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Formáli 

Skapandi greinar hafa alltaf heillað mig, einkum myndlist og leiklist. Gjörningalist virðist liggja 

mitt á milli þessa tveggja greina og ég komst að því að skortur er á fræðslu listformsins innan 

grunnskóla. Eftir að hafa setið gjörninganámskeið valdefldist ég mikið og hafði námskeiðið 

djúpstæð áhrif, þessum áhrifum og valdeflingu vil ég miðla áfram til unglingastigs. Ég vil 

þakka öllu því unga fólki sem hefur kjark til að vera það sjálft, einnig vil ég þakka þeim 

kennurum sem stíga út fyrir sitt þægindasvið í kennslu því þín rödd skiptir máli og getur haft 

mikil áhrif á komandi kynslóðir. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 17. maí 2021 

Freydís Kristófersdóttir 
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Ágrip 

Ástæða þessa verkefnis er tvíþætt. Annars vegar vill höfundur auðga myndlistarkennslu á 

grunnskólastigi með gjörningalist að vopni og hins vegar leggja áherslu á mikilvæga fræðilega 

þætti sem styðja við gjörningalist í skólastarfi. Eftir veru á vettvangi og eftir að hafa setið 

gjörninganámskeið sumarið 2020 sá höfundur ástæðu til þess að hafa gjörningalist sem 

leiðarljós þessa verkefnis þar sem lítið er um fræðslu á listforminu í grunnskólum. 

Grunnþættir sköpunar og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna verða í forgrunni með bók 

eftir listamennina Guillermo Gómez-Peña og Roberto Sifuentes sem ber nafnið Exercises for 

Rebel Artists: Radical performance pedagogy til hliðsjónar sem leggur áherslu á jafnrétti 

kynja og kynþátta. Markmið þessa verkefnis er að styrkja raddir ungs fólks í gegnum 

listformið og hefur það sýnt sig og sannað að rödd unga fólksins skiptir máli og vill höfundur 

gefa henni aukinn vettvang í skólastarfi. Niðurstöður benda til þess að listformið valdefli 

nemendur og gefi þeim aukin tækifæri til að rýna í menningu og samfélag á gagnrýninn og 

skapandi hátt. 
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1 Inngangur  

Að virkja innri rödd ungs fólks er verðugt verkefni og sér höfundur gjörningalist eiga inn á 

vettvang grunnskólanna, listformið virðist virkja innri rödd þess sem nýtir sér það í listsköpun 

og fær áhorfandann til að spyrja sjálfan sig gagnrýnna spurninga. Ástæða verkefnisins er sú 

að höfundur sótti fjögurra vikna gjörninganámskeið á vegum Listaháskóla Íslands sumarið 

2020. Námskeiðið sem ber heitið Gjörningar með og án hluta og var kennt af Ásdísi Sif 

Gunnarsdóttur hafði djúpstæð og mannbætandi áhrif á mig. Það var umtalað meðal þeirra 

sem námskeiðið sóttu að áhrifin væru þau sömu á hópinn. Eftir að hafa verið á vettvangi 

grunnskólanna og kynnt mér það kennsluefni sem þar er lagt fyrir nemendur var tilefni til að 

búa til verkefni sem snýr að gjörningalist, bæði til að kynna nemendur fyrir möguleikum 

listformsins og miðla áfram þeirri valdeflingu sem það gaf höfundi. Verkefnin eru tvö ásamt 

upphitunaræfingum í anda gjörningahópsins La Pocha Nostra og ná verkefnin til þeirra 

hæfniviðmiða sem lögð eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla.  

Í fræðilegri umfjöllun sem fylgir verkefnunum verður leitast við að svara eftirfarandi 

spurningum: Hvað eru gjörningar? Hvers vegna er kennslufræðileg gjörninganálgun hentug? 

Hvernig geta kennarar nýtt listformið í kennslu?  

Verkefnið var ekki prófað á vettvangi vegna nýlegra fjöldatakmarkana í samfélaginu og 

yfirstandandi heimsfaraldurs en vonast höfundur til að geta nýtt verkefnið og lagt það fyrir 

seinna og séð hvað það leiðir af sér. Við vinnslu verkefnisins var bók höfð til hliðsjónar sem 

höfundur rakst á í rannsóknarvinnu sinni eftir gjörningalistamann sem kynntur var á 

gjörninganámskeiði Listaháskóla Íslands. Bókin heitir Exercises for rebel artists: Radical 

performance pedagogy eftir Guillermo Gómez-Peña og Roberto Sifuentes. Til að hafa skýran 

ramma sem nemendur vinna út frá í verkefnunum voru Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

og grunnþættir menntunar höfð til hliðsjónar.  
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2 Gjörningalist í skólastarfi 

Upphaf gjörningalistar á rætur sínar að rekja til fútúristanna og dadaistanna. Í byrjun 20. 

aldar voru þessar listhreyfingar byrjaðar að framkvæma lifandi gjörninga sem andóf gegn 

þeirri akademísku list sem þá hafði verið við lýði (Goldberg, 2004). Fútúristarnir rýndu til 

framtíðar með sinni list eins og nafn þeirra gefur til kynna og voru nokkurs konar 

forspármenn síns tíma þar sem meðal annars „synthetic theatre“ Marinettis vildi koma með 

nýjung inn í leikhúsin og leysa af hina hefðbundnu grísku harmleiki sem þá höfðu verið 

ríkjandi. Dadaistarnir léku sér með hugtakið list, bjuggu til stefnuyfirlýsingar (e. manifesto) 

þar sem inntak listar þeirra var útskýrð (Hannabuss, 2012). Verk þessara tveggja listhreyfinga 

eiga það sameiginlegt að vilja hreyfa við því hefðbundna og vekja upp spurningar meðal 

áhorfandans sem gagnrýndu samtímann og áherslur hans. Í lok 20. aldar hélt gjörningalist 

áfram að vera mikilvægt form tjáningar í listheiminum en um 1960 sóttu listamenn í auknum 

mæli í listformið sem þá var róttækasta leiðin til að skapa list. Þetta breytti farvegi hinnar 

hefðbundnu listar sem að mestu samanstóð af málverki og skúlptúr (Goldberg, 2004). Meðal 

þeirra listamanna var Allan Kaprow (1927-2006) sem sá möguleika listformsins innan veggja 

skólanna.  

Kaprow var lykilmaður gjörningalistar á sínum tíma og ferlið sjálft í listsköpun heillaði 

hann. Hann sá möguleika í ferli tjáningarinnar við listsköpun frekar en lokaútkomunni sjálfri 

sem þróaðist út í gjörningalist um 1960 (Beaven, e.d.). Kaprow heillaðist af hugmyndafræði 

heimspekingsins John Dewey (1859-1952) sem einnig var kennslufræðingur. Dewey lagði 

meðal annars áherslu á reynslunám og mikilvægi verklegra þátta náms. Með hans 

hugmyndafræði fór Kaprow á vettvang skólanna með gjörningalistina að vopni til að brjóta 

upp skólastarfið og ná til þeirra sem höfðu lent á jaðri skólakerfisins eða höfðu flosnað upp 

úr skóla (Chay, 2016). Kaprow sá möguleikana í gjörningalist og vildi koma hugmyndafræði 

listformsins inn í skólanna til að valdefla nemendur í gegnum verklegar áherslur sem sneru 

að því að gera nám að leik. 

Í upphafi var gjörningalist svar við rótgrónum hefðum í listheiminum og samfélaginu. 

Roselee Goldberg (2004) bendir á að gjörningarlist feli í sér ögrun sem sé sameiginlegt 

einkenni fyrir gjörninga. Listformið er breytilegt þar sem listamenn nota það til að bregðast 

við breytingum, hvort sem þær eru pólitískar, menningarlegar eða taka á málefnum líðandi 

stundar. Gjörningalist getur því boðið upp á marga möguleika fyrir nemendur sjónlista til að 

tjá sig í verkefnum sínum á skapandi hátt og getur hvatt þá til að líta á samtímann með 

gagnrýnum augum. 

Goldberg (2004) bendir einnig á að gjörningalist einskorðist ekki við eitt þema, málefni 

eða tjáningarform heldur skilgreini sig í hverju tilviki með ögrandi svari. Listformið getur 
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stundum verið fáránlegt, furðulegt og skelfilegt og er markmið sumra listamanna sem vinna 

með formið að fletta ofan af boðum og bönnum. Upphafsmenn gjörningalistar vildu sjá 

listina í framkvæmd eða að skapa verk þar sem áhorfandinn stendur andspænis líkamlegri 

nærveru listamannsins í rauntíma (Goldberg, 2004). Oftar en ekki nota listamenn líkama sinn 

sem tjáningarform í gjörningalist, með eða án hluta. 

2.1 Kennsluaðferðir og kennslufræði gjörninga 

Hugtakið kennsluaðferð er sú tilhögun sem kennari hefur á sinni kennslu, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefni og námsefni svo að nemendur læri það sem unnið er að og afbrigði 

kennsluaðferða skipta þúsundum og kennsluaðferðir tugum ef ekki hundruðum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). Það má nýta aðferðir gjörninga samhliða mörgum af þeim 

kennsluaðferðum sem hafa fest sig í sessi. Þar má meðal annars nefna hópavinnu, sjálfstæð 

og skapandi viðfangsefni og útikennslu.  

Róttækni og svar við samtímanum virðist vera meginstef gjörningalistar. Það er því ekki 

tilviljun að Kaprow vildi róttækar kennsluaðferðir inn í skólanna með hugmyndafræði 

gjörningalistar sem rauðan þráð til að valdefla nemendur og koma til móts við þá sem lenda 

á jaðri skólakerfisins (Chay, 2016). Annar listamaður sem er ef til vill nær okkar samtíma og 

hefur séð sömu tækifæri í listforminu er Guillermo Gómez-Peña. Hann er starfandi 

gjörningalistamaður og hefur skrifað bók sem vakti sérstakan áhuga höfundar og tengist 

áherslum Kaprows. Sú bók heitir Exercises for Rebel Artists: Radical performance pedagogy. 

Bókin er skrifuð fyrir þá sem vilja kenna gjörningalist í vinnustofum (e. workshops) og er gerð 

fyrir háskólastig, en höfundi fannst hún vel hæfa unglingastigi vegna þess að Gómez-Peña 

einstakur karakter sem gæti höfðað til margra unglinga. Í gjörningalist sinni er hann með 

áhugaverðar áherslur sem snúa að því að afnema öll skil milli fólks og vilja að við mætumst á 

jafningjagrundvelli óháð bakgrunni eða kynþætti (Gómez og Sifuentes, 2011). Þessar áherslur 

geta átt vel við í samhengi við það sem á sér stað í heiminum í dag, þar sem umræðan um 

jafnrétti kynja og kynþátta er fyrirferðarmikil. 

Gjörningalist leiddi einnig til hreyfingar í samhengi við hefðbundnar áherslur í málverki og 

skúlptúr, ljósmyndun, leikhúsi, dansi og bókmenntum (Goldberg, 2004). Það er því vert að 

skoða tækifærin sem felast í listforminu innan skólanna sem Kaprow tók réttilega eftir á 

sínum tíma. Gjörningar vekja upp spurningar hjá áhorfendum og hvetja til gagnrýnna 

vangaveltna um það málefni sem fjallað er um hverju sinni (Goldberg, 2004). Listformið getur 

því nýst nemendum til að endurspegla þeirra skoðun eða tilfinningu til þess málefnis sem 

þeir velja að fjalla um í tengslum við grunnþætti menntunar eða heimsmarkmiðin. Þegar 

þátttakendur á vinnustofum La Pocha Nostra voru beðnir um að skilgreina hvað gjörningar 

fela í sér töluðu þeir meðal annars um að þora að þykja vænt um ókunnugt fólk, návist, orku, 
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lífið hér og nú, umbreytingu og töfra. Gjörningar eru samkvæmt þátttakendum ekki 

lögreglan, útilokun, ritskoðun, auðveldir, óraunverulegir, raunverulegir, heftandi og 

fyrirsjáanlegir (Gómez og Sifuentes, 2011). Það er áhugavert að listformið vekji upp þessar 

tilfinningar meðal þeirra sem nýta sér það við tjáningu og gefur það vissulega til kynna að 

formið sé mannbætandi og vert að prófa.  

Þessir áhersluþættir gjörningaformsins eru í takt við áherslur listkennslufræðingsins og 

kennarans Elliot W. Eisner (1933–2014). Hann er einn af þeim fræðimönnum sem höfðu mikil 

áhrif á þróun skapandi nálgunar í skólastarfi. Kjarni kennslufræðilegra áherslna hans fela í sér 

að skapandi listræn nálgun eigi að vera kjarni alls skólastarfs (Eisner, 2002). Líkt og Dewey 

lagði hugmyndafræði hans áherslu á mikilvægi skynjunar og reynslu við sköpun þekkingar. 

Hann benti á að þegar list er tengd líkamlegri skynjun mannsins eykst meðvitund 

einstaklingsins og gagnvirkt samband myndast milli manns og umhverfis (Eisner, 2002) Þessir 

áhersluþættir Eisners eru í miklum samhljómi við áherslur gjörninga.  

Möguleikar gjörningalistar í kennslu er skoðað í gjörningamiðaðri kennsluaðferð (e. 

performative pedagogy) en þar er lögð áhersla á mikilvægi listformsins í kennslu. Sama 

niðurstaða hefur fengist meðal fræðimanna sem er að gjörningar séu án skilgreiningar sem 

fela í sér góða möguleika til listkennslu og listsköpun (Rakel McMahon, 2014). Rakel (2014) 

bendir einnig á að gjörningamiðuð kennsluaðferð nýti svigrúm og skilgreiningarleysi 

gjörninga sem það skapar í kennslu til þess að virkja forvitni, tilraunastarfsemi og sjálfstæði í 

ákvörðun við val á verkefnum og útfærslu þeirra. Þetta er í takt við áherslur Aðalnámskrá 

grunnskóla sem hvetur til þessara þátta. 

2.1.1 Skapandi nálgun og listir sem kjarni alls náms 

Það er vissulega rótgróin hugmynd að myndlistarkennsla í grunnskólum hafi minna vægi en 

aðrar greinar. Þökk sé hugsjónum kennslufræðinga og trú þeirra á þeim möguleikum sem 

felast í greininni er þó orðin nokkur breyting á því hvernig þetta var hér áður fyrr og hvernig 

þetta er í dag, þó svo að þörf sé á auknum breytingum (Þorgerður Hlöðversdóttir, 2009). 

Ef við gerum bóklegum greinum umtalsvert hærra undir höfði en list- og 

verkgreinum og gefum þannig til kynna að þær síðarnefndu séu ekki jafn 

nauðsynlegar þá beinum við nemendum frá ákveðnum sviðum samfélagsins. Við 

sviptum þá þeim sjálfsagða rétti að kynnast ólíkum þáttum samfélags og 

menningar og þeim fjölmörgu tækifærum sem þar felast. (Þorgerður 

Hlöðversdóttir, 2009, bls. 3)  

Þorgerður bendir hér á að með því að leggja minni áherslu á listgreinar en bóklegar greinar 

erum við ef til vill ekki að gefa ungmennum færi á að kynnast þeim tækifærum sem þar 
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finnast. Í því samhengi má nefna gjörningalistina og verðmætin sem í henni felast fyrir 

ungmenni til valdeflingar. 

Kerry Freedman (2003) er einn þeirra fræðimanna sem hefur lagt ríka áherslu á 

samfélagslegt hlutverk lista og námskrárgerð í listkennslu. Hún leggur áherslu á að kennarar 

vinni með nemendum með þá þætti sem þeir sjá í kvikmyndum, blöðum og tölvum. Hún 

leggur áherslu á að gagnrýnin nálgun sé á hvernig þeir meta myndefni eða auglýsingar sem í 

sumum tilvikum ala á fordómum og staðalímyndum. Nálgun gjörninga getur hér hentað vel 

þegar unnið er með skilaboð úr ólíkum menningarkimum sem oft eru misvísandi og gloppótt 

en geta engu að síður haft áhrif á hvernig einstaklingar tileinka sér og upplifa námsefni. 

Freedman (2003) bendir á að þetta séu góð rök fyrir því að skólanámskrár og kennslufræði 

lista taki mið af að greina menningu á gagnrýninn hátt og því hvernig nemendur greina 

umhverfi sitt líkt og tíðkast í gjörningum.  

Eisner benti á að skapandi listræn nálgun væri of mikilvæg til að vera einungis nýtt í 

myndlistarkennslu. Hann sagði listnám líka vera fyrir aðrar hefðbundnar námsgreinar vegna 

þeirra möguleika að tengja það við reynslu, skilning og skapandi hugsun nemandans. Þannig 

mætti nýta betur alla þætti náms og greindar (Eisner, 1997, bls. 257). Því má nýta gjörninga 

til að varpa ljósi á þann skilning sem nemendur hafa tileinkað sér í öðrum námsgreinum og 

mynda tengingar þar á milli. Einnig bendir Aðalnámskrá grunnskóla (2013) á að sköpun sé 

mikilvægur partur af allri menntun og einskorðist ekki bara við listir. Það er því vert að skoða 

tækifærin sem felast í samvinnu milli námsgreina með skapandi vettvang að leiðarljósi. 

2.2 Grunnþættir menntunar og gjörningar 

Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út með endurbættu sniði árið 2013 er stefnuskrá þess 

náms sem nú er kennt í grunnskólum. Menntastefna hennar byggist á sex grunnþáttum sem 

eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, heilbrigði og velferð, jafnrétti og sköpun. 

Grunnþættirnir snúa að því að byggja ungmenni og börn upp líkamlega og andlega svo þau 

geti lifað af í samfélaginu og unnið með öðrum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Með þetta 

að leiðarljósi er mikilvægt að börn og ungmenni rýni betur í grunnþættina og viti hvers er 

ætlast til af þeim í því námi sem þau stunda. Gjörningalist getur í því samhengi auðveldað 

nemendum að skilja betur inntak grunnþáttanna og þar af leiðandi búið þau betur undir 

komandi framtíð sem virka samfélagsþegna. 

2.3 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Allir fulltrúar aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna samþykktu sameiginleg markmið að sjálfbærri 

þróun sem gilda frá árinu 2016–2030, en aðildarríkin eru 193 talsins. Heimsmarkmiðin eru í 

allt 17 með 169 undirmarkmiðum og ná til alþjóðasamstarfs og innanlandsmála, en með 
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samþykkt þeirra hafa aðildarríkin skuldbundið sig til að vinna markvisst að þeim á 

gildistímabilinu (Heimsmarkmiðin, e.d.). Samkvæmt þessum markmiðum er stórt verkefni 

fyrir höndum og því vert að hefjast handa. 

Meginþemu markmiðanna eru friður, hagsæld, samstarf, jörðin og mannkynið. Enginn á 

að vera skilinn eftir í þessari vinnu, hvorki einstaklingar eða hópar, en fullyrt er á heimasíðu 

heimsmarkmiðanna að náist samstaða og allir leggi sitt af mörkum muni umhverfi og líf allra 

batna til hins betra árið 2030 (Heimsmarkmiðin, e.d.). Markmiðin leggja áherslu á enga 

fátækt, ekkert hungur, heilsu og vellíðan, menntun fyrir alla, jafnrétti kynjanna, hreint vatn 

og hreinlætisaðstöðu, sjálfbæra orku, góða atvinnu og hagvöxt, nýsköpun og uppbyggingu, 

aukinn jöfnuð, sjálfbærar borgir og samfélög, ábyrga neyslu og framleiðslu, aðgerðir í 

loftslagsmálum, líf í vatni, líf á landi, frið og réttlæti og samvinnu um markmiðin 

(Heimsmarkmiðin, e.d.). Hægt er að vinna með heimsmarkmiðin á skapandi hátt til að efla 

jákvæða vitund um þau og vekja ungt fólk til umhugsunar um hvernig framtíð það vill fyrir 

komandi kynslóðir. 

Kennsla tengir saman hugmyndir og fólk. Hún þarf að stuðla að gagnrýninni og skapandi 

hugsun hjá nemendum svo þeir nái að meta það sem ber fyrir augu þeirra. Notkun gjörninga 

í kennslu getur í þessu samhengi verið veigamikill miðill þar sem hvatt er til samvinnu og 

samskipti milli nemenda (Freedman, 2003). Með því að efla samvinnu og samskiptahæfni 

okkar er líklegra að settum heimsmarkmiðum verði náð. 

2.4 Aðalnámskrá og sjónlistakennsla 

Sjónlistakennsla í grunnskólum getur gefið nemendum margvísleg tækifæri til að vinna með 

ólíka miðla og kynnast sjálfum sér betur. Aðalnámskrá grunnskóla útlistar á mjög skýran hátt 

hvaða möguleika sjónlistakennsla getur gefið nemendum, en þar kemur fram að vinna á 

gagnrýnin hátt með málefni daglegs lífs í verkefnum sínum veiti nemendum forsendur til að 

þekkja sjálfa sig betur með tengsl við náttúru og efnisheim (Aðalnámskrá, 2013). Ferli við 

vinnslu verkefna gegnir lykilhlutverki og er ekki síður mikilvægt en lokaútkoman, en í ferlinu 

geta nemendur fengið tækifæri til að kynnast sjálfum sér betur og þar getur innri rödd þeirra 

komið við sögu og þeirra persónulega nálgun. 

Mikilvægt er að nemendur finni sína innri rödd í faginu og geti miðlað henni með ólíkum 

miðlum. Svo að þetta geti átt sér stað þarf kennari að gefa nemendum tækifæri á að taka 

áhættu og efla skapandi hugsun og ímyndunarafl þeirra (Aðalnámskrá, 2013). Möguleikar 

tjáningar með ólíkum miðlum eru margir í sjónlistum en þar má nefna málun, teikningu, 

skjámiðla, mótun, þrykk og klippiaðferðir. Með því að rannsaka, skapa og greina þróar 

nemandinn með sér umburðalyndi, samkennd og gagnrýninn skilning á heiminum 

(Aðalnámskrá, 2013). Að gefa nemendum tækifæri á að taka áhættu getur aukið sjálfstraust 
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hans og gefið honum möguleikann á að stíga út fyrir sinn þægindaramma í listsköpun og þar 

geta gjörningar verið sterkt verkfæri og tjáningarmiðill. 

Það dýpkar kennsluna að beita gagnrýnni og skapandi hugsun með tengingu við 

menningu og umhverfi í verkefnavinnu og umræðum tengdum henni. Með þessu þjálfast 

nemendur í læsi á eigin verk og annarra og orðaforða þeirra eykst innan fagsins 

(Aðalnámskrá, 2013). Mikilvægt er að nemandi reyni að skilja hvers vegna hann velur 

ákveðna leið í listsköpun og að hann myndi tengingu við það hvað býr að baki lokaútkomunni 

og hvers vegna hann komst að þeirri niðurstöðu. Að rannsaka, skapa og greina er undirstaða 

þess ferlis og því mikilvægt að gefa því tíma og rými innan kennslunnar. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla er eitt lykilhlutverk menntunar að skilja þann heim sem við búum í 

svo við getum látið gott af okkur leiða og séum virkir og gagnrýnir þegnar samfélagsins. Í 

sjónlistum er unnið með greiningu, túlkun og skynjun og það er því í takt við lykilhlutverk 

menntunar. Nemendur fá færi á að greina sjónrænt áreiti daglegs lífs á eigin forsendum 

þegar þeir skapa út frá reynslunni með því að sjá það sem þeir horfa á, finna það sem þeir 

snerta og heyra það sem þeir hlusta á (Aðalnámskrá, 2013).  

Hæfniviðmið sjónlista kallast þau viðmið sem höfð eru til hliðsjónar við námsmat í faginu 

og nemandi á að geta við lok 10. bekkjar. Þegar rýnt er í þessi hæfniviðmið er ljóst að 

nemendur eru betur í stakk búnir til að takast á við framtíðina ef þeir tileinka sér þessa 

hæfni. Meðal annars á nemandi við lok sjónlistakennslu í grunnskóla að geta valið milli 

mismunandi aðferða og miðla og prófað sig áfram í sköpun sinni, tengt eigin reynslu og beitt 

gagnrýnni hugsun á samfélagið og tjáð þessar skoðanir og tilfinningar í eigin sköpun. 

Sömuleiðis á hann að geta útskýrt og sýnt ferli frá hugmynd að lokaverki þar sem 

upplýsingaöflun, samtal og tilraunir eru undirstaðan. Hann á að geta tjáð skoðanir sínar á 

myndlist og fært rök fyrir þeim út frá sinni innri rödd og einnig gagnrýnt eigin verk og 

annarra af sanngirni og virðingu. Þá skal hann þekkja ýmsa stíla og stefnur myndlistar, geta 

greint þá og borið saman með tengingu við menningu þess tíma. Hann á að geta greint á 

hvað hátt samtímalist endurspeglar málefni daglegs lífs með ólíkum nálgunum og gert grein 

fyrir tilgangi myndlistar og tengt hann sögulegu, menningarlegu og persónulegu samhengi. 

Síðast en ekki síst á hann að geta greint hvernig sjónrænt áreiti hversdagsins hefur áhrif á 

gildismat og líf fólks (Aðalnámskrá, 2013). Hæfniviðmiðin eru því góð verkfæri sem hægt er 

að nýta svo nemandinn fái sem mest út úr sjónlistakennslu við lok grunnskóla. 

2.5 Guillermo Gómez-Peña og La Pocha Nostra 

Gómez-Peña er allt í senn gjörningalistamaður, rithöfundur og aðgerðasinni sem kennir 

róttækni í gjörningalist og er listrænn stjórnandi gjörningasveitarinnar La Pocha Nostra. Hann 

fæddist í Mexíkóborg og fluttist til Bandaríkjanna árið 1978. Gjörningalist hans og þær bækur 
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sem hann hefur skrifað, sem eru 21 talsins, hafa lagt sitt til í umræðu um fjölbreytileika 

menningar, jaðarmenningar og kynjanna. List hans hefur verið sýnd á yfir þúsund viðburðum 

í Bandaríkjunum, Kanada, Suður-Afríku, Evrópu, Rússlandi, Suður-Ameríku og Ástralíu 

(Gómez, e.d.). Í bókinni Exercises for Rebel Artists: Radical performance pedagogy er unnið 

út frá hugmyndafræði La Pocha Nostra. 

La Pocha Nostra gjörningahópurinn var stofnaður árið 1993 í Los Angeles og er langlífasta 

verkefni Gómez-Peña, en hann er listrænn stjórnandi og meðlimur teymisins sem starfar enn 

þann dag í dag (Gómez, e.d.). Teymið gefur sig út fyrir að vera þverfagleg listasamtök sem 

starfa án hagnaðar, en þau sjá fyrir stuðningsneti og vettvangi fyrir listamenn af ólíkum 

uppruna, kyni og með ólíkar áherslur í list sinni (Gómez, e.d.). La Pocha Nostra hefur helgað 

sig því að afmá öll skil milli listar og pólitíkur, framkvæmdar og kenninga, listamanns og 

áhorfanda. Í um 25 ár hefur La Pocha Nostra sett fókus sinn á samvinnu milli landamæra, 

kynþátta, kynja og kynslóða (Gómez, e.d.). Vegna þessara áherslna var hugmyndafræði 

gjörningahópsins valin við gerð kennsluverkefnis fyrir unglingastig sem snýr meðal annars að 

heimsmarkmiðunum þar sem þau eru róttæk og vilja í raun afmá skil milli fólks og gefa öllum 

jöfn tækifæri í lífinu. 

Gómez-Peña og Roberto Sifuentes nýta í fyrrnefndri bók sinni, Exercises for Rebel Artists: 

Radical performance pedagogy, reynslu sína af gjörningum með gjörningateyminu La Pocha 

Nostra og miðla henni til að hjálpa nemendum og iðkendum lista að búa til „List án 

landamæra.“ Þeir Gómez-Peña og Sifuentes nota seríur af mikilvægum praktískum æfingum 

sem einnig eru notaðar í þessum vinnustofum út um allan heim, en með því vilja þeir hjálpa 

við að búa til krefjandi vettvang sem fer fram úr þeim höftum sem myndast hafa á milli 

þjóða, kynja og kynþátta (Gómez og Sifuentes, 2011).  

Innihald bókarinnar samanstendur af æfingum La Pocha Nostra aðferðarinnar til að nýta 

á vinnustofum og aðferðum sem gefa þeim innblástur sem annað hvort eru að búa til, 

framkvæma eða kenna róttæka gjörninga (Gómez og Sifuentes, 2011). Markmið 

vinnustofunnar er vel útlistuð í bókinni sem send eru til allra þeirra sem þess óska og sem 

vilja vinna út frá þeim og hugmyndafræði bókarinnar í vinnustofum sínum. Þar eru meðal 

annars nokkur markmið sem ríma við það sem komið hefur inn á hér að framan en þó litað af 

aukinni róttækni sem ætti að hafa í huga þegar lögð eru fyrir verkefni sem snúa að 

heimsmarkmiðunum og gjörningalist. Markmið vinnustofunnar er að næra og útvíkka 

listamenn og nemendur og hjálpa þeim að skerpa og þróa framkomuhæfni í samtali við líkt 

þenkjandi róttæklinga. Þá er markmiðið einnig að skapa tímabundið samfélag af 

uppreisnargjörnum listamönnum af ólíkum aldri, kynþætti, kyni og þjóðerni þar sem hvatt er 

til tilraunastarfsemi og myndunar nýrra sambanda milli listamanna og samfélaga (Gómez og 

Sifuentes, 2011). Hún hvetur fólk til þess að finna nýjar tengingar við aðra frá ólíkum 
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uppruna eða kyni þar sem litið er framhjá pólitískum og trúarlegum skoðunum og þeim 

fjölmörgu boðum og bönnum sem gefin eru út af hinu opinbera. Þá vilja þeir að fólk uppgötvi 

nýjar leiðir til að tengjast líkamanum, aftengja og endurtengja hann svo rými skapist fyrir 

endursköpun. Skapa á aðstæður á meðan ferlinu stendur þar sem þátttakendur þora að vera 

hetjur, barnalegir eða klikkaðir og spyrja mikilvægra spurninga eins og af hverju gerum við 

það sem við gerum? Hvaða mörk viljum við yfirstíga og af hverju? Hvernig skilgreinum við 

mismunandi samfélög og af hverju tilheyrum við þeim? Hver eru tengsl milli gjörninga, 

aðgerðastefnu, kennslufræði og daglegs lífs? Markmið vinnustofunnar eru að endingu að 

leita að nýrri fagurfræði sem endurspeglar anda okkar tíma og að valdefla þátttakendur sem 

einstaklinga (Gómez og Sifuentes, 2011). 

Grein eftir Brittany Coleman-Chávez rekur innihald bókarinnar fyrir þá sem vilja kynna sér 

hana í fljótu bragði en þó mælir höfundur með því að lesa bók Gómez-Peña og Sifuentes því 

hún er bæði auðlesin og ágætis handbók fyrir þá sem vilja nýta sér æfingar hennar innan 

kennslustofunnar. Coleman kemur inn á í lok greinarinnar að eftir lestur bókarinnar hafi hún 

sjálf leitt sína eigin vinnustofu út frá hugmyndafræðinni í San José fylkisháskólanum (San 

José State University). Hún talar um að henni finnist reynslan af því að leiða vinnustofuna 

endurspegla innihald og blæbrigði bókarinnar og að Gómez-Peña og Sifuentes hafi náð 

tökum á Pocha aðferðinni sem þróað kennslufræðilegt listform (Coleman, 2012). Reynslan af 

því að nýta verkefni bókarinnar í kennslu virðist því vera góð. 

2.6 Gjörningalist á Íslandi 

Nýlistasafnið heldur utan um heimildasafn gjörninga á Íslandi og hefur að geyma heimildir 

um tugi gjörninga allt frá árinu 1978. Safnið er það eina hérlendis sem skráir og safnar 

heimildum um miðilinn og má þar meðal annars finna gjörninga eftir listamennina Magnús 

Pálsson, Rúrí, Kristján Guðmundsson, Halldór Ásgeirsson, Gjörningaklúbbinn og Ragnar 

Kjartansson (Nýlistasafnið, e.d.). Nýlistasafnið væri því kjörinn vettvangur til 

upplýsingaöflunar fyrir nemendur og vettvangsheimsóknir í verkefnum tengdum 

gjörningalist. 

Í 5. bindi bókarinnar Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar má 

einnig finna upplýsingar um gjörningalist á Íslandi og listamenn sem hafa nýtt sér þann miðil. 

Saga listmiðilsins hófst hér á landi með listamönnum SÚM-hópsins sem sýndu gjörninga upp 

úr 1975 og hefur miðillinn fest sig í sessi síðan (Ólafur Kvaran, 2011). Þar sem gjörningalist á 

sér sögu í menningu Íslendinga er við hæfi að koma henni að í námsefni elsta stigs 

grunnskóla. 
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2.6.1 Rúrí 

Listakonan Rúrí (fædd 1951) hefur lengst allra íslenskra listamanna notað gjörningalist til að 

vekja athygli á samfélagsaðstæðum á beinskeyttana hátt og eru alþjóðleg málefni, staða 

konunnar eða umhverfismál oft í brennidepli (Ólafur Kvaran, 2011). Rúrí framkvæmdi 

gjörninginn Gullinn Bíll árið 1974 ásamt B. Gylfa Snorrasyni og óþekktum þátttakendum. Þar 

var gulllitaður bíll eyðilagður með sleggju sem var mótsvar við efnishyggju samtímans (Rúrí, 

e.d.). Sama ár gerði hún tillögu að nýjum þjóðbúningi sem henni fannst enduspegla 

nútímaþjóðfélagshætti. Þessi gjörningur var sýndur í Háskólabíó þann 1. desember árið 1974 

(Rúrí, e.d.). Efnisval búningsins var bandaríski þjóðfáninn og má lesa úr því hversu lituð 

íslensk menning var af þeirri bandarísku á þeim tíma.  

Gjörningaferill Rúríar hefur verið nokkuð samfelldur frá því að hún uppgötvaði listformið 

eða frá árinu 1974 þó með undantekningu á tímabilinu 1985-1993 (Ólafur Kvaran, 2011). 

Eftirminnilegur gjörningur hennar Tileinkunn II sem fór fram á Þingvöllum við 

Drekkingarhylinn haustið 2006 var ætlað að minnast þeirra kvenna og stúlkna sem þar var 

drekkt fyrr á öldum fyrir að hafa orðið þungaðar utan hjónabands (Ólafur Kvaran, 2011). Þar 

var hún að undirstrika það ójafnrétti sem konur þurftu að þola fyrr á tíðum og jafnvel sýna 

okkur hversu langt við höfum komist í jafnréttisbaráttunni þó að enn sé langt í land. 
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3 Kennsluverkefni byggt á gjörningum 

Eftirfarandi verkefni er tillaga til þess að efla innri rödd nemandans í gegnum gjörningalist. 

Eins og áður hefur komið fram var bókin Exercises for Rebel Artists: Radical performance 

pedagogy eftir gjörningalistamennina Guillermo Gómez-Peña og Roberto Sifuentes höfð til 

hliðsjónar við gerð þessa kennsluverkefnis, en þeir tilheyra báðir gjörningasveitinni La Pocha 

Nostra sem starfað hefur síðan 1993. La Pocha Nostra eða LPN leggur áherslur á 

áhugaverðan aktívisma í vinnustofum sínum. Þeirra markmið er að afmá allar hindranir milli 

listar og pólitíkur, framkvæmdar og kenninga, listamanns og áhorfanda og einblínir á 

samvinnu milli kynþátta, kynja og kynslóða (Gómez og Sifuentes, 2011). Í lok verkefnanna 

eru svo greinagóðar lýsingar á verklegum æfingum í anda La Pocha Nostra, sem eru þó 

einfaldaðar og aðlagaðar unglingastigi í grunnskólum, og er tilvalið að vinna með nemendum 

til að efla samheldni hópsins og betri tengingu við eigin líkama. 

Haustið 2019 þegar höfundur hóf nám við Menntavísindasvið Háskóla Íslands var mikið 

um að nemendur á unglingastigi grunnskólanna skrópuðu í skólanum hvern föstudag kl 12:00 

til að mótmæla aðgerðarleysi stjórnvalda gegn loftslagsvánni og var hin 15 ára sænska Greta 

Thunberg fyrirmynd þeirra. Hún hafði hrundið af stað vitundarvakningu á alheimsvísu og er 

nú andlit alþjóðlegrar hreyfingar barna sem fara fram á aðgerðir fyrir framtíðina. Hreyfingin 

kallar sig Skólaverkfall fyrir loftslagið er ein af þeim stærstu umhverfismótmælum sem 

heimurinn hefur orðið vitni að. Þegar mest lét á Íslandi voru samankomnir 2000 manns í 

skólaverkfall á Austurvelli (Alma Mjöll Ólafsdóttir, 2019).  

      Það virtist því vera sprottinn upp einn allsherjar langtímagjörningur af aktívisma og 

börnin og unglingarnir sem hann sóttu höfðu sterkar skoðanir á málefninu sem sýnir að 

unglingar hafa sterka rödd sem þarf að heyrast. Við heimildavinnu þessa verkefnis sá 

höfundur tengingu í eflingu innri raddar nemenda á unglingastigi við La Pocha Nostra sem 

hvetur til róttækni og aktívisma meðal listamanna. Margar leiðir eru til að koma skilaboðum 

unglinga á framfæri og þar á meðal með gjörningalist. Gjörningalist er bæði opið form listar 

og frábært tæki fyrir nemendur til að túlka innri rödd og valdefla þá innan sjónlista og þar af 

leiðandi á vettvangi skólans.  

Þegar þetta er ritað stöndum við á tímamótum hvað losun gróðurhúsalofttegunda varðar. 

Öll 193 ríki Sameinuðu þjóðanna hafa sett sér markmið til ársins 2030 sem kallast 

Heimsmarkmiðin, en þau hlutu samþykki allra aðildarríkja árið 2016. Þau felast í róttækum 

aðgerðum þar sem meginþemu eru sem fyrr segir friður, hagsæld, samstarf, jörðin og 

mannkynið (Heimsmarkmiðin, e.d.). Það er því hlutverk hvers og eins að bregðast við og er 

þetta verkefni framlag höfunds til að leggja sitt af mörkum og um leið kynna gjörningalist 

fyrir unglingastigi grunnskóla. 
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Hægt er að nýta þær tillögur kennsluverkefna sem hér verða sýndar sem sjálfstæð 

einstaklingsverkefni nemenda eða setja nemendur 3–6 saman í hóp. Eitt af því sem skiptir 

mestu máli er að rödd allra nemenda fái hljómgrunn og heyrist ef valið er að kenna verkefnið 

í hópum. 

 

3.1 Kennsluverkefni 1 – Heimsmarkmiðin - Gjörningar með eða án hluta 

3.1.1 Markmið  

Að nemendur kynnist gjörningalist á unglingastigi grunnskóla. Megináhersla verkefnisins er 

að nemandi beiti gagnrýnni og skapandi hugsun með tengsl við menningu og umhverfi, með 

því að rannsaka, skapa og greina þróar nemandinn með sér umburðalyndi, samkennd og 

gagnrýninn skilning á heiminum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Nemendur kynna sér 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, velja sér eitt markmið og vinna úr því gjörning. Með 

þessu fá nemendur innsýn inn í gjörningalist og rýna í heimsmarkmiðin. 

3.1.2 Hæfniviðmið 

Þau hæfniviðmið sem sett eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla eiga flest við þetta verkefni en 

þar má meðal annars nefna að nemandi geti við lok 10. bekkjar gert eftirfarandi: valið á milli 

mismunandi aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið hugmyndir í ólíkum miðlum; 

Greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni; Tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun 

með tengingu við eigin reynslu og gagnrýni á samfélagið; Sýnt og útskýrt vinnuferli frá 

hugmynd að lokaverki sem felur m.a. í sér upplýsingaöflun, tilraunir og samtal; Skrásett og 

sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar á eigin ímyndunarafli og/eða rannsókn, 

myndrænt og/eða í texta; Notað orðaforða og hugtök til að tjá skoðanir sýnar á myndlist og 

hönnun og fært rök fyrir þeim út frá eigin gildismati; Gagnrýnt af þekkingu, sanngirni og 

virðingu eigin verk og annarra bæði einn og í samvinnu; Greint, borið saman og lýst ýmsum 

stílum og stefnum í myndlist og hönnun, bæði á Íslandi og erlendis og tengt það við þá 

menningu sem hann er sprottinn úr; Greint hvernig samtímalist fæst við álitamálefni daglegs 

lífs með fjölbreyttum nálgunum sem oft fela í sér samþættingu listgreina; Túlkað listaverk og 

hönnun með tilvísun í eigin reynslu, nærumhverfi, samtímann, siðfræði og fagurfræði; Gert 

grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar og sett hann í persónulegt, 

menningarlegt og sögulegt samhengi; Greint hvernig sjónrænt áreiti daglegs lífs hefur áhrif á 

líf okkar og gildismat. 

 

 



18 

Fjöldi kennslustunda 

3x2 samliggjandi kennslustundir. 

Námsstig 

Elsta stig grunnskóla. 

Kennslugögn 

Fyrirlestur um gjörningalist og kynning á heimsmarkmiðunum. Bókin Exercises for Rebel 

Artists: Radical performance pedagogy höfð til hliðsjónar. 

Kveikja 

Ted-talk fyrirlestur haldinn af Guillermo Gómez-Peña þar sem hann fer yfir áherslur sínar í 

gjörningalist. 

Efni kennslustunda  

Rík áhersla er lögð á ferli sköpunar í Aðalnámskrá grunnskóla. Þar er fjallað um myndmennt 

sem skapandi námsferli í eðli sínu þar sem nemendur finna innri rödd, þróa leikni í ólíkum 

nálgunum og mynda tengingar (Aðalnámskrá, 2013). Með því að kynna fyrir nemendum 

gjörningalist fá þeir aukna möguleika á að tjá sig og sínar hugmyndir með áherslu á 

heimsmarkmiðin. Heimsmarkmiðin voru valin sem þema verkefnisins vegna þess að þá fá 

nemendur tækifæri á að rýna dýpra í markmiðin og velja eitt til að framkvæma sinn gjörning 

með valið markmið að leiðarljósi.  

Áherslur heimsmarkmiðana eru að bæta líf og kjör allra í heiminum fyrir árið 2030 og að 

engir einstaklingar eða hópar séu skildir eftir í þeirri vinnu. Lögð er áhersla á að mynda 

jafnvægi milli hins félagslega, efnahagslega og umhverfislega í sjálfbærri þróun, fimm 

meginþemu þeirra eru jörðin, mannkynið, friður, hagsæld og samstarf (Heimsmarkmiðin, 

e.d.). Þar sem mikil vinna er fyrir höndum til þess að ná markmiðunum fyrir tilsettan tíma er 

tilvalið fyrir nemendur að vinna verkefni sem snýr að þeim með skapandi hætti.  

Kennsluaðferðir 

Útlistunarkennsla þar sem þekkingu er miðlað, hún útskýrð og spurningum varpað fram um 

gjörningalist og heimsmarkmið. Sjálfstæð og skapandi viðfangsefni þar sem nemendur vinna 

að skapandi verkefnum sem þeir velja, móta og þróa. Innlifurnaraðferðir og tjáning þar sem 

nemendur lifa sig inn í mismunandi aðstæður, setja sig í spor lifandi eða dauðra hluta eða 

túlka og tjá sig með skapandi hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Verkefnið er hugsað sem 

einstaklingsverkefni en möguleiki er á að vinna það í hópavinnu. 

Tækifæri fyrir þverfaglega samvinnu  
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Námssvið, námsáfangar og námsgreinar eru hjálpartæki til að stuðla að merkingarbæru námi 

og því ekki markmiðið í sjálfu sér (Aðalnámskrá, 2013). Það er því undir nemandanum komið 

hvort þverfagleg samvinna milli námsgreina skapist og fer allt eftir því hvaða leið hann 

ákveður að fara í rannsóknarvinnu sinni fyrir verkefnið, hvernig hann ákveður að útfæra það 

og hvaða tengingar nemandinn myndar. Nemendur verða hvattir til þess að fara vítt í 

rannsókn sinni á verkefninu og mynda tengingar milli námsgreina. 

Námsmat 

Í upphafi kennsluverkefnisins er gott að nemendur viti hvers sé ætlast til af þeim eftir að 

verkefninu lýkur. Þá er hægt að sýna nemendum þá lykilhæfni sem rituð er í Aðalnámskrá 

grunnskóla og taka 30 mínútur í umræður um hvað þau þýða og útskýra betur fyrir 

nemendum inntak þeirra. 

• Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega 

og á annan hátt.  

• Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og taka 

þátt í samræðum og rökræðum. 

• Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu.  

• Hæfni nemenda til að beita þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra 

lausna og beita gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu. 

• Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. 

• Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og 

nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. 

• Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og 

frammistöðu. 

      Að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið er megintilgangur námsmats og hvernig 

markmiðum námsins verður náð. Mælt er með leiðbeinandi mati í þessu verkefni þar sem 

nemendur fá leiðsögn í ferli verkefnisins, örva þá til framfara og meta frekari aðstoð við 

verkefnið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Hægt er að leggja fyrir nemendur sjálfsmat 

samhliða kennaramati og hópaumræðum um hvert verkefni fyrir sig  því þá þjálfast 

nemendur í að gagnrýna eigin verk og annarra af sanngirni og virðingu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Eftir það eru umræðurnar teknar saman og kennari gefur einkunn í 

umsögn. 

3.2 Kennsluverkefni 2 - Grunnþættir menntunar 

3.2.1 Markmið  

Að nemendur kynnist gjörningalist á unglingastigi grunnskóla. Megináhersla verkefnisins er 

að nemandi beiti gagnrýnni og skapandi hugsun með tengsl við menningu og umhverfi, með 
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því að rannsaka, skapa og greina þróar nemandinn með sér umburðalyndi, samkennd og 

gagnrýninn skilning á heiminum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Nemendur kynna sér 

grunnþætti menntunar, velja sér einn grunnþátt og vinna úr því gjörning. Með þessu fá 

nemendur innsýn inn í gjörningalist og rýna í grunnþættina. 

3.2.2 Hæfniviðmið 

Þau hæfniviðmið sem sett eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla eiga flest við þetta verkefni en 

þar má meðal annars nefna að nemandi geti við lok 10. bekkjar gert eftirfarandi: valið á milli 

mismunandi aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið hugmyndir í ólíkum miðlum; 

Greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni; Tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun 

með tengingu við eigin reynslu og gagnrýni á samfélagið; Sýnt og útskýrt vinnuferli frá 

hugmynd að lokaverki sem felur m.a. í sér upplýsingaöflun, tilraunir og samtal; Skrásett og 

sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar á eigin ímyndunarafli og/eða rannsókn, 

myndrænt og/eða í texta; Notað orðaforða og hugtök til að tjá skoðanir sýnar á myndlist og 

hönnun og fært rök fyrir þeim út frá eigin gildismati; Gagnrýnt af þekkingu, sanngirni og 

virðingu eigin verk og annarra bæði einn og í samvinnu; Greint, borið saman og lýst ýmsum 

stílum og stefnum í myndlist og hönnun, bæði á Íslandi og erlendis og tengt það við þá 

menningu sem hann er sprottinn úr; Greint hvernig samtímalist fæst við álitamálefni daglegs 

lífs með fjölbreyttum nálgunum sem oft fela í sér samþættingu listgreina; Túlkað listaverk og 

hönnun með tilvísun í eigin reynslu, nærumhverfi, samtímann, siðfræði og fagurfræði; Gert 

grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar og sett hann í persónulegt, 

menningarlegt og sögulegt samhengi; Greint hvernig sjónrænt áreiti daglegs lífs hefur áhrif á 

líf okkar og gildismat.  

Fjöldi kennslustunda 

3x2 samliggjandi kennslustundir. 

Námsstig 

Elsta stig grunnskóla. 

Kennslugögn 

Fyrirlestur um gjörningalist og kynning á grunnþáttum menntunar. Bókin Exercises for Rebel 

Artists: Radical performance pedagogy. 

Kveikja 

Ted-talk fyrirlestur haldinn af Guillermo Gómez-Peña þar sem hann fer yfir áherslur sínar í 

gjörningalist. 

Efni kennslustunda  
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Rík áhersla er lögð á ferli sköpunar í Aðalnámskrá grunnskóla. Þar er fjallað um myndmennt 

sem skapandi námsferli í eðli sínu þar sem nemendur finna innri rödd, þrói leikni í ólíkum 

nálgunum og myndi tengingar (Aðalnámskrá, 2013). Með því að kynna fyrir nemendum 

grunnþætti menntunar fá þeir aukna möguleika á að tjá sig og sínar hugmyndir með áherslu 

á þættina. Grunnþættirnir voru valdir sem þema verkefnisins vegna þess að þá fá nemendur 

tækifæri til að rýna dýpra í þá og velja einn til að framkvæma sinn gjörning með valinn þátt 

að leiðarljósi.  

Áherslur grunnþáttanna eru að byggja upp ungmenni bæði líkamlega og andlega fyrir 

komandi framtíð í nútímasamfélagi (Aðalnámskrá, 2013). Með þetta að leiðarljósi er 

mikilvægt að börn og ungmenni rýni betur í þessa þætti og viti hvers er ætlast til af þeim í því 

námi sem þau stunda. 

Kennsluaðferðir 

Útlistunarkennsla þar sem þekkingu er miðlað, hún útskýrð og spurningum varpað fram um 

gjörningalist og grunnþætti menntunar. Sjálfstæð og skapandi viðfangsefni þar sem 

nemendur vinna að skapandi verkefnum sem þeir velja, móta og þróa. Innlifurnaraðferðir og 

tjáning þar sem nemendur lifa sig inn í mismunandi aðstæður, setja sig í spor lifandi eða 

dauðra hluta eða túlka og tjá sig með skapandi hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Verkefnið 

er hugsað sem einstaklingsverkefni en möguleiki er á að vinna það í hópavinnu. 

 

Tækifæri fyrir þverfaglega samvinnu  

Námssvið, námsáfangar og námsgreinar eru hjálpartæki til að stuðla að merkingarbæru námi 

og því ekki markmiðið í sjálfu sér (Aðalnámskrá, 2013). Það er því undir nemandanum komið 

hvort þverfagleg samvinna milli námsgreina skapist og fer allt eftir því hvaða leið hann 

ákveður að fara í rannsóknarvinnu sinni fyrir verkefnið, hvernig hann ákveður að útfæra það 

og hvaða tengingar nemandinn myndar. Nemendur verða hvattir til þess að fara vítt í 

rannsókn sinni á verkefninu og mynda tengingar milli námsgreina. 

Námsmat 

Í upphafi kennsluverkefnisins er gott að nemendur viti hvers sé ætlast til af þeim eftir að 

verkefninu lýkur. Þá er hægt að sýna nemendum þá lykilhæfni sem rituð er í Aðalnámskrá 

grunnskóla og taka 30 mínútur í umræður um hvað þau þýða og útskýra betur fyrir 

nemendum inntak þeirra. 

• Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega 

og á annan hátt.  
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• Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og taka 

þátt í samræðum og rökræðum. 

• Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu.  

• Hæfni nemenda til að beita þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra 

lausna og beita gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu.  

• Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. 

• Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og 

nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. 

• Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og 

frammistöðu. 

      Að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið er megintilgangur námsmats og hvernig 

markmiðum námsins verður náð. Mælt er með leiðbeinandi mati í þessu verkefni þar sem 

nemendur fá leiðsögn í ferli verkefnisins, örva þá til framfara og meta frekari aðstoð við 

verkefnið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Hægt er að leggja fyrir nemendur sjálfsmat 

samhliða kennaramati og hópaumræðum um hvert verkefni fyrir sig  því þá þjálfast 

nemendur í að gagnrýna eigin verk og annarra af sanngirni og virðingu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Eftir það eru umræðurnar teknar saman og kennari gefur einkunn í 

umsögn.  

Tekið var mið af töflu sem gerð var í meistaraverkefninu Ég er sterk eftir Önnu Láru 

Friðriksdóttur. 

 

Kennaramat 

Nafn: 

Bekkur: 

 

 Frammúrskarandi Hæfni náð Þarfnast 

þjálfunar 

Hæfni ekki náð 

Nemandi vandar 

til verka 

    

Nemandi getur 

sýnt verk sín og 

útskýrt þau 
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Nemandi getur 

útskýrt áhrif 

gjörninga á 

samfélagið 

    

Nemandi getur 

metið verk 

annarra og 

gagnrýnt á 

uppbyggilegan 

hátt 

    

Nemandi getur 

skissað 

hugmyndir sínar 

og útskýrt ferli 

verks fyrir 

öðrum 

    

Nemandi er 

sjálfstæður í 

vinnubrögðum 

    

Nemandi getur 

beitt 

ímyndunarafli 

við 

hugmyndavinnu 

og lausnir á 

verkefnum 

    

 

  



24 

Sjálfsmat 

Nafn: 

Bekkur: 

 

 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei 

Ég fylgist vel 

með í 

kennslustundum 

     

Ég legg mig 

fram í 

kennslustundum 

     

Ég öðlast nýja 

þekkingu í 

kennslustundum 

     

Ég vanda til 

verka við 

verkefnavinnu 

     

Ég tek virkan 

þátt í umræðum 

um verkefnin 

     

Ég tek tillit til 

annarra 

nemenda 

     

Ég vinn vel 

með öðrum 
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3.3 Upphitunaræfingar í anda La Pocha Nostra 

Þrjár valdar æfingar úr bókinni Exercises for Rebel Artists: Radical performance pedagogy, 

þýddar og aðlagaðar unglingastigi. 

Æfing 1. Líkamleg upphitun og teygjur 

Tími sem fer í æfinguna: 

15–30 mínútur 

Athugasemdir: La Pocha Nostra mælir með að spiluð sé orkumikil elektrónísk tónlist á meðan 

æfingu stendur. 

Markmið 

Tilgangur æfingarinnar er að auka blóð og orkuflæði þátttakenda, þeir svitni og að örvun 

endorfíns eigi sér stað í líkamanum. Upphitun og teygjur hjálpa þátttakendum að 

endurtengjast líkamanum, gleyma umheiminum og beina einbeitingu sinni að stað og stund 

innan rýmisins. Upphitunaræfingar má fá frá dansi, leikhúsi, jóga, pilates eða hláturæfingum. 

Hver sá sem hefur sterkan bakgrunn í líkamsþjálfun innan hópsins getur leitt æfinguna.  

Æfing 2. Dans apans - samhæfing öndunar og hreyfingar 

Tími sem fer í æfinguna: 

10 mínútur 

Athugasemdir: La Pocha Nostra mælir með að spiluð sé orkumikil elektrónísk tónlist á meðan 

æfingu stendur. 

Markmið og saga 

Eftir æfinguna, sem nánar er lýst hér fyrir aftan, er mælt með 10 mínútna 

djúpöndunaræfingum. Þær hjálpa til með einbeitingu innan hópsins og viðhalda 

uppbyggingu á orku. Aðferðin Dans apans var kynnt fyrir La Pocha Nostra fyrir tilstilli 

gjörningaljóðskáldsins Araceli Romero og finnast margar útgáfur af henni í nánast öllum 

menningarsamfélögum. Dansinn á að vera einn af elstu ættflokksdönsum jarðar. Hann nær 

allt til þeirra tíma þegar frummaðurinn lék eftir hreyfingum annarra dýra. 

Leiðbeiningar 

Þátttakendur mynda hring, þeir ímynda sér að vökvaþrýstingur sé í hnjáliðum og 

mjaðmagrind. Með þessa ímynd í huga hossa þátttakendur upp og niður í takt við tónlistina 

án þess þó að fætur færist frá jörðu. Samtímis eru gerðar öndunaræfingar með stuttri 

innöndun - andað inn 2, 3, 4 og andað út 2, 3, 4 og þetta endurtekið. Þegar öndunarferlið 

hefur samræmst hreyfingum er hægt að hreyfa hendur í taktleysi við restina af líkamanum 
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líkt og handahreyfingar glaðs simpansa myndu vera. Orkustigið eykst með því að gera 

hreyfingarnar stærri og meiri þangað til hreyfing og öndun er orðin mikil og djúp. Hægt og 

rólega er skipt yfir í frjálsan dans án þess þó að dans apans hætti. Þessi æfing er orkugefandi 

og skemmtileg leið til að byrja kennslustund. 

Æfing 3. Spurning dagsins 

Tími sem fer í æfinguna: 

Bæði hægt að nýta í augnablikinu eða í gegnum kennslustundina. 

Markmið 

Þátttakendur eru spurðir spurninga sem virkja ímyndunaraflið og flytja þá inn í gagnrýna 

hugsun kennslustundarinnar. Spurningunum á ekki að svara heldur frekar nýta þær sem 

hugleiðingar á meðan kennslustund stendur. 

Spurningar: 

• Hvaða mörk viltu yfirstíga í dag? 

• Hvaða málefni hafa verið þér ofarlega í huga undanfarið? 

• Líturðu á persónu þína sem óhagganlega eða breytilega? 

• Þegar þú heyrir orðið samfélag hversu mikill fjöldi fólks kemur upp í huga þinn? 

• Hver er uppruni innihalds gjörninga þinnar? 

• Hvaða líkingu myndirðu velja til að lýsa stöðu þinni í heiminum? 

• Er einhver ímynd eða persóna sem þú hefur viljað skapa en hefur einhverra hluta 

vegna ekki skapað? 

• Hvert er þitt annað sjálf eða holdgervingur í gjörningum? 

Þátttakendur eru hvattir til að varpa fram sínum eigin spurningum í framhaldinu eða á 

meðan kennslustund stendur. 
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4 Lokaorð 

Ungt fólk er vissulega framtíðin og því mikilvægt gefa þeim tækifæri til að efla sjálfstraust sitt 

og sína innri rödd. Gjörningalist á sér ríka sögu bæði erlendis og hér á Íslandi og því vert að 

leyfa ungmennum að kynnast listforminu og þeim tækifærum sem það getur veitt þeim til 

tjáningar og valdeflingar. Eins og hefur komið fram þá er listformið breytilegt og án 

skilgreiningar sem felur í sér góða möguleika í listkennslu og listsköpun, vekur upp gagnrýna 

hugsun og spurningar hjá áhorfendum. 

      Áhugavert væri að prófa verkefnin á vettvangi skóla og sjá útkomu þeirra, gjörningar 

virðast hafa valdeflandi og mannbætandi áhrif og því vert að skoða möguleika þeirra innan 

skólanna. Hugmyndafræði Eisner og Dewey leggja áherslu á mikilvægi reynslu við sköpun 

þekkingar og því umhugsunarvert ef við sviptum ungu fólki með frjóan huga þeim tækifærum 

sem felast í listforminu. Einnig eru áherslur gjörninga í takt við áherslur Aðalnámskrár 

grunnskóla og því vel við hæfi á vettvangi. 

      Hægt væri að gefa vettvangsferðum byr undir báða vængi með heimsókn á Nýlistasafnið 

og veita nemendum möguleika á að kynnast þeim heimildum sem safnið býr að. Útikennsla 

getur einnig verið stór þáttur ef nemendum gefst val á hvort þeir vilji framkvæma gjörning 

sinn innandyra eða utandyra. Möguleikarnir eru nánast endalausir og væri gaman að sjá 

meira af listforminu í grunnskólum og sjá hvað það leiðir af sér fyrir ungt skapandi fólk. 
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