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Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til MA-prófs í Listkennslu við 

Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi 

höfundar. 



Útdráttur 

Í þessu verkefni bjó ég til nýtt kennsluefni í kvikmyndagerð og kvikmyndalæsi fyrir 

nemendur á miðstigi grunnskóla. Ritgerðin er tvískipt og fjallar annars vegar um hugtakið 

„kvikmyndalæsi“ og hinsvegar um kennsluefnið. Árið 2020 var gefin út Kvikmyndastefna 

til ársins 2030 þar sem m.a. er fjallað um endurskipulagningu náms í kvikmyndagerð á 

öllum skólastigum. Í kaflanum um menntun í grunnskólum kemur fram að kenna eigi 

„mynd- og miðlalæsi“. Hins vegar var hugtakið „kvikmyndalæsi“ einnig notað í þeim 

skjölum sem unnin voru í aðdraganda Kvikmyndastefnunnar. Þetta hugtak vantar í 

Kvikmyndastefnu til ársins 2030. Sú áhersla sem undanfarið hefur verið lögð á viðbrögð 

við nýrri tækni er líkleg orsök breytt orðalags. Við hvarf hugtaksins „kvikmyndalæsi“ úr 

kaflanum sem snýr að menntun í grunnskólum er hætt við að kvikmyndakennsla í 

grunnskólum fari að snúast um greiningu kvikmynda í stað þess að kenna nemendum að 

njóta þeirra. Kvikmyndafræði skiptir nálgun á kvikmyndir í þrjár stefnur; „kvikmyndir sem 

listform eða tilbúningur“, „kvikmyndir sem raunveruleiki“ og „kvikmyndir í nútímalegum 

skilningi eða sem fyrirbærafræðileg upplifun“. Þessar þrjár leiðir til þess að hugsa um 

kvikmyndir gefa að mínu mati vísbendingu um að mikilvægt sé að kenna kvikmyndir á 

sem fjölbreyttastan máta í grunnskólum. 

Í síðari hluta ritgerðinnar kynni ég námsefnið. Þetta námsefni er í formi forskriftar 

15 fjölbreyttra kennslustunda í kvikmyndagerð. Kennslustundirnar eru hugsaðar þannig að 

listkennarar í grunnskólum geti kennt þær þrátt fyrir að vera ekki sérstaklega menntaðir í 

kvikmyndagerð. Ekki er nauðsynlegt að kenna þær allar í einni kennslulotu heldur er efnið 

þannig samið að hægt er að kenna einstakar kennslustundir. Það er mín skoðun að með því 

að kenna nemendum eiginlega kvikmyndagerð séu þeir mun líklegri til fá áhuga á 

kvikmyndum sem listgrein og skilja betur frásagnarformið. Í lok ritgerðar fjalla ég um 

tilraunarkennslu tveggja kennslustunda úr námsefninu í fimmta og sjötta bekk.  

  



 

Abstract 

This project contains new lessons in filmmaking and film literacy for elementary 

students. The paper has two parts, first it deals with the concept of “film literacy” and 

secondly it presents the new filmmaking lessons. In 2020 the document Icelandic Film 

Policy from 2020 to 2030 was published, a document that among other things deals with 

the total reconstruction of film education in Iceland. In the Icelandic version of the 

document the passage concerned with elementary education says that the plan is to teach 

“image and media literacy”. The concept “film literacy”, a concept prominently used in 

documents leading up to the Film Policy, is nowhere to be found. A likely explanation for 

its absent is public focus on problems concerning new technologies. But in leaving out the 

concept “film literacy” in a chapter that shapes the future of elementary film education we 

run the risk of making film education about analyzes of video and not the enjoyment of 

films. Film theory is traditionally divided into three different schools of thought; “films as 

art or as recreation”, “films as reality” and “a contemporary film theory or a 

phenomenological way of thinking about films.” These three different ways of thinking 

about films suggest, in my opinion, that it is important to teach films in a diverse manner.  

In the second part of the paper I present new lessons in filmmaking and film 

literacy for students in elementary school. These are recipes for 15 diverse lessons in 

filmmaking, planned so teachers that don’t have a formal background in films or film 

education can teach them. The lessons don’t have to be taught in a sequence, as most of 

them can also be taught as single lessons. I believe that teaching filmmaking is a very 

effective way to get students interested in films as an art form, as well as it helps them to 

understand the rules of visual storytelling. The paper ends on a report of my experience 

teaching two of the lessons to students in fifth and sixth grade.  

 

 

 

 



 

Formáli og þakkir 

Meistaraverkefni þetta var metið til 30 eininga í listkennsludeild Listaháskóla 

Íslands. Hugmyndin að verkefninu kviknaði smám saman eftir að ég fór að skoða 

aðdraganda Kvikmyndastefnunnar til 2030. Stefnan er mikill happafengur fyrir Íslenska 

kvikmyndagerð, en í henni birtist loksins heildræn sýn um framtíð kvikmyndaiðnaðar og 

kvikmyndakennslu á Íslandi til langs tíma. En það vakti eftirtekt mína hversu lítill þáttur 

kvikmyndakennslu í grunnskólum var í stefnunni, sem þó allir virðast vera sammála um að 

eigi að vera mikilvægur hluti af kvikmyndakennslu og kvikmyndauppeldi. Í þessari ritgerð 

langaði mig að beina sjónum að kvikmyndakennslunni á grunnskólastigi og velta fyrir mér 

hvernig megi bæta þá framtíðarsýn sem í Kvikmyndastefnunni birtist. Við stöndum á 

upphafsreit þegar kemur að kennslu í kvikmyndanámi í grunnskólum og auðsýnt er að 

þróun þessa náms muni taka nokkur ár. Það er mín von að ritgerðin sem hér fylgir geti 

gagnast við þróun þessa nýja náms í grunnskólum landsins. 

Það námsefni sem ég útbjó í viðauka þessarar ritgerðar er tilraun mín til þess að 

leggja að mörkum námsefni fyrir kennara. Þetta er námsefni sem ég tel að greinilega verði 

brýn þörf á innan nokkurra ára. Mig langaði að hafa þetta námsefni aðgengilegt hverjum 

sem er og því er námsefnið sett fram sem forskrift af kennslustundum. Ég reyndi að hafa 

uppsetninguna eins skýra og ég mögulega gat svo að kennarar sem ekki hafa bakgrunn í 

kvikmyndagerð geti nýtt það í sinni kennslu án þess að það sé of yfirþyrmandi.  

Að lokum vil ég þakka Guðrúnu Helgu Jónasdóttur starfmanni 

Kvikmyndamiðstöðvar Íslands fyrir samtölin, Anítu Ómarsdóttur viðtökukennara mínum í 

Hraunvallaskóla fyrir að taka við mér í tilraunarkennslu, konunni minni Ester Rós 

Björnsdóttur og vini mínum Gunnari Theodóri Eggertssyni fyrir yfirlestur og 

leiðbeinandanum mínum Vigdísi Gunnarsdóttur. 
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Inngangur  

Í þessari ritgerð er ætlun mín að skoða annars vegar hugtakið kvikmyndalæsi og 

hins vegar að leggja fram og kynna nýtt kennsluefni í kvikmyndagerð fyrir 

grunnskólanemendur á miðstigi.  

Í fyrri hluta ritgerðarinnar mun ég velta fyrir mér hugtakinu kvikmyndalæsi í 

samhengi við stefnur í kvikmyndafræði og í tengslum við kennslu í kvikmyndalæsi. Það 

hefur lengi staðið til að hefja formlega kennslu í kvikmyndalæsi í grunnskólum landsins, 

en frá árinu 2012 hefur stefnan verið að setja inn kafla um kvikmyndalæsi inn í 

Aðalnámskrá grunnskóla (Stjórnarráð Íslands, 2011, bls. 1). En þó að orðið 

„kvikmyndalæsi“ hafi verið notað í stefnumörkun um framtíð náms á Íslandi virðist 

meining þess vera á reiki. Hugtakinu virðist oft vera ruglað saman við hugtökin mynd- og 

miðlalæsi, en sem dæmi um það vantar orðið alveg í Kvikmyndastefnu til ársins 2030, sem 

er sú stefna sem nú er unnið eftir við skipulagningu náms í kvikmyndagerð á Íslandi. Þó 

svo að hugtakið kvikmyndalæsi hafi verið notað í fyrri opinberum skjölum um nám í 

kvikmyndagerð á Íslandi virðist hafa gleymst að nota það í því stefnuskjali sem að stýra á 

uppbyggingu kvikmyndanáms í landinu næsta tæpan áratuginn. Áður hafði verið lagt til að 

kenna kvikmyndalæsi sérstaklega í grunnskólum (Stjórnarráð Íslands, 2011, bls. 1) en þess 

í stað stendur í Kvikmyndastefnunni að það standi til að kenna mynd- og miðlalæsi 

(Stjórnarráð Íslands, 2020, bls. 25). 

Hver er ástæðan fyrir því að hugtakið kvikmyndalæsi vantar í Kvikmyndastefnuna 

til 2030? Það er mín kenning að ástæðan sé ruglingur um hvað sé nákvæmlega átt við með 

hugtakinu, þar sem að það virðist vera hægt að nota það á þrjá skylda en þó ólíka vegu, 

þrjá vegu sem að einnig skarast á við önnur hugtök á borð við myndlæsi og miðlalæsi eftir 

atvikum. Það að hægt sé að leggja þrennan mismunandi skilning í virkni hugtaksins 

kvikmyndalæsi og ég tel að eigi rót sína í því hvernig fólk skilur fyrirbærið kvikmynd. Því 

mun ég skoða þrjár mismunandi leiðir til þess að skilja, horfa á eða hugsa um kvikmyndir 

út frá hefðum kvikmyndafræðinnar og út frá því reyna að átta mig á hvernig þessar þrjár 

leiðir geta breytt skilningi okkar á hugtakinu kvikmyndalæsi. Ég mun svo reyna að færa 

rök fyrir því að þar sem kvikmyndir eru listfag færi best á því að kenna þær sem eiginlegt 

listgrein, í stað þess að kenna kvikmyndlæsi aðeins með áhorfi og skriflegum verkefnum. 

Þannig megi sameina allar þessar þrjár leiðir til þess að skilja, horfa á og hugsa um 
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kvikmyndir og þannig mætti gera hugtakið kvikmyndalæsi aftur gilt í stefnumörkun 

kvikmyndanáms á Íslandi. 

Í síðari hluta ritgerðarinnar mun ég svo kynna námsefni fyrir grunnskóla í 

kvikmyndagerð og kvikmyndalæsi sem ég hef útbúið. Þetta námsefni er búið til sem 

kennsla í listfagi innan skólakerfisins, þar sem að börnum gefst færi á að undirbúa, taka 

upp og fullklára sínar eigin kvikmyndir. Námsefnið er í formi 15 kennslustunda sem ég hef 

reynt að setja upp á sem aðgengilegastan máta fyrir listkennara í grunnskólum í sérstöku 

skjali í viðauka þessarar ritgerðar. Ólíkt öðrum listgreinum fær kvikmyndagerð ekki kafla í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Með því að kenna kvikmyndir og kvikmyndlæsi á þennan veg, 

þ.e. sem listgrein, tel ég að börn fái betri skilning á þeim þremur ólíku leiðum sem hugsa 

má um kvikmyndir.  

Kvikmyndagerð fær væntanlega ekki eigin kafla í næstu uppfærslu Aðalnámskrár 

grunnskóla líkt og aðrar listgreinar hafa nú þegar, heldur verður þá líklegast aðeins fjallað 

um kvikmyndalæsi eða mynd- og miðlalæsi. Ég hef því reynt að haga kennsluefninu 

þannig að það megi taka úr því stakar kennslustundir og kenna í öðrum listgreinum. 

Kvikmyndalistin er stundum sögð sameina allar hinar listgreinarnar og því tel ég að 

listgreinakennarar ættu að geta fundið þarna kennslustundir sem falla vel að þeirra sérsviði. 

Hluti námsefnisins fjallar um sjónrænar hliðar kvikmyndagerðar sem hæglega er hægt að 

kenna í myndlistar- eða leiklistakennslu og hluti þess snýr að tónlist og hljóði sem mætti 

nýta í tónlistarkennslu. Það er trú mín að besta leiðin til þess að kenna kvikmyndalæsi sé 

að kenna eiginlega kvikmyndagerð sem sérgrein. Þess vegna hef ég kosið að setja upp 

kennsluefnið sem á eftir fer sem kennsluefni í listgrein. 
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1.Kvikmyndatengd kennsla í grunnskólum 

Kvikmyndagerð hefur ekki verið kennd sem sérstakt fag í grunnskólum Íslands. En 

nú hefur hafist vinna við innleiðingu kennslu í mynd og miðlalæsi í grunnskólum á Íslandi 

og víða í Evrópu. Þetta hefur átt sér langan aðdraganda sem að stóru leyti er sprottinn af 

breyttu upplýsingaumhverfi með tilkomu nýrrar tækni í formi snjalltækja. Það getur því 

verið mjög upplýsandi að skoða hvernig menntastefnan sem að við sjáum í skjalinu 

Kvikmyndastefna til ársins 2030 varð til og þróaðist með árunum. Þegar stefnan er skoðuð 

í sögulegu samhengi kemur í ljós að hún er ekki endilega sprottin úr þörf til að kenna 

kvikmyndir heldur frekar þörf við að bregðast við nýrri tækni. 

Önnur lönd í Evrópu vinna að svipaðri endurskoðun á kennslu í kvikmyndum, 

kvikmyndalæsi og kvikmyndagerð fyrir börn á grunnskólaaldri. Lönd eru mis vel á veg 

komin með þessa innleiðingu en til þess að átta sig betur á stöðunni hér heima getur verið 

gagnlegt að skoða hvað er að gerast í þessum efnum hjá löndum sem hvað lengst eru 

komin í þessari innleiðingu.  

 

1.1 Aðdragandi kennslu í kvikmyndalæsi á Íslandi 

Aðdragandi núverandi menntastefnu í mynd- og miðlalæsi, en kvikmyndalæsi fellur 

undir þá stefnu, má líklega rekja aftur til samþykktar ríkisstjórnar Íslands um 

upplýsingarsamfélagið. Frá tíunda áratug síðustu aldar hafa stjórnvöld á Íslandi verið 

meðvituð um breytta heimsmynd með tilkomu nýrrar tækni. Árið 1996 gaf ríkisstjórn 

Íslands út stefnu í málum sem snúa að upplýsingasamfélaginu og birt var í skjalinu 

Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið. Þar kemur fram að vinna 

þurfi markvisst að almennu og útbreiddu tölvulæsi þjóðarinnar og er það skilgreint sem 

forgangsverkefni (Stjórnarráð Íslands, 1996). Í orðskýringakafla skjalsins er tölvulæsi 

skilgreint sem „að hafa einhverja hugmynd um hvernig tölvur vinna, hafa vald á nokkrum 

orðaforða um gagnavinnslu og geta notað tölvur sér til gagns. Tölvulæsi þarf ekki að fela í 

sér kunnáttu í forritun eða þekkingu á innviðum tölvunnar“ (Stjórnarráð Íslands, 1996). 

Síðan skjalið kom út hefur mikið vatn runnið til sjávar í tæknimálum, snjalltæki hafa rutt 

sér til rúms og tölvan sem slík ekki lengur hliðið að upplýsingaflæði Internetsins. Nú á 

tímum snjalltækjanna getum við nálgast upplýsingar í símanum okkar, í bílunum og nánast 

hvar sem er og það þarf því engan að undra að við séum hætt að nota hugtakið tölvulæsi. 

En miðað við orðskýringuna í Framtíðarsýninni frá 1996 má sjá að hugtakið tölvulæsi er 
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nauðalíkt því sem við í dag köllum miðlalæsi. Það er því ljóst að þörfin fyrir viðbragði við 

breyttu tækni- og upplýsingaumhverfi 21. aldarinnar hefur verið ráðamönnum ljós í fjölda 

ára.  

 

1.1.1  Upplýsinga- og tæknimennt í Aðalnámskrá grunnskóla 

Í uppfærslu á Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 var settur inn stuttur kafli í kennslu 

í upplýsinga- og tæknimennt þar sem segir „Áhersla er lögð á að notkun upplýsingatækni 

verði sjálfsagt hjálpartæki í öllum námsgreinum. Stórstígar framfarir á þessu sviði hafa 

breytt ýmsum samfélagsháttum og atvinnuháttum. Í sérhverri námsgrein verður að nýta þau 

tækifæri sem upplýsingatæknin gefur til að ná markmiðum greinarinnar.“ (Aðalnámskrá 

Grunnskóla, 1999, bls. 18). Þarna er í fyrsta skipti talað um að nýta skuli nýja tækni til 

öflunar og miðlunar á upplýsingum. Í næstu uppfærslum aðalnámskrár stækkar þessi 

áhersla í Aðalnámskrá grunnaskólanna og fær eigin kafla sem upplýsinga- og tæknimennt. 

Upplýsinga- og tæknimennt stækkaði á milli ára í uppfærslum Aðalnámskrár og fær sinn 

eiginn hluta árin 2007 og 2011 (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007) (Aðalnámskrá 

Grunnskóla, 2013, bls. 224). Áherslan er á öflun og miðlun upplýsinga líkt og í 

Aðalnámskrá frá 1999. Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskólanna frá 2011 segir 

„Hugtakið upplýsinga- og miðlalæsi má skilgreina, sem getuna til að greina hvaða 

upplýsinga er þörf, leita að þeim, leggja á þær gagnrýnið mat og auka þannig þekkingu 

sína og nýta með ýmsum miðlum til að ná tilteknu markmiði“ (Aðalnámskrá Grunnskóla, 

2013, bls. 224). 

 

1.1.2  Stefnt að kennslu í kvikmyndalæsi  

Árið 2011 gerðu stjórnvöld og fulltrúar íslensks kvikmyndaiðnaðar með sér 

samkomulag um stefnumörkun fyrir kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu sem átti að 

gilda fyrir árin 2012-2015. Í annarri grein samkomulagsins eru áherslur þess tilgreindar og 

þar segir í lið B. „Að mennta- og menningarmálaráðuneyti vinni að aðgerðaráætlun í 

samvinnu við Kvikmyndamiðstöð Íslands, Kvikmyndasafn Íslands og 

Námsgagnastofnun um að færa kvikmyndalæsi í námskrá grunnskóla“ (Stjórnarráð Íslands, 

2011, bls. 1).  Þarna var hugtakið kvikmyndalæsi notað í tengslum við uppfærslu á 

aðalnámskrá í fyrsta sinn. 



 

9 

 

Ári síðar kom út áfangaskýrsla um stefnumótun í kvikmyndakennslu á Íslandi þar 

sem lögð voru drög að skipulagningu náms í kvikmyndagerð á Íslandi á öllum skólastigum. 

Þar er hugtakið enn notað með vísun til samkomulagsins frá því árinu áður. 

Kvikmyndalæsi er ekki sérstaklega skilgreint í áfangaskýrslunni en engu að síður segir þar: 

„Kvikmyndalæsi eykur skilning á myndmiðlinum og þeim möguleikum sem hann hefur að 

bjóða. Þetta ætti að hafa í för með sér aukið sjálfstraust þegar kemur að því að beita 

miðlinum, njóta hans og ýta undir listsköpun“ (Stjórnarráð Íslands, 2012, bls. 13). Hér 

birtist hugtakið kvikmyndalæsi með viðhorfi til kvikmynda sem listgreinar. Talað er um að 

„njóta og ýta undir listsköpun“ í samhengi við kvikmyndagerð. Þetta er viðhorf sem að 

fjaraði svo út þegar að áhyggjur af áhrifum nýmiðla jukust með aukinni 

samfélagsmiðlanotkun. 

 

1.1.3  Kvikmyndalæsi verður að mynd- og miðlalæsi 

Í Stefnumótun um kvikmyndamenntun á Íslandi: Áfangaskýrsla stýrihóps frá 2012 

var hugmyndin um mikilvægi bætts kvikmyndalæsis tengt við breytt umhverfi í kjölfar 

tæknibyltingarinnar. Þar kemur fram að auka þurfi nám í kvikmynda- og fjölmiðlalæsi sem 

eigi að hefjast í grunnskólum og er ástæða þess sögð vera að „myndefni sé ráðandi í 

nútímasamfélagi þegar kemur að heimildum, fréttum, afþreyingu, tölvuleikjum, 

auglýsingum o.s.frv.“ (Stjórnarráð Íslands, 2012, bls. 13). Það er sagt „brýnt fyrir 

samfélagið að efla þekkingu og skilning á miðlinum svo einstaklingar geti lagt sjálfstætt 

mat á það sem fyrir augu ber“. Mikilvægt sé „að skilja lögmál myndmiðilsins og öðlast 

getu til að lesa og greina myndupplýsingar.“ Lausnin við þessum aðsteðjandi vanda er að 

efla kvikmyndalæsi með kennslu sem hefja ætti í grunnskólum (Stjórnarráð Íslands, 2012, 

bls. 13). Þessi tenging kvikmyndalæsisins færir áhersluna frá kvikmyndum yfir á 

nútímaumhverfi barna, umhverfi þar sem snjalltæki eru allt um lykjandi. 

Árið 2020 var í skjalinu Kvikmyndastefna til ársins 2030 gefin út forskrift að 

heildrænni kvikmyndastefnu í landinu sem ná á bæði yfir kvikmyndaframleiðslu og 

kvikmyndakennslu. Það er líklega þessari tenginu við nýmiðla að kenna að hugtakið 

kvikmyndalæsi kemur ekki fyrir í skjalinu. Meiri áherslu á hreyfimyndir á 

samfélagsmiðlum gæti hafa orðið til þess að fólk hugsar nú frekar um samfélagsmiðla sem 

myndmiðla. Tilkoma miðla eins og TikTok og meiri áhersla á mynd og hreyfimyndir á 

miðlum eins og Facebook hefur að öllum líkindum spilað sinn þátt í því. Þetta gæti hafa 
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aukið samlegðaráhrifin með samfélagsmiðlum og myndmiðlum og gert það að verkum að 

ákall um bætt kvikmyndalæsi varð að ákalli um bætt mynd- og miðlalæsi. Það er ekki skýrt 

af hverju hugtakið kvikmyndalæsi er ekki notað í menntaáætlun Kvikmyndastefnu til ársins 

2030, skjalsins sem er forskriftin að innleiðingu kvikmyndanáms á öllum skólastigum á 

Íslandi. Í fyrsta lið menntaáætlunarinnar í Kvikmyndastefnunni, sem snýr að grunnskólum, 

segir „Gott mynd- og miðlalæsi eflir gagnrýna hugsun og sköpunarkraft“ og að „Þróuð 

verði stafræn námsgögn, að erlendri fyrirmynd, til að efla myndlæsi og myndmál á öllum 

skólastigum“ (Stjórnarráð Íslands, 2020, bls. 25). Athygli mína vakti að ekki er lengur 

talað um að njóta kvikmynda og ýta undir listsköpun heldur er hér megin áherslan á að efla 

gagnrýna hugsun og sköpunarkraft. Orðalagið virðst benda til viðhorfsbreytingu frá því 

sem var í áfangaskýrslunni frá 2012. Vinna við að þróa hin stafrænu námsgögn er nú hafin 

hjá Kvikmyndamiðstöð Íslands að danskri fyrirmynd og forvitnilegt verður að sjá hverjar 

áherslurnar verða í námsefninu. 

 

1.2 Kvikmyndakennsla og kennsluefni fyrir grunnskólastig á Íslandi  

Í Aðalnámskrá grunnskólanna frá 2011 kemur orðið „kvikmynd“ fyrir fjórum 

sinnum og þá í hvert sinn sem mögulegt kennslugagn (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Ekki er þar gert ráð fyrir kvikmyndum sem listgrein, en til samanburðar fá aðrar listgreinar 

sinn kaflann hver þar sem hæfniviðmið eru skilgreind. Kvikmyndagerðin virðist fyrst og 

fremst hafa verið notuð sem tól í annarri kennslu á Íslandi. Raunar er nokkuð algengt að 

kvikmyndir séu nýttar til kennslu, en mér er ekki kunnugt um að kvikmyndagerð hafa verið 

kennd sem listfag í grunnskólum. Kvikmyndasýningar eru hins vegar skilgreindar sem 

sjálfstæð kennsluaðferð í bókinni Litróf kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirsson og 

þar eru lagðar til leiðir til þess að leggja fram gagnlega spurningalista á skriflegan máta 

eftir kvikmyndasýningu í kennslustofu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Kvikmyndamiðstöð Íslands hefur gert óformlega athugun á kvikmyndakennslu í 

grunnskólum í Reykjavík og samkæmt henni er kvikmyndagerð notuð í kennslu annarra 

faga í töluverðum fjölda skóla. Nemendur í þessum skólum vinna einhvers konar 

kvikmyndaverkefni í einhverjum fögum. Þessir skólar eru Lauganesskóli, 

Laugalækjarskóli, Sæmundarskóli, Árbæjarskóli, Melaskóli, Austurbæjarskóli, 

Háteigskóli, Réttarholtsskóli og Landarkotsskóli. Gera má ráð fyrir að þessi listi sé ekki 
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tæmandi. Þess fyrir utan er auðvitað töluvert í boði af sjálfsprottnum 

kvikmyndanámskeiðum (Guðrún Helga Jónasdóttir, 2021).  

Lauganesskóli vakti athygli mína sérstaklega, en í svokallaðri Sprellifix smiðju 

skólans er þáttur kvikmyndagerðarinnar í kennslu töluverður. Smiðjan snýst um að 

samþætta margar námsgreinar og er fyrir nemendur í unglingadeild. Í henni vinna 

nemendur verkefni sem hafa margþætt markmið undir handleiðslu kennara úr mörgum 

fögum. Í smiðjunni 2020 komu saman kennarar úr náttúrufræði, íslensku, 

samfélagsgreinum, upplýsingatækni og lífsleikni. Nemendur unnu stór en fjölþætt verkefni 

sem eiga að auka hæfnigetu þeirra í öllum þessum námsgreinum, sem oftar en ekki eru 

kvikmyndaverkefni (Smiðjan í skapandi skólastarfi, 2017-2022). Í kynningu kennara á 

Sprellifix smiðjunni á Youtube kemur fram að kvikmyndagerðin sé hugsuð sem tól í 

vinnunni, enda byggi námskeiðið fyrst og fremst á Aðalnámskrá grunnskóla. Þó kemur 

fram í kynningu þeirra á Youtube að sérstaklega eru þættir sem snúa að kvikmyndagerð 

metnir hjá nemendum, þættir eins og myndbygging, hljóð og hreyfimyndagerð (Björgvin 

Ívar Guðbrandsson, 7.júní 2021). Kennsla í eiginlegri kvikmyndagerð í Sprellifix 

smiðjunni virðist því vera töluverð, enda er einn höfunda smiðjunnar, Björgvin Ívar 

Guðbrandsson‚ sá kennari sem kannski hefur framleitt mest af stafrænu kennsluefni í 

kvikmyndagerð fyrir þennan aldurshóp hér á landi.  

Þegar gerð er leit að kennsluefni í kvikmyndagerð eða kvikmyndalæsi fyrir 

grunnskólabörn er greinilegt að það er skortur á námsefni, a.m.k. á íslensku. Eina 

kennsluefnið í kvikmyndagerð á vef Menntamálastofnunar eru myndbönd Björgvins og 

ekki er þar neitt kennsluefni um kvikmyndlæsi. Þess má geta að aðeins eina bók er þar að 

finna um myndlæsi og fjallar hún um ljósmyndun.  

Á vefnum Listfyriralla.is er að finna sömu myndböndin frá Björgvini, auk þriggja 

nýrra sem ekki eru á vef Menntamálastofnunnar. Þar eru einnig nokkur viðtalsmyndbönd 

með starfandi fólki í kvikmyndageiranum sem að seint teldust eiginlegt kennsluefni í 

kvikmyndagerð. Á sömu síðu má einnig finna einhverja forskrift að kennsluefni í 

Kvikmyndagerð undir Listalestinni á sömu síðu (List fyrir alla, 1.apríl, 2022). 

Í viðauka 14 í áfangaskýrslunni Stefnumótunar um kvikmyndamenntun á Íslandi má 

finna lista yfir íslenskar þýðingar á helstu hugtökum kvikmyndagerðarinnar (Stjórnarráð 

Íslands, 2012, bls. 165). Þetta er listi sem ég tel vera mjög gagnlegan fyrir kennara sem 
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ætla sér að kenna kvikmyndagerð og kvikmyndalæsi. Listann mætti hafa á aðgengilegri 

stað, t.d. á vef Kvikmyndamiðstöðvar. 

Af bókum á íslensku um kvikmyndagerð má nefna bókina Myndbandaskólinn: 

Handbók fyrir áhugamenn um gerð myndbanda eftir Ólaf Angantýsson, sem kom út árið 

1992 og er afar heildstæð og góð handbók um kvikmyndagerð. Í bókinni er farið yfir 

margar af grunnreglum kvikmyndagerðarinnar á afar aðgengilegan hátt, svo sem 180 gráðu 

reglu, stefnu í myndfleti o.fl. (Ólafur Angantýsson, 1992, bls. 49). Einnig fjallar bókin um 

handritagerð, lestur kvikmynda og fer yfir helsta tæknibúnað sem notaður er við 

kvikmyndagerð. Að mínu mati er bók Ólafs heildstæðasta kennslubók um kvikmyndagerð 

sem komið hefur út á íslensku og hún æti að nýtast kennurum vel við kennslu í 

kvikmyndagerð. En þar sem að bókin er orðin 30 ára gömul er hún gamaldags á köflum og 

því miður orðin illfáanleg. 

Einnig má nefna Ritun kvikmyndahandrita: praktísk handbók eftir Önnu Th. 

Rögnvaldsdóttur. Bókin fjallar sérstaklega um handritaskrif fyrir kvikmyndir og inniheldur 

ítarlega lýsingu á reglum sögubyggingar, auk íslenskrar þýðingar á helstu hugtökum 

kvikmyndahandrita (Anna Th. Rögnvaldsdóttir, 2010). Önnur bók sem vert er að nefna er 

íslensk þýðing frægrar kennslubókar Christopher Vogler í sagnagerð sem heitir Ferð 

höfundarins: Hugmyndaheimur goðsagna í kvikmyndum og skáldskap (Vogler, 2012). 

Bókin er ein áhrifamesta  bók um lögmál sagnaritunar sem komið hefur út og hefur hún 

verið gefin út á íslensku í tveimur útgáfum. 

Samkvæmt Kvikmyndastefnu til ársins 2030 á að þróa nýtt kennsluefni í mynd- og 

miðlalæsi vegna vöntunar á kennsluefni (Stjórnarráð Íslands, 2020, bls. 23). Þessi vinna fer 

fram í Kvikmyndamiðstöð Íslands og hefur stofnunin ráðið til sín sérstakan verkefnastjóra 

til þess verks, Guðrúnu Helgu Jónasdóttur. Samkvæmt samtali mínu við Guðrúnu Helgu 

mun Kvikmyndamiðstöð Íslands þýða kennsluefni í kvikmyndalæsi frá Dönsku 

kvikmyndamiðstöðinni yfir á íslensku og talsetja kvikmyndir sem kennsluefninu fylgir. 

Þetta námsefni mun standa öllum grunnskólum til boða í tengslum við kennslu í mynd- og 

miðlalæsi. 

 

1.3  Kennsla í kvikmyndagerð og kvikmyndalæsi fyrir grunnskóla í Evrópu 

Vinna við innleiðingu kvikmyndalæsis í grunnskólum er hafin víðar en á Íslandi. 

Um heim allan eru lönd að uppfæra menntakerfið og innleiða slíkt nám. Til þess að stíga 
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skref í átt að því að samræma þessa vinnu lét Evrópusambandið vinna skýrslu sem skerpa 

átti sýn á samþættingu kvikmyndanáms í Evrópu. Í skýrslunni kemur fram að æskilegt sé 

að kennsla í kvikmyndalæsi (film literacy) eigi sér stað í grunnskólum, en ekki utan þeirra, 

til þess að öll börn fái notið hennar. Það þykir sérstaklega mikilvægt að mennta börn í 

kvikmyndalæsi í ljósi þeirra miklu aukningar sem hefur orðið á áhorfi á kvikmynduðu efni 

með tilkomu snjalltækninnar (Lardoux, 2014, bls. 18). Í skýrslu Evrópusambandsins er 

sérstaklega lagt til að kvikmyndalæsi sé ekki kennt sem miðlalæsi (media literacy). 

Mikilvægt sé að kvikmyndalæsi fái að snúast um lestur kvikmynda og ekki eigi að blanda 

samfélagsmiðlum í þá kennslu, þeir séu annað fyrirbæri (Lardoux, 2014, bls. 16).  

Það er undir hverju landi komið að innleiða eigin kvikmyndastefnu í menntamálum 

og eru lönd komin mis vel á veg í þeirri vinnu. Vinna við kvikmyndamenntun er hvað 

lengst komin í Danmörku, Svíþjóð, Bretlandi, Frakklandi og á Ítalíu og því er gagnlegt að 

athuga hvernig þessum málum er háttað í fyrrnefndum löndum. Þessi stutta yfirferð er þó á 

engan hátt tæmandi athugun á stöðu þessara mála í þessum tilteknu löndum Evrópu, en það 

getur verið gagnlegt að setja stöðu Íslands í alþjóðlegt samhengi. 

Danir þykja standa öðrum Norðurlandaþjóðum framar í gerð kennsluefnis í 

kvikmyndalæsi fyrir nemendur í grunnskólum. Á heimasíðu danska Kvikmyndasjóðsins 

má nálgast kennsluefni og orðskýringar fyrir grunnskólakennara á nokkuð þægilegan hátt. 

Á sérstakri undirsíðu eru grunnhugtök kvikmyndagerðarinnar útlistuð og auðvelt er að 

vafra á milli tengdra hugtaka til þess að glöggva sig betur á meiningu þeirra (Film 

Centralen, 2022). 

Staðan í Svíþjóð er áþekk stöðunni í Danmörku. Sænski kvikmyndasjóðurinn býður 

upp á kennsluefni fyrir kennara á heimasíðu sinni auk þess að vera með orðskýringar á 

helstu hugtökum kvikmyndagerðarinnar (Svenska filminstitutet, 2022). 

Breska kvikmyndamiðstöðin (BFI) hefur lagt töluverða vinnu í námsefni í 

kvikmyndalæsi sem er aðgengilegt á heimasíðu þeirra (British Film Institute, 2022). Einnig 

lét BFI vinna skýrslu, sem var unnin með aðild tuttugu evrópuríkja, um samþættingu 

ramma um kvikmyndanám. Í skýrslunni eru dregin fram sex markmið um nám í 

kvikmyndum. Þessi markmið eru eftirfarandi: að nemendur geti skilið hvað er sérstakt við 

kvikmyndir, að nemendur skilji að kvikmyndir séu búnar til af hópi fólks og hrífi okkur 

bæði persónulega og á okkur sem hóp (collectively), að nemendur læri að njóta kvikmynda 

á sem fjölbreyttasta vegu, að nemendur fái aðgang að breiðu safni kvikmynda, að 
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nemendur átti sig á sögu kvikmynda og að nemendur geti tjáð sig á fjölbreyttan hátt um 

kvikmyndir (British Film Institute, 2015, bls. 3).  

Í Bradford á Englandi hefur kvikmyndlæsi verið kennt um nokkurt skeið í 

grunnskólum í sérstökum þriggja daga smiðjum þar sem að kennsluefni BFI er notað. 

Kennslan fer þannig fram að fyrstu tveir dagarnir eru bóklegir, þ.e.a.s. fara fram í skrifum á 

handriti, umræðu og áhorfi á kvikmyndir, en þriðji dagurinn er verklegur og þá fá 

krakkarnir að taka upp sínar myndir. Fyrst um sinn voru gæði myndanna sem börnin gerðu 

ekki mikil og mikið um tæknilega vankanta, enda voru smiðjurnar kenndar af 

grunnskólakennurum með enga menntun í kvikmyndagerð. Því var brugðið á það ráð að fá 

starfandi kvikmyndagerðarfólk sem gestakennara þennan þriðja dag smiðjunnar og hafa 

gæði myndanna farið batnandi eftir það. Kennarar grunnskólans í Bradford vilja meina að 

þar sem að kvikmyndir eru sjónrænn miðill henti þessi kennsla einkar vel í 

fjölmenningarsamfélagi á borð við Bradford (Bradford city of Film, 2022) 

Ítalía virðist skera sig nokkuð úr því kvikmyndalæsi er komið inn í námskrá 

landsins og nemendur eiga nú að fá einn tíma í viku sem er tileinkaður kvikmyndum og 

kvikmyndalæsi (Bradford City of Film, 2022). Mér hefur hins vegar reynst erfitt að finna 

aðrar heimildir um kennslu á Ítalíu en þær sem eru heimasíðu Bradford City of Film og því 

hef ég ekki nægar upplýsingar til þess að lýsa því hvernig þessi kennsla fer fram. 

Í Frakklandi er hvorki kvikmyndakennsla né kvikmyndalæsi nefnd sérstaklega í 

námskrá. Ýmsar stofnanir hafa hins vegar komið á fót sérstökum sýningum á kvikmyndum 

sem standa skólum til boða, þá til þess að kenna kvikmyndalæsi. Auk þess er 

kvikmyndagerð kennd fyrir börn á sérstökum námskeiðum (Lardoux, 2014, bls. 51-56). 

Af þessu má sjá að skipulag kennslu í kvikmyndalæsi og kvikmyndagerð er heldur 

skammt á veg komin í flestum löndum Evrópu. Flestar samþykktir, skýrslur og stefnur 

þessara landa um kvikmyndagerð eru aðeins nokkurra ára gamlar og því ekki komin mikil 

reynsla á kennsluna sjálfa. Með meiri reynslu mun kvikmyndakennsla líklega taka 

nokkrum breytingum í öllum þessum löndum á komandi árum. 
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2. Hvað er kvikmyndalæsi? 

Ég hef ekki rekist á haldgóða skilgreiningu á hugtakinu kvikmyndalæsi. En ef maður 

les hvernig hugtakinu er beitt, t.d. í þeim skýrslum og stefnuskjölum sem gefin hafa verið 

út um kvikmyndakennslu á Íslandi, má ætla að hugtakið þýði eitthvað á borð við „hæfileiki 

til þess greina eða skilja upplýsingar sem miðlaðar eru í kvikmyndaformi“. Sú skilgreining 

er þó nokkuð víðtæk og því er þörf á því að skoða betur hvað við meinum, og hvað við 

meinum ekki, þegar að við notum hugtakið kvikmyndalæsi. 

 

2.1 Um muninn á kvikmynda-, mynd- og miðlalæsi 

Hugtakið myndlæsi er mun víðara hugtak en hugtakið kvikmyndalæsi þar sem það 

nær yfir hvers konar efni sem miðlar upplýsingum í myndformi, þ.e.a.s. ekki bara 

hreyfimyndir. Miðlalæsi kemur nú þegar fyrir í Aðalnámskrá og er þar skilgreint „sem 

getuna til að greina hvaða upplýsinga er þörf, leita að þeim, leggja á þær gagnrýnið mat, og 

auka þannig þekkingu sína og nýta með ýmsum miðlum til að ná tilteknu markmiði. Einnig 

felst í upplýsinga- og miðlalæsi geta til að nálgast og nota upplýsingar í samræmi við 

siðferðileg viðmið um höfundarétt“ (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2013, bls. 224). 

Hugtakið myndlæsi hefur verið skilgreint sem hæfileiki til þess að geta aflað 

upplýsinga eða lesið merkingu úr myndum, og miðlað þeim með sama hætti. (Bamford, 

2003). Myndlæsi er þó stundum notað í víðari samhengi og þá sem hæfni til þess að draga 

fram merkingu úr hvers lags sjónrænum miðli, þar á meðal kvikmyndum (Dondis, 1973, 

bls. 182).  

Með nýrri tækni hefur, eins og áður hefur komið fram, skapast þörf fyrir fræðslu 

um þennan nýjan veruleika snjalltækninnar. Innleiðing kvikmyndalæsis, eða mynd- og 

miðlalæsis, í Aðalnámskrá gunnskóla er liður í viðbragði við þessari þörf. Annar liður við 

því að mæta þörfinni var stofnun Fjölmiðlanefndar. Á heimsíðu Fjömiðlanefndar segir að 

nefndinni sé „ætlað að efla fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum, standa vörð 

um tjáningarfrelsi og rétt almennings til upplýsinga.“ (Fjölmiðlanefnd, 2022) 
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Nefndin hefur látið framkvæma nokkrar ítarlegar rannsóknir á miðlanotkun Íslendinga 

undir formerkjum miðlalæsis. Rannsóknin nær yfir notkun netmiðla, prentmiðla, 

samfélagsmiðla, streymisveita, sjónvarpsstöðva og fleira (Fjölmiðlanefnd, 2021). Þó 

kvikmyndað efni sé hluti þess efnis sem er til umfjöllunar í rannsókn Fjölmiðlanefndar 

fellur ekki endilega undir hugtakið kvikmyndalæsi. Það gefur auga leið að meirihluti þess 

efnis sem er til rannsóknar hjá þeim fellur undir hugtakið miðlalæsi, s.s. efni á 

samfélagsmiðlum og fréttamiðlum. 

Kvikmyndir eru  það ólíkar öðrum sjónrænum miðlum að erfitt er að leggja 

hugtökin kvikmyndlæsi og myndlæsi að jöfnu. Kvikmyndir birta okkur hverja myndina á 

fætur annarri og skapa þannig þá sjónhverfingu að það sem fyrir augu ber sé lifandi. Þessi 

eiginleiki þeirra þýðir að tíminn, sem ein vídd verksins, virkar á annan hátt í kvikmyndum 

en t.d. í málaralist eða í ljósmyndun. Þær reglur sem að gilda um tungumál kvikmynda eru 

því nokkuð ólíkar þeim reglum sem að ná yfir myndmálið eitt og sér, enda er kvikmyndin 

sá miðill sem sameinar allar aðrar listgreinar í eina. 

Til þess að átta sig betur á hugtakinu kvikmyndalæsi er vert að skoða í hvaða 

samhengi það er notað og einnig hvar það kemur ekki fyrir. Í skýrslunni Íslensk 

kvikmyndagerð fyrir íslenska menningu, áhorfendur og tungu: Greining á starfsskilyrðum 

kvikmyndagerðar á Íslandi er talað um kvikmyndalæsi í samhengi við varðveislu íslenskrar 

menningar og tungu og lögð áhersla á framleiðslu íslensk barnaefnis sem er gert 

aðgengilegt í grunnskólum. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 48). Fullyrt 

er að þjálfun á sviði kvikmyndalæsis leiði „einnig af sér hæfni á öðrum sviðum hvort 

heldur er í mannlegum samskiptum, á öðrum starfssviðum og nánast alls staðar þar sem 

virkni og sköpunarhæfni einstaklinga kemur að notum.“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 49). Í skýrslunni er lögð áhersla á að myndefnið sem 

framleitt er fyrir kennslu sé ekki borið á borð „sem safnaefni eða menningargersemar sem 

dregnar eru fram við hátíðleg tækifæri“ heldur komi það nemendum fyrir sjónum „sem 

lifandi menning“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 48). Í þessu samhengi 

virðist skilningur á hugtakinu kvikmyndalæsi gegna veigamiklu hlutverki í varðveislu 

íslenskrar þjóðmenningar. Auk þess virðist kvikmyndalæsi vera hæfileiki sem nemendur 

þurfa að tileinka sér í samfélagi framtíðarinnar, þar sem skjáir og kvikmyndamiðlað efni 

tekur sífellt meira pláss. 
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2.2 Stefnur í kvikmyndafræðum, þrjár ólíkar leiðir til þess að skilja 

kvikmyndir 

Út frá sjónarhorni kvikmyndafræðinnar má hugsa um kvikmyndir á a.m.k. þrjá 

mismunandi vegu. Kvikmyndafræðingurinn Roy Armes tekur saman þessar þrjár stefnur í 

bók sinni Film and Reality: An Historical Survey (1972). Þessar stefnur segir hann engan 

vegin tæmandi lista eða endanlega leið til þess að hugsa og fjalla um stefnur í afstöðu 

gagnvart kvikmyndum. Sögulega séu þetta hins vegar þær þrjár helstu leiðir sem fólk hefur 

farið í umfjöllun um kvikmyndir. Þessar stefnur eru kvikmyndir sem listform eða 

tilbúningur, kvikmyndir sem raunveruleiki og kvikmyndir í nútímalegum skilningi  

(Armes, 1974, bls. 9). Fyrstu tvær leiðirnar, kvikmyndir sem listform eða tilbúningur og 

kvikmyndir sem raunveruleiki, eru að vísu náskyldar og sprottnar úr hefð þöglu myndanna. 

Á tímum þöglu myndanna var mikið karpað um hvort að kvikmyndir ættu almennt að 

teljast til lista og eru þessar kenningar viðbragð við því. Þeir sem aðhyllast þessi viðhorf 

eru sammála um að kvikmyndir séu listform og fjalla á sama hátt um grunneiginleika 

kvikmyndanna, en greinir á hvað það nákvæmlega sé sem gerir kvikmyndir að list. Annað 

viðhorfið (kvikmyndir sem list eða tilbúningur) leggur áherslu á samsetningu kvikmynda 

þar sem klipping, innrömmun myndefnis og fleira sé það sem ljái kvikmyndum hina 

listrænu eiginleika sína. Síðara viðhorfið (kvikmyndir sem raunveruleiki) hafnar þessu og 

segir að í grunninn séu kvikmyndir sviðsetning raunveruleikans, þar sem áhorfandanum er 

boðið inn í myndina með virku áhorfi. Þriðja viðhorfið (kvikmyndir í nútímalegum 

skilningi) er síðari tíma viðbragð við þessum tveimur fyrri kenningunum og snýst í 

grunninn um að færa viðfang kvikmyndarýni á upplifun áhorfandans. 

Að mínu mati er meðvitund um þessi þrjú viðhorf mjög gagnleg fyrir kennslu í 

kvikmyndum og kvikmyndalæsi. Þegar fólk talar um kvikmyndir er það yfirleitt undir 

áhrifum eins þessara viðhorfa þó að sá sem mælir sé ekki endilega meðvitaður um þá 

afstöðu sína. Með bættri meðvitund um þessar þrjár leiðir til þess að hugsa um kvikmyndir 

er mögulegt að dýpka skilning sinn hugtökum á borð við kvikmyndalæsi. 

 

2.2.1  Kvikmyndir sem list. Arnheim, Eisenstein og sjöunda listformið 

Í riti sínu Um kvikmyndalistina (1932) gerir Rudolf Arnheim tilraun til þess að 

greina í sundur alla þá þætti sem gera kvikmynd að kvikmynd, þ.e.a.s. öll þau atriði sem 

má nota í kvikmyndafrásögn til þess að miðla sögunni (Arnheim, 2013, bls. 207-214). 
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Nálgun Rudolfs er mjög tæknileg og hann telur upp alla þá eiginleika sem spila rullu í 

lestri kvikmynda. Allir þessir eiginleikar hafa að gera með eiginlegt form kvikmynda, það 

er hvernig horft er á kvikmyndir og úr hverju þær eru gerðar. Þessi greining Arnheim gefur 

mjög greinargóða vísbendingu um hvers vegna við skiljum kvikmyndir eins og við gerum 

og útskýrir hvers vegna virða þarf ákveðnar reglur í kvikmyndagerð. Dæmi um þetta er 

180 gráðu reglan sem er regla um hvar megi staðsetja myndavélar á kvikmyndasetti. Brjóti 

maður 180 gráðu regluna í upptökum þá ruglar maður í stefnu persóna á tjaldinu. 

Áhorfendur ruglast þá í rýminu þegar persónur virðast allt í einu breyta um stefnu að 

ástæðulausu eða tala út í buskann frá öðrum persónum. Þetta gerist vegna þess að 

kvikmyndatjaldið er í raun tvívítt.  

Arnheim tiltekur ákveðna eiginleika kvikmyndaformsins sem hann vill meina að 

geri kvikmyndir sannarlega að list; vörpun rúms á flatt yfirborð, það er sýningarformið 

sjálft (hvíta tjaldið); dýptarsmættun, sem er hið tvívíða eðli rammans; lýsing og litarleysi, 

sem greinir kvikmyndina frá raunveruleikanum; afmörkun ímyndarinnar, þ.e. hvað er inni í 

rammanum og hvað er utan hans; fjarlægð frá viðfangi, þ.e. innrömmun viðfanga 

kvikmynda; og skortur á samfellu í tíma og rúmi, þ.e. eðli klippingar og hvernig tími virkar 

í kvikmyndum. Enn fremur segir hann kvikmynd vera „heimur“ sem er án annarra 

skynfæra en sjónarinnar, enda var Arnheim fyrst og fremst að skoða hljóðlausar 

kvikmyndir (Arnheim, 2013, Bls. 73-102). 

Það sem vakir fyrir Arnheim með þessari greiningu er að færa rök fyrir því að 

kvikmyndir séu samsett listaverk sem spili úr öllum þessum þáttum. Hans viðhorf hafnaði 

því algenga viðhorfi að kvikmyndir gætu ekki talist til lista þar sem kvikmyndavélin geri 

lítið annað en að fanga og endurgera raunveruleikann. Svar Arnheim við þessu viðhorfi var 

að beina greiningu sinni á alla þá þætti sem kvikmyndagerðarfólk notar til þess að miðla 

sögum sínum. Þetta eru þættir sem hafa að gera með formið sjálft og þar af leiðandi sanna 

að kvikmyndir séu sönn listgrein. Þessi flokkun Arnheims má segja að sé tilraun til þess að 

búa til lista yfir orðaforða kvikmynda, þ.e. lista yfir þá þætti sem við „lesum“ til þess að 

draga merkingu úr kvikmyndum. Í nútíma aðlögun á viðhorfi Arnheim mætti hæglega bæta 

við áhrif hljóðs, áhrifum tónlistar, áhrifum lita og hvers kyns tæknibrellum við lista hans. 

Viðhorf Arnheims til kvikmynda leggur áherslu á að kvikmyndir séu samsettar úr 

mörgum ólíkum þáttum sem samanlagt miðla einhverju sem er stærra og meira en það sem 

var í hráefninu áður en það var sett saman í kvikmynd. Þessi afstaða til kvikmynda birtist 

einnig skýrt í skrifum leikstjórans Sergei Eiseinstein. Eiseinstein lýsti áhrifum 
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myndfléttunnar, þ.e. áhrifum klippingar, við sprengingu. Hann vildi meina að sú leið að 

hugsa um kvikmyndir sem „byggðar“ upp af myndbrotum væri röng, því þegar myndbrotin 

komi hvert af öðru skapist viss togstreita þeirra á milli og við það skapist ný merking. Því 

ætti að hugsa um myndbrot kvikmynda sem samspil fruma í lífveru frekar en sem 

múrsteina í húsi (Eisenstein, 2003, bls. 9-10). Líkir hann þessu við japanska skrift, þ.e.a.s. 

myndtáknið, þar sem tvö tákn sem notuð eru saman búa til algjörlega nýja merkingu, sbr. 

að táknið „munnur“ saman við táknið „barn“ þýðir „að æpa“, en táknið „munnur“ saman 

við táknið „fugl“ þýðir „að syngja“ (Eisenstein, 2003, bls. 2). Í ritgerðinni Að nálgast 

kvikmyndaformið á díalektískan hátt (2003) tekur Eisenstein dæmi um hvernig þessi 

togstreita virkar og sýnir þar fjölmörg dæmi um ramma sem koma hver á fætur öðrum máli 

sínu til stuðnings. M.a. sýnir hann röð ljósmynda úr kvikmynd sinni Beitiskipið Pojtompkin 

(1925), en þar má m.a. sjá senu þar sem myndbrot af þremur ljónsstyttum koma hvert á 

eftir öðru (Eisenstein, 2003, bls. 20). Í sögu myndarinnar gerist þetta þegar herinn ræðst til 

atlögu við almúgan. Myndbrotin eru þannig saman sett að ljónið virðist vakna af værum 

blundi við mikla skelfingu. Þessi röð skota hefur gjarnan verið túlkuð sem táknmynd 

rússnesku þjóðarinnar að vakna upp við ofstækisfullt ofríki rússneska keisaraveldisins 

gagnvart eigin þegnum. Þarna taka myndirnar, eða táknin í myndinni, á sig merkingu sem 

ekki er til staðar í upprunarlega myndefninu sjálfu. 

Nálgun Arnheim og Eisenstein beinir sjónum að kvikmyndinni sjálfri og eiginleika 

hennar sem listforms. Samkvæmt þeim er kvikmyndagerðin sjálf verkferli sem virkar á 

svipaðan hátt og sköpun í öðrum listum. Kvikmyndagerðarfólk nýtir sér tól og tækni 

kvikmyndlistarinnar til þess að miðla sögu og það sanni að kvikmyndir séu sannarlega list.  

 

2.2.2  Kvikmyndir sem raunveruleiki. Bazin og „mis-en-scène“ 

Hugmyndin um að kvikmyndir endurskapi raunveruleikann á uppruna sinn í 

hugmyndum sem fólk hafði um ljósmyndun. Lengi vel var deilt um það hvort ljósmyndun 

gæti talist til lista þar sem að sumir sögðu hana gera ekkert annað en að fanga 

raunveruleikann eins og hann birtist. Á samskonar hátt fangar kvikmyndavélin umhverfi 

sitt og endurgerir það. Það er ástæðan fyrir því að margir fræðimenn töldu að kvikmyndir 

gætu aldrei talist til lista (Arnheim, 2013, Bls. 73). 

Kvikmyndagagnrýnandinn og kvikmyndafræðingurinn Andre Bazin er hvað 

frægastur fyrir að halda uppi vörnum fyrir mikilvægi „raunveruleikans“ í kvikmyndum. Í 
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gein sinni Þróun kvikmyndamálsins (1950-1955) vildi Bazin meina að á tímabili þöglu 

myndanna hefðu verið tvenns konar leikstjórar, þeir sem trúðu á áhrif myndmálsins og þeir 

sem trúðu á áhrif raunveruleikans. Þegar Bazin talaði um „myndmál“ átti hann við allt það 

sem bætti einhverju við merkingu myndarinnar, sbr. klippingu myndar og leikmynd 

(Bazin, 2003, bls. 38). Ólíkt Arnheim og Eisenstein fjallaði Bazin um kvikmyndir eftir 

tilkomu hljóðsins. Hann vildi meina að með tilkomu hljóðsins hafi myndmálið flækst um 

of og truflað kvikmyndaupplifunina. Þetta hafi orðið til þess að kvikmyndagerðarmenn 

fóru að leiða áhorfendur áfram með of nákvæmri myndrænni frásögn, með því að sýna 

þeim nákvæmlega hvar athyglin þeirra ætti að vera hverju sinni. Hans kenning var að 

áhorfendur hefðu verið virkari í áhorfinu á árum áður þegar þögla formið gaf áhorfendum 

grið og „bauð þeim inn“ í myndina til að upplifa hana á eigin forsendum (Bazin, 2003, bls. 

44-45). Bazin taldi kvikmyndina Citizen Kane (1941) skýrt dæmi um hvernig hægt væri að 

gera kvikmyndir með hljóði á hátt sem „virkjaði“ áhorfendur á þennan hátt. Í þeirri mynd 

getur áhorfandinn ferðast með augunum inni í rammanum, frá einni persónu til annarrar, á 

meðan á myndinni stendur (Bazin, 2003, bls. 46). Þannig má segja að áhorfandinn klippi 

myndina sjálfur í höfðinu á meðan að kvikmyndin spilast fyrir augum hans. Samkvæmt 

Bazin er þessi virka þátttaka áhorfandans það sem gerir sumar kvikmyndir að 

raunverulegum listaverkum, andstætt öðrum kvikmyndum sem mati áhorfandann um of og 

geri hann óvirkan. Þessi nálgun á kvikmyndaformið hefur verið kölluð „mis-en-scène“ sem 

þýðir „sett á svið“. Hugmyndin er að list kvikmyndanna hafi fyrst og fremst að gera með 

sviðsetningu innan rammans. Sem dæmi þá tók Orson Welles upp myndina Citizen Kane á 

þann hátt að sem flest í rammanum væri í fókus. Myndin er skotin á víðum linsum, þannig 

að áhorfandi sér oftast marga leikara í einu, sem og leikmyndina. Welles er sagður hafa 

tekið upp myndina svona vegna þess að hann taldi þetta vera líkt því hvernig fólk sér 

heiminn í raunveruleikanum. Samkvæmt Bazin er nálgun Welles til fyrirmyndar. Nálgunin 

gefur áhorfandnum rými til að leggja sinn skilning á það sem fyrir augu ber. Viðhorf Bazin 

hampar kvikmyndum fyrir það að geta endurskapað raunveruleikann í stað þess að telja 

það til lasta. 

 

2.2.3  Kvikmyndir sem fyrirbærafræðileg upplifun. Metz, Sontag, Zizek og 

áherslan á áhorfendur 

Á seinni hluta tuttugustu aldar varð til nálgun á lestur kvikmynda sem stundum er 

kölluð samtímaleg kvikmyndagreining (contemporary film theory) (Easthope, 1993, bls. 
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19). Segja má að sú nálgun færi greininguna á kvikmyndalistinni frá kvikmyndinni sjálfri 

yfir á upplifun áhorfendanna. Ekki var lengur verið að skoða kvikmyndir sem form heldur 

snýst þessi nálgun um að greina upplifun þess sem horfir. Þessi viðhorfsbreyting varð til 

þess að greining kvikmynda var ekki lengur í höndum kvikmyndafræðinga eingöngu, sbr. 

Arnheim, Eisenstein og Bazin, heldur mátti nú nánast hver sem er fjalla um kvikmyndir. Í 

kjölfarið fór alls kyns fólk að fjalla fræðilega um kvikmyndir á opinberum vettvangi, 

heimspekingar, sálfræðingar, félagsfræðingar, bókmenntafræðingar, kynjafræðingar, 

trúfræðingar og svo mætti lengi telja. Ekki er endilega hægt að tala um samtímalega 

kvikmyndagreiningu sem ákveðna stefnu heldur virkar hún frekar eins og regnhlífahugtak 

yfir lestur ýmissa fræðimanna á kvikmyndir. Það sem sameinar þessa umfjöllun um 

kvikmyndir er áherslan á upplifun áhorfandans. Það mætti því kalla þessa nálgun á 

kvikmyndir fyrirbærafræðilega því líkt og í fyrirbærafræðinni er upplifunin það sem öllu 

máli skiptir. 

Oft er bent á skrif Christian Metz sem upphaf þessa samtímaskilnings á 

kvikmyndum. Metz vildi meina að fyrirrennar hans, t.d. Arnheim, Bazin og Eisenstein, hafi 

viljað fjalla um kvikmyndir sem tungumál. Að þeirra skilningur væri að hvert myndbrot í 

kvikmynd virki eins og orð sem við klippingu kvikmynda verði að setningu. Metz var 

þessu ósammála. Hann vildi meina að hvert myndbrot virkaði í raun eins og fullyrðing eða 

frasi (Metz, 1974, bls. 116). Hann sagði að kvikmyndir miðluðu vissulega upplýsingum, en 

að þær geri það ekki á sama vegu og kerfisbundin tungumál. Í kynningarmynd Jordan 

Schonig um kvikmyndakenningu Metz er tekið dæmi úr kvikmynd Alferd Hitchcock 

Strangers on a train (1951). Í einu atriðinu sjáum við myndbrot sem sýnir byssu. 

Samkvæmt Metz þýðir myndbrotið ekki „byssa“ heldur „hérna er staðsett byssa“. Það sem 

hann á við er að sérstaklega er verið að sýna okkur byssuna í samhengi við það sem að 

okkur hafði verið sýnt áður og það sem kemur á eftir (Schonig, 30. desember. 2021).  

Þetta þýðir þá að kvikmyndir virka ekki eins og venjuleg tungumál heldur eru 

kvikmyndir nokkurs konar kóði sem áhorfendur leysa um leið og þeir horfa á 

kvikmyndina. Höfundar kvikmynda, eða kvikmyndahefðin sjálf, hafa komið fyrir kóða í 

kvikmyndinni sjálfri sem gera áhorfendum kleyft að leysa úr merkingu myndanna á meðan 

á kvikmynd stendur. Myndbrot í kvikmyndum öðlast merkingu út frá samhenginu. 

Samkvæmt Metz er það að horfa á kvikmynd líkara því að leysa myndagátu en að hlusta á 

eða lesa kerfisbundið tungumál. Metz talaði í þessu samhengi um fyrirbærafræðilegan 

(phenomenological) lestur kvikmynda (Metz, 1974, bls. 16). Skrif Metz eru sögð hafa 
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markað upphaf að nýrri tegund kvikmyndafræði þar sem túlkun áhorfandans var það eina 

sem máli skiptir. 

Viðhorf rithöfundarins, kvikmyndagerðarkonunnar og heimspekingsins Susan 

Sontag til lista er á margan hátt sambærileg þessari fyrirbærafræðilegu nálgun. Sontag vildi 

meina að listir ættu að snúast um hreina upplifun en ekki kerfislega greiningu. Að hennar 

mati rænir kerfisleg greining listaverka þau töfrunum sem felst í hrárri upplifun. Þetta orðar 

hún á afgerandi hátt í bókinni Að sjá meira: „Túlkunin er hefnd vitsmunnanna í garð 

listarinnar í menningarsamfélagi þar sem að ofvöxtur vitsmuna á kostnað krafts og 

skynjunarhæfni er ekki lengur ný krísa“ (Sontag, 2005, bls. 25) og bætir síðar við „Að 

túlka er að gera fátækara, firra heiminn einhverju – í því skini að koma á fót skuggaveröld 

„merkinga“. Hún felur í sér að breyta heiminum í þennan heim. („Þennan heim“! Rétt eins 

og það sé til einhver annar.)“ (Sontag, 2005, bls. 26). Listir eiga samkvæmt þessu bara að 

vera upplifaðar eða skynjaðar á sem hreinastan máta.  

Í þessum skilningi má segja að kvikmyndir miðla ekki aðeins „einhverju“ heldur 

séu þær líka til vitnisburðar að þetta „eitthvað“ hafi verið upplifað af einhverjum, á 

ákveðinn hátt. Í bókinni Um sársauka annarra fjallar Sontag um þau áhrif sem að 

fréttaljósmyndun hafði á viðhorf fólks til stríðs í fyrri heimstyrjöldinni (Sontak, 2006, bls. 

46-47). Flest allur almenningur hafði fyrir fyrri heimstyrjöldina ekki upplifað stríð nema af 

afspurn, en með tilkomu stríðsfréttaljósmyndara sá fólk í fyrsta skipti vígvöllinn í 

dagblöðunum líkt og það væri sjálft mætt í skotgrafirnar. Ljósmyndarar með myndavélum 

sínum miðluðu þannig beinni upplifun sinni og færðu þannig upplifunina af stríðinu til 

almennra borgara: „Ljósmyndir höfðu þá yfirburði að sameina tvo andstæða þætti. Kostir 

hlutdrægninnar voru innbyggðir. Eigi að síður höfðu þær alltaf eitthvað, óhjákvæmilega til 

málanna að leggja. Í þeim var veruleikinn skrásettur – óvefengjanlega, með þeim hætti að 

engin frásögn, sama hversu óvilhöll hún var, gat gert eins – þar eð það var vél sem sá um 

skrásetninguna. Og þær voru til vitnis um veruleikann – þar eð einhver hafði verið á 

staðnum til að taka þær“ (Sontak, 2006, bls. 47). Susan leggur hér áherslu á að einhver hafi 

verið á staðnum. Það er upplifun þessa „einhvers“ á „veruleikanum“ sem er miðlað í 

fréttaljósmyndinni, við förum í spor ljósmyndarans.  

Heimspekingurinn og sálgreinirinn Slavoj Žižek hefur fjallað mikið um kvikmyndir 

síðustu ár. Žižek skoðar kvikmyndir út frá sálgreininum Jaques Lacan, sem var eins konar 

eftirmaður Sigmund Freud. Žižek greinir kvikmyndir með greiningartól sálgreinisins að 

vopni. Nálgun hans snýst eingöngu um hvernig kvikmyndin virkar á áhorfandann, þ.e. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Slavoj_%C5%BDi%C5%BEek
https://en.wikipedia.org/wiki/Slavoj_%C5%BDi%C5%BEek
https://en.wikipedia.org/wiki/Slavoj_%C5%BDi%C5%BEek
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fyrirbærafræðilega. Í formála heimildamyndarinnar A Perverts Guide to Cinema orðar 

Žižek það sem honum finnst vera einkennandi fyrir kvikmyndlistina og hann gerir það 

auðvitað á ögrandi hátt eins og honum einum er lagið; „Cinema is the ultimate pervert art, 

it dosn‘t give you what you desire, it‘s tells you how to desire“. (Žižek, 2006). Hann á hér 

við að kvikmyndin miðli ekki bara ákveðnu sjónarhorni heldur bókstaflega þröngvi því upp 

á áhorfendur. Þetta þýðir að þegar við horfum á kvikmynd er verið að neyða okkur til þess 

að horfa á heiminn út frá ákveðnu sjónarhorni, sjónarhorni persónunnar. Með þessum hætti 

opna kvikmyndir augu okkar fyrir sjónarhornum annarra á hátt sem engum öðrum miðli er 

fært. 

Þessi fyrirbærafræðilega nálgun á kvikmyndir varð með tímanum sú útbreiddasta af 

þeim sem hér hefur verið fjallað um. Í hvert skipti sem við lesum gagnrýni á kvikmyndir 

sjáum við vísbendingar um að fólk skilji kvikmyndir á þennan máta. Þetta birtist t.d. 

gjarnan í viðbröðgum fólks við kvikmyndum. T.d. sagði starfandi lögreglumaður um 

kvikmyndina Lof mér falla (2018) að hann viti „hversu ljótur og miskunnarlaus þessi 

raunveruleiki sé“ sem birtist í myndinni (Ragna Gestsdóttir, 15. september 2018). 

Kvikmyndin Svartur á leik (2012) opnaði augu ónefnds ráðherra fyrir hörkunni í 

undirheimum Reykjavíkur og í viðbrögðum sínum lét hann hafa eftir sér að sá veruleiki 

sem við fengjum að sjá í kvikmyndinni væri ógnvekjandi (Ögmundur gekk hálf lamaður út 

af Svörtum á leik, 19. mars 2012). Bæði lögreglumaðurinn og ráðherrann töluðu um 

veruleika eða raunveruleika þegar þeir lýstu upplifun sína af kvikmyndunum Svartur á leik 

og Lof mér að falla. Þó svo að kvikmyndirnar séu báðar leiknar upplifðu báðir þessir menn 

að myndirnar miðluðu ákveðnum raunveruleika.  

 

2.3  Kvikmyndalæsi í samhengi við þrjár leiðir til að skilja kvikmyndir 

Munurinn á þessum þremur leiðum til þess að hugsa um kvikmyndir liggur í raun í 

því hvar við teljum að „galdurinn gerist“ þegar við horfum á kvikmyndir. Gerast hann í 

kvikmyndinni sjálfri, þegar kvikmynd er listilega sett saman eða þegar hún sviðsetur 

veruleikann á hátt sem hrífur áhorfandann með sér, eða er galdurinn kannski bara í huga 

áhorfandans? Það er augljóslega ekki eitt rétt svar við þessari spurningu. 

Þegar að hugtakið kvikmyndalæsi er notað í þeim skýrslum sem áður var fjallað um 

virðist meining hugtaksins eiga að liggja í augum uppi. En þegar að betur er að gáð er 

merking hugtaksins kvikmyndalæsi ekki alltaf sú sama og breytist eftir því hvaða skilning 

https://en.wikipedia.org/wiki/Slavoj_%C5%BDi%C5%BEek
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sá sem notar hugtakið leggur í fyrirbærið kvikmynd. Þá á ég við að sá sem notar hugtakið 

kvikmyndalæsi gerir það á einn vegu af þremur sem rímar við þessar þrjár mismunandi 

nálganir kvikmyndafræðinnar, kvikmynd sem list, kvikmynd sem raunveruleika eða 

kvikmynd sem fyrirbærafræðilega upplifun.  

Einhver gæti til dæmis sagt „kvikmyndalæsi eykur hæfileika okkar til þess að sjá í 

gegnum falsfréttir á Facebook“. Hér leggur sá sem talar þann skilning í hugtakið að það 

geti hjálpað okkur við að sjá í gegnum blekkjandi áhrif kvikmyndaformsins. Þ.e.a.s. að 

framsetning falsfréttanna gefi til kynna að eitthvað sé í raun ekki eins og það birtist á 

myndbandinu, að með góðu kvikmyndalæsi megi sjá í gegnum blekkinguna. Þessi notkun á 

hugtakinu virðist falla vel að hugmyndinni um kvikmyndir sem list.  

Annað dæmi gæti verið setning á borð við „með bættu kvikmyndalæsi öðlast 

nemendur hæfni til þess að skilja og meta kvikmyndir Ingmar Bergman“. Hér virðist 

notkun hugtaksins falla vel að hugmyndum um kvikmyndir sem list raunveruleikans. Þá á 

ég við að kvikmyndalæsi, á tímum stöðugs upplýsingaflæðis og upplýsingaóreiðu, sé 

eitthvað sem þarf að hlúa að svo að fólk geti notið kvikmyndalistarinnar. Að bætt 

kvikmyndalæsi kenni okkur að vera virkir áhorfendur sem hafi kunnáttuna til að meta 

sannarlega góðar kvikmyndir, andstætt óvirkum áhorfendum sem láta mata sig. 

Þriðja dæmi gæti verið setning á borð við „bætt kvikmyndalæsi færir okkur nær 

hugarheimi fólks sem er af ólíkum uppruna“. Hér virðist hugtakið kvikmyndalæsi falla 

betur að hugmyndum um kvikmyndir sem fyrirbærafræðilega upplifun. Þ.e. að með bættu 

kvikmyndalæsi aukum við á hæfileikann til þess að hrífast með sjónarhorni annarra. Mætti 

segja að hér þýði bætt kvikmyndalæsi meiri hæfni í að skilja annað fólk. 

Ef markmiðið er að kenna kvikmyndalæsi í grunnskólum tel ég að réttast sé að hafa 

þessi þrjú viðhorf í huga þegar kennsla er skipulögð. Öll viðhorfin eru gagnleg til að skilja 

hvernig kvikmyndir geta haft áhrif á okkur. Það er því mikilvægt, að mínu mati, að hafa 

kennslu í kvikmyndalæsi sem fjölbreyttasta. Nemendur þurfa að fá að horfa á kvikmyndir, 

ræða og greina kvikmyndir og líka að spreyta sig á því að búa til eigin kvikmyndir.  

3. Námsefni í kvikmyndagerð og kvikmyndalæsi 

Í viðtali á námsefnisrás sinni á Youtube talar kvikmyndaleikstjórinn George Lucas um 

hvernig hann sér fyrir sér kennslu í kvikmyndalæsi. Að hans mati er kvikmyndaefni orðið 
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það samofið hversdeginum okkar að það ætti að kenna það með skrift og lestri í tímum sem 

að hann myndi kjósa að kalla samskiptafræði (Eduopia, 10. maí 2012). Þarna lýsir hann 

kvikmyndum og tungumáli þeirra fyrst og fremst sem tjáskiptaleið. Í viðtali við leikstjóran 

Martin Scorsese á sömu rás talar Scorsese um mikilvægi þess að leyfa nemendum að horfa 

á kvikmyndir, án þess að vera að láta þá endilega vinna verkefni á meðan. Í viðtalinu lýsir 

hann eigin kvikmyndalegu uppeldi þegar að hann, sem ungur drengur, lærði tungumál 

kvikmyndanna í kvikmyndahúsum án þess að endilega átta sig á því hvað hann var að læra 

(Eduopia, 15. júní 2012).  

Kvikmyndir eru fyrst og fremst listaverk og þær ber að upplifa sem slíkar. Ef fólk er á 

annað borð sammála um að kvikmyndir séu listform þá ættu þær sannarlega að vera 

kenndar sem listgrein. Almennt eru listir eru eitthvað sem nemendur þurfa að upplifa og 

spreyta sig á til þess að öðlast tilfinningu fyrir þeim. Eins og leikstjórinn og 

kvikmyndakennarinn Alain Bergala skrifaði: „Art must be neither the exclusive property 

nor the private domain of the specialist teacher. It must be an experience of a different 

nature, in the elementary classroom, than the one offered by a specialist course, as much as 

for the students as for the teacher.“ (Bergala, 2016, bls. 21).  Það er skoðun mín að það sé 

mikilvægt að kenna grunn í kvikmyndagerð í listkennslu grunnskólanna. Þannig ná 

nemendur betri tengingu við tungumál kvikmyndanna og kvikmyndalæsi almennt. Kennsla 

í kvikmyndalæsi og kvikmyndagerð ætti að fara saman. 

Námsefnið sem ég hef útbúið er verklegra en hefðbundið áhorfs- og greiningar 

námsefni í kvikmyndalæsi og hugsað til kennslu í listgreinartímum. Hugmyndin er að það 

sameini kennslu í kvikmyndalæsi og kennslu í eiginlegri kvikmyndagerð. Það er skoðun 

mín að kennsla í kvikmyndum eigi heima í listkennslu og að nemendur þurfi að fá tækifæri 

til þess að spreyta sig á kvikmyndum sem listmiðli til þess að öðlast dýpri skilning á 

áhrifum og tungumáli kvikmyndanna. 

 

3.1  Nálgun í kvikmyndakennslu 

Ef kenna á kvikmyndagerð sem listgrein er mikilvægt að það sé gert án þess að 

niðurstaðan sé rétt eða röng. Listir eru í eðli sínu leit og það þýðir að þó að kennarinn geti 

fært nemendum tólin til þess vinna kvikmyndir eru það alltaf nemendur sem eru hinir 

eiginlegu sérfræðingar um efnivið kvikmynda sinna og endanlega útkomu. Ég lít því á 

kennarann fyrst og fremst sem leiðbeinanda sem aðstoðar nemendur við að raungera sín 
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verkefni. Þetta er hugmyndafræði sem ég tel að falli vel að hugmyndum John Dewey um 

reynslu og menntun, að menntun sé „þroski sem kemur innan frá“ (Dewey, 2000, bls. 27). 

Hlutverk kennarans er að aðstoða nemandann við að þroskast og þá verður verkefni 

kennarans „að finna tengslin sem raunverulega eru til staðar innan reynslunnar milli afreka 

fortíðar og viðfangsefna nútíðar. Vandamál okkar er að komast að því hvernig umbreyta 

megi þekkingu á fortíðinni í öflugt tæki sem komi að gagni í glímunni við viðfangsefni 

framtíðar“ (Dewey, 2000, bls. 27).  

 

3.2  Kennsluaðferðir 

Í viðauka þessara ritgerðar má finna forskrift af 15 kennslustundum í 

kvikmyndagerð og kvikmyndalæsi fyrir miðstig grunnskóla. Þessar kennslustundir hef ég 

útbúið til þess að mæta væntanlegri þörf sem skapast þegar kafli um kvikmyndalæsi, eða 

mynd- og miðlalæsi, verður færður inn í Aðalnámskrá grunnskóla. Þessar kennslustundir 

eru skipulagðar fyrir kennslu í kvikmyndagerð sem listgrein. Nám í listgreinum er í eðli 

sínu lausnarleitarnám þar sem listgreinar hafa ekki fyrirfram ákveðnar lausnir og svör. Í 

námi í kvikmyndagerð, eins og í öðru listnámi, halda nemendur af stað í ferðalag þar sem 

sköpunin leiðir einstaklingana áfram og lokatakmarkið er ekki skilgreint þegar lagt er af 

stað. Rannsóknir hafa leitt í ljós að lausnarleitarnám eykur áhuga nemenda á viðfanginu 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 173) og ég tel það að nálgast kvikmyndir eins og listgrein 

í lausnarleitarnámi muni auka áhuga nemenda á kvikmyndum almennt. Það er hætt við að 

ef kennsla í kvikmyndalæsi fer fram í formi áhorfs á kvikmyndir og svo skriflegra verkefna 

í kjölfarið muni það gera nemendur fráhverfa kvikmyndum. Þannig uppbygging 

kvikmyndanáms krefst ekki virkrar þátttöku í sama mæli og listkennsla og líkist meira 

bóklegu námi. En kvikmyndagerð er sannarlega listgrein og ætti því að kenna sem 

listgrein, með virkri þátttöku nemenda. Það er ástæða þess að fyrstu tímarnir í 

kennsluefninu mínu fjalla ekki um handritaskrif, þó svo að handritið komi í 90% tilvika 

fyrst og kvikmyndin svo. Hugmyndin er að gera kvikmyndir og kvikmyndagerð meira 

spennandi með því að leyfa nemendum að byrja á því að fást við eiginlegar kvikmyndir 

áður en þeir byrja að skrifa handrit. 

Þar sem að kvikmyndagerð er ekki partur af Aðalnámskrá grunnskóla er það mín 

skoðun að það sé mikilvægt að byrja flesta tímana á stuttri innlögn frá kennara til þess að 

kynna hugtök sem kunna að vera nemendum framandi. Þar fyrir utan er kvikmyndagerð 
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það margþætt að þegar hún er kennd á þennan hátt, þar sem að afmarkaður hluti hennar er 

skoðaður hverju sinni, er mikilvægt að útskýra viðfang dagsins í upphafi tímans. Innlögnin 

er einnig hugsuð sem kveikja fyrir verkefnavinnu tímans. Gott er að hvetja til samræðna á 

meðan á innlögninni stendur til að ýta undir þátttöku, virkni og áhuga nemenda. Það gefur 

líka innlögninni síður formlegan blæ og hún verður þá ekki í hefðbundnu fyrirlestraformi. 

Það er einnig mikilvægt að vera með sýnidæmi í innlögninni, sem brjóta hana upp, og 

hjálpa nemendum að átta sig á inntaki hennar. Gott getur verið að ræða sýnidæmin strax og 

áhorfi líkur. Sem dæmi um það má taka innlögnina í tíma tvö (viðauki, bls. 6) þar sem 

horft er á þrjár af fyrstu kvikmyndunum sem voru sýndar á tjaldi fyrir almenning. Gott 

getur verið að segja nemendum frá viðbrögðum áhorfenda á 19. öld við þessum myndum, 

sýna síðan myndina og eiga svo umræður við hópinn um þeirra viðbrögð. Þá má velta upp 

hvort viðbrögð nemenda séu eitthvað í líkindum við viðbrögð fólks á 19. öld og ræða hvers 

vegna svo sé, eða svo sé ekki. 

Stærsti hluti hvers tíma fer í hópavinnu, að undanskildum fyrsta tíma (viðauki, bls. 

3), þar sem nemendur vinna saman að einhverju marki. Eins og í listkennslu almennt er 

markmiðið ekki að komast að einhverju réttu svari í þessari vinnu, heldur gefa nemendum 

færi á að tjá sig á skapandi hátt. Það tel ég að þroski nemendur og valdefli þá. 

 

3.3  Markmið og námsmat 

Markmið kennslunnar er að kynna reglur kvikmyndagerðar, sögu hennar og 

tungumál fyrir börnum á hátt sem að setur kvikmyndir í stærra samhengi og leyfir þeim að 

spreyta sig í kvikmyndagerðinni sjálfri. Verkefni kennslustundanna eru skipulögð með það 

að markmiði að kynna hina ýmsu þætti kvikmyndagerðarinnar á verklegan hátt.  

Námsmatið er fjölbreytilegt og fer eftir eðli hvers tíma, en gegnum gangandi er 

leiðsagnarmat kennara eins og tíðkast í listgreinum. Í leiðsagnarmati er endurgjöf kennara 

og endurgjöf nemenda sjálfra stöðugur þáttur í náminu. Þetta hefur sýnt sig að bæti 

sjálfstraust nemenda og geri það að verkum að eðli námsins breytist. Námið fer að þjóna 

þörfum nemenda í stað þess að krafan sé að nemendur aðlagi sig að náminu (Black og 

Wiliam, 2001). Í tímunum fá nemendur að spreyta sig á ýmsum verkefnum og þeim er 

frjálst að haga þessum verkefnum að miklu leyti eftir eigin höfði. Kennarinn veitir leiðsögn 

eftir þörfum nemanda með það að markmiði að nemandinn taki framförum. Mat á 

verkefnum fer eftir eðli verkefnanna sem eru ýmist einstaklings-, hópa- eða 
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þátttökuverkefni, sbr. umræðutímana (viðauki, bls. 29-32). Verkefnin eru metin ýmist í 

jafningjamati, símati eða frammistöðumati. 

4. Kennslustundir 

Námsefni sem sett er fram er unnið eftir hugmyndinni um kvikmyndanám sem nám í 

listgrein fyrst og fremst og að list er ekki hægt að kenna einungis, maður þurfi að mæta 

henni, upplifa hana og miðla henni á annan hátt en þekkingarfræðilega (Bergala, 2014, bls. 

22). Það er einnig mín skoðun að mynd- og kvikmyndalæsi, þ.e. tungumál 

hreyfimyndmiðla, verði best kennt með því að kenna nemendum kvikmyndagerð sem 

listform. Það þarf að leyfa nemendum að spreyta sig á listinni svo þau skilja hana og 

tengjast henni betur. Líkt og t.d. að teikning er best kennd með því að leyfa nemendum að 

spreyta sig á teikningu eða tónlist með því að leyfa nemendum að spila á hljóðfæri eða 

syngja. 

Kennsluefnið sem lýst er hér á eftir er því sniðið til þess að passa að mestu leyti inn í 

verklega listkennslu grunnskólanna. Tveir tímanna eru þó meira í ætt við hefðbundna 

kvikmyndafræðitíma en þar gefst nemendum færi á að tjá sig um sínar upplifanir í 

tengslum við kvikmyndamiðilinn, þ.e. tími 14 og 15 (viðauki, bls. 29-32). Ég reyni að hafa 

kennslustundirnar það aðgengilegar að kennarar sem ekki hafa formlegan bakgrunn í 

kvikmyndagerð eða kvikmyndamenntun geti kennt þær. Flestar kennslustundirnar má 

kenna einar og sér og ætti að vera hægt er að bæta þeim við kennslu í öðru listnámi. Ég 

geri þó ráð fyrir að kennslustundir 10 til 13 (viðauki, bls. 21-26) séu kenndar hver á eftir 

annarri, en í þeim gera nemendur eigin stuttmynd á fjórum kennslustundum. Það þarf því 

ekki að kenna kennslustundirnar sem heildrænan áfanga heldur ættu kennarar að geta valið 

úr þær kennslustundir sem þeim líkar. 

Kennslustundirnar eru hugsaðar fyrir nemendur á miðstigi grunnskóla, þ.e. 5.-7. bekk. 

Umfjöllunarefni kennslustundanna þyngist smám saman og það er því ekki gefið að seinni 

kennslustundirnar (viðauki, bls. 21-32) henti öllum nemendum í 5. bekk. Ég tel þó að sé 

efnið kennt sem áfangi geti þessar síðari kennslustundir hentað 5. bekk að hinum 

kennslustundunum undangengnum. 
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4.1  Tími 1: Hvað er kvikmynd? 

Í kennslustundinni er farið yfir fyrstu dæmi kvikmynda úr mannkynssögunni svo 

vitað sé, þ.e. hin ýmsu hreyfimyndaleikföng frá upphafi 19. aldar. Í innlögn sjá börnin 

myndir af þessum leikföngum og læra um virkni þeirra. Þetta eru ýmis tæki sem sýna eina 

mynd á eftir annarri og skapa þannig hreyfimyndir (Ancient Magic Toys, 2022). Rammi á 

eftir ramma, mynd á eftir mynd, er í raun frumforsenda þess að kvikmynd geti orðið að 

veruleika. Það er megin inntak kennslustundarinnar. Í tímanum er einnig farið yfir fyrstu 

eiginlegu kvikmynduðu kvikmyndina, sem er rannsókn á hreyfingum hesta unnin 1877.  

Verkefni tíma eitt er að búa til eitt þessara leikfanga frá upphafi 19.aldar, leikfangið 

„phenakistiscope“. Verkefnið er unnið í tímanum og er einstaklingsverkefni. Leikfangið er 

búið til úr pappa og klippt út, hreyfimyndin er teiknuð og gægjugöt búin til svo að hægt sé 

að sjá hreyfimyndina ramma fyrir ramma. Börnin snúa svo hreyfimyndadisknum sem þau 

bjuggu til og horfa í gegnum gægjugöt hans við spegil og þá ættu þau að sjá hreyfimyndina 

fara af stað. 

Tilgangur tímans er að útskýra fyrir börnunum að kvikmyndir eru í grunninn aðeins 

einn rammi á eftir öðrum, eða ein kyrrmynd á eftir annarri. Auk þess á tíminn að gefa þeim 

innsýn inn í sögulegt upphaf kvikmynda, þ.e. hreyfimyndir sem komu á undan 

kvikmyndum eins og við þekkjum þær í dag. Þessi gömlu leikfög sanna að kvikmyndir eru 

í raun sjónhverfing sem gerist í höfði áhorfandans. Það er túlkun heilans sem býr til 

hreyfinguna sem við sjáum. 

 

4.2  Tími  2: Upphaf bíómynda 

Annar tíminn hefst á innlögn þar sem farið er hratt yfir sögu kvikmynda frá fyrstu 

kvikmyndunum til dagsins í dag. Í innlögn er farið yfir upphaf kvikmynda, tilraunum 

Edisons, fyrstu kvikmyndasýninganna í formi „nickelodeon“ sýningarkassanna og upphafi 

sýninga í sal með tilkomu Lumère bræðranna. Við horfum á fyrstu myndirnar sem sýndar 

voru almenningi og ræðum þau áhrif sem þær eru sagðar hafa haft á áhorfendur. Við 

skoðum fyrstu tilraunir með tæknibrellur í myndum George Méliès og skoðum hvernig 

kvikmyndavélin bjó til nýtt fyrirbæri, þ.e. kvikmyndastjörnurnar. Einnig förum við yfir 

hvernig hljóðsetning og síðan liturinn breytti kvikmyndum. Að lokum skoðum við gerð 

stórmynda nútímans þar sem að nánast allt er gert í tölvu. 
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Verkefni annars tíma er að skapa einfaldan leikþátt og leika hann fyrir framan 

myndavél. Nemendur búa til einfalda kvikmynd sem líkist þeim sem gerðar voru á fyrstu 

árum kvikmyndanna. Myndavél er komið fyrir á þrífæti og hún tengd við myndvarpa í 

stofunni svo að bekkurinn sjái myndrammann á tjaldi stofunnar í beinni útsendingu. 

Nemendum er skipt í hópa og þau fá 15 - 20 mínútur til þess að búa til hljóðlausan leikþátt 

með upphafi, miðju og endi. Þessir leikþættir eiga að vera í anda fyrstu kvikmyndanna, 

hafa þrjár persónur og fara fram innan ramma myndavélarinnar án þess að myndavélin sé 

hreyfð. Nemendur og kennarar horfa svo á kvikmyndina á tjaldinu um leið og nemendur 

leika sögur sínar. Eftir hverja kvikmynd ræða nemendur og kennari myndirnar. Skoða 

hvort atburðarásin hafi verið skýr og hvort myndin hafi haft upphaf, miðju og endi. 

Tilgangur æfingarinnar er að gefa nemendum tilfinningu fyrir rammanum og 

einfaldri söguuppbyggingu. 

 

4.3  Tími 3: List sjónarhornsins 

Í kennslustundinni veltum við fyrir okkur hvernig myndavélin breytti upplifun 

áhorfenda. Leikþættir höfðu fram að uppfinningu kvikmyndasýninga farið fram á sviði. 

Við veltum fyrir okkur hvað breyttist í sögufrásögninni og hvernig leikritið sjálft breyttist 

við það að verða kvikmynd. Með tilkomu myndavélarinnar var nefnilega hægt að „færa 

áhorfendur nær atburðarrásinni“ með því að færa myndavélina nær. Tilkoma 

myndavélarinnar gerði það að verkum að nú var hægt að stjórna sjónarhorni áhorfenda. Í 

kennslustundinni skoðum við hinar mörgu mismunandi gerðir myndavéla uppstillinga og 

hvað myndbrotin sem þær framleiða þýða í kvikmyndunum sjálfum. Sértaklega skoðum 

við nærmyndir, hlutlausar tökur og víðar tökur. Allar þessar myndavélauppstillingar miðla 

mismunandi upplýsingum til áhorfandans og við skoðum dæmi um það. 

Verkefni tíma þrjú er að vinna stutta mínútumynd með upphaf, miðju og endi, en í 

þetta sinn má færa myndavélina til þess að leggja áherslu á það sem skiptir máli í 

söguþræðinum. Bekkurinn býr saman til atburðarásina með hjálp kennarans, eða ef þessi 

kennslustund er í framhaldi af tíma tvö má nýta eina af sögunum sem búnar voru til í þeim 

tíma. Nokkrir nemendur eru valdir til að leika og í sameiningu ræða nemendur og kennari 

um hvaða atvik sögunnar mætti leggja áherslu á með því að færa myndavélina. 

Leikþátturinn er svo tekinn upp og myndavélin er færð til þess að leggja áherslur á þau 
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atriði sem að bekkurinn var sammála um að væru mikilvæg. Leikþátturinn er síðan settur 

saman í klippiforriti og bekkurinn horfir saman á afraksturinn í lok tímans. 

Tilgangur æfingarinnar er að sýna hvernig myndavélin, með hreyfanleika sínum, 

getur lagt áherslu á atriði sem erfitt er að miðla á sviði, auk þess að kynna nemendum fyrir 

þremur helstu grunnskotum kvikmyndagerðarinnar. 

 

4.4  Tími 4: Áhrif klippingar 

Í kennslustundinni skoðum við áhrif klippingar í kvikmyndum. Við skoðum dæmi 

um áhrifaklippingu, hvernig eitt skot sem kemur á eftir öðru býr til hugrenningartengsl sem 

ekki eru til staðar þegar að við skoðum skotin óháð hvert öðru. Við skoðum svo dæmi úr 

kvikmyndum til glöggvunnar og ræðum hvernig það myndi breyta frásögninni að raða upp 

sömu skotum í annarri röð. 

Verkefni tímans er klippiverkefni. Nemendur útbúa nokkur myndbrot með kennara 

eftir forskrift (viðauki, bls. 10). Allir fá svo myndbrotin í hendur til þess að nýta í 

klippiæfingu. Nemendur, tveir eða þrír saman, raða saman myndefninu í klippiforriti og 

búa til mismunandi senur. Í lok tímans er afraksturinn skoðaður og nemendur og kennari 

ræða hvað breytist í senunni við að raða efninu saman á nýjan hátt. 

Tilgangur æfingarinnar er að sýna hvernig ný samsetning skapar nýja merkingu 

sem ekki var þar áður. 

 

4.5  Tími 5: Hreyfing í rammanum 

Í tímanum skoðum við hvernig hreyfing í rammanum leiðir augað áfram og hvernig 

stefna þess sem hreyfist getur sagt okkur meira en við endilega áttum okkur á um ástand og 

vilja persónanna. Nemendur læra um 180 gráðu regluna svokölluðu og virkni hennar, en 

reglan segir okkur hvar við megum og megum ekki staðsetja myndavélina í 

kvikmyndatökum. Við skoðum nokkur dæmi um það hvernig hreyfing í rammanum þarf 

líka að fylgja 180 gráðu reglunni svo að áhorfendur geti fylgt söguþræðinum. 

Verkefni tíma fimm er að búa til tvær stuttar myndir þar sem persóna ferðast frá 

einum stað til annars eftir forskrift í kennsluefninu (viðauki, bls. 12). Í upptökunum þurfa 

nemendur að huga að 180 gráðu reglunni og stefnu persónanna innan rammans. Nemendur 
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vinna verkefnið í þriggja manna hópum, taka upp myndbrot og klippa saman. Bekkurinn 

horfir svo á afraksturinn í lok tímans og ræðir niðurstöður. 

Tilgangurinn er að gefa nemendum tilfinningu fyrir áhrifum stefnu þess sem eru á 

hreyfingu í myndfletinum og kynna 180 gráðu regluna. 

 

4.6  Tími 6: Hreyfing myndavélarinnar 

Kennslustundin byrjar á stuttri innlögn þar sem að kennari sýnir tvær algengustu 

myndavélahreyfingarnar, „pan“ og „tilt“. Kennarinn fer yfir hvernig hreyfingar eru yfirleitt 

keyrðar áfram af hreyfingu hluta í myndfletinum eða eru notaðar til þess að skammta 

upplýsingum, t.d. með því að ýta undir að einhver persóna er stór eða mjög merkileg með 

því að byrja skot á fótum hennar og „tilta“ svo upp þar til við sjáum framan í hana. Einnig 

er farið yfir „dolly-skot“ og „tack-skot“, sem eru skot sem verða til þegar myndavélin 

færist að eða frá persónum eða færist með hreyfingu þeirra. 

Verkefni tíma sex er að vinna stutta mynd sem að sýnir persónu á hreyfingu eftir 

forskrift (viðauki, bls.14). Nemendur eiga að nýta allar fyrrnefndar fjórar gerðir 

myndavélahreyfinga við gerð stuttmyndanna. Verkefnið er unnið í þriggja manna hópum. 

Hóparnir klippa myndirnar saman og í lok tímans horfir bekkurinn á afraksturinn og ræðir 

niðurstöður. 

Tilgangurinn er að kynna nemendum fyrir algengustu myndavélahreyfingum í 

kvikmyndum og áhrifum þeirra. 

 

4.7  Tími 7: Hljóð í kvikmyndum 

Í kennslustundinni verður fjallað um hljóð og hvernig það hefur verið notað til þess 

að auka við áhrif kvikmynda. Kennslustundin byrjar á stuttu sögulegu ágripi hljóðs í 

kvikmyndum og svo kynnumst við starfi Foley-listamanna, listafólks sem sérhæfir sig í því 

að búa til hljóð í kvikmyndir. Við lærum um hvernig hljóðmenn geta ákveðið að nota 

skapandi hljóð, þ.e. hljóð sem maður hefði haldið við fyrstu sýn að ættu ekki heima í 

senunni, til þess að skapa ákveðna stemningu í kvikmyndum. 

Verkefni tímans er að hljóðsetja hljóðlaust myndbrot í sameiningu með því að taka 

upp Foley-hljóð. Fyrst greinir bekkurinn öll þau hljóð sem vantar í þessa klippu undir 

leiðsögn kennarans. Því næst eru þau hljóð sem vantar búin til með því að nýta Foley-
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hljóðupptökutækni. Þetta gerir bekkurinn allur sama með hjálp kennara. Svo er skipt í 

hópa, tveggja til þriggja manna. Hver hópur fær í hendur hljóðið sem tekið var upp og á að 

raða inn hljóðunum í klippiforrit svo það passi við myndbrotið. Í lok tímans horfir 

bekkurinn á afraksturinn. 

Tilgangurinn er að gefa nemendum tilfinningu fyrir áhrifamætti hljóða og 

hljóðheims í kvikmyndum. 

 

4.8  Tími 8: Áhrif tónlistar 

Í tímanum skoðum við áhrif tónlistar í kvikmyndum. Tónlist er eitt öflugasta tæki 

sem kvikmyndagerðarfólk hefur til þess að gefa áhorfendum vísbendingar um hvernig 

þeim á að líða sögu kvikmyndarinnar. Við skoðum nokkur af þekktustu stefum 

kvikmyndasögunnar og hvernig þau eru notuð. Einnig lærum við um svokallað „Mickey 

mousing“ tónlistarnotkun í kvikmyndum, þar sem að tónlistin er sérstaklega samin til þess 

að passa við hreyfingar persónanna á skjánum. 

Verkefni tímans er að velja tónlist við hljóðlausa senu í kvikmynd. Nemendur 

vinna í tveggja til þriggja manna hópum og fá aðgang að tónlistasafni með allskyns tónlist. 

Nemendur velja lög sem þeir telja að passi við myndbrotið og setja tónlistina við myndina í 

klippiforriti. Einnig má vinna þetta verkefni með tónlistarkennara og láta nemendur taka 

upp frumsamda tónlist í myndirnar.  

Tilgangurinn er að nemendur átti sig á áhrifum tónlistar í kvikmyndum. 

 

4.9  Tími 9: Lýsing 

Lýsing skiptir höfuð máli í kvikmyndum og í kennslustundinni skoðum við hvernig 

hún er notuð til þess að skapa stemningu. Við lærum um hefðbundna þriggja punkta 

lýsingu, þ.e. hvernig ljós eru vanalega sett upp í myndveri. Svo lærum við um fjórar 

algengustu leiðirnar til þess að lýsa leikara þ.e. lúppu-, fiðrilda-, flata- og expressjóníska 

lýsingu. 

Verkefni tímans er að lýsa leikara með ljóskösturum. Nemendur nota einfalda 

þriggja punkta lýsingu og endurskapa fjórar algengar útfærslur á lýsingu í kvikmyndum, 

þ.e. lúppulýsingu, fiðrildalýsingu, flata lýsingu og expressjóníska lýsingu. Kennari skiptir 

nemendum niður í hlutverk. Einn nemandi fer í hlutverk leikara sem stendur í stað í miðri 
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stofunni. Verkefnið er að lýsa þennan nemanda. Einhver sér um myndatöku, annar um 

leikstjórn og svo raða hinir nemendurnir sér niður á ljósin, á aðalljósið, fyllingarljósið og 

bakljósið (og ef nóg er af nemendum getur einhver tekið að sér að stjórna bakgrunnsljósi). 

Nú eiga nemendur í sameiningu að líkja eftir þessum fjórum lýsingum, 

myndatökumanneskjan sér um að segja hvort að markmiðinu sé náð og leikstjórinn tekur í 

taumana ef upp kemur ágreiningur. 

Tilgangurinn er að nemendur átti sig á mikilvægi ljóss og lýsingar í kvikmyndum 

til þess að skapa stemningu. 

 

4.10  Tími 10: Saga og handrit 

Í kennslustundinni er farið yfir einfalda sögubyggingu og uppsetningu 

kvikmyndahandrita. Tíminn er fyrsti tíminn í fjögurra tíma kennslulotu sem inniheldur 

einnig tíma 11, 12 og 13 (viðauki, bls. 21-28). Kennari sýnir nemendum hvernig skrifa eigi 

handrit í þar til gerðu handritaforriti. Hann sýnir hvernig maður býr til senuhaus fyrir 

hverja senu, hvernig eigi að skrifa inn lýsingar og gjörðir og hvernig eigi að skrifa inn 

samtöl. 

Verkefni tímans að skrifa kvikmyndahandrit. Nemendur nota til þess sérstakt 

handritaforrit sem auðveldar þeim rétta uppsetningu. Nemendur eiga að skrifa sögu sem 

byggir á eigin reynslu og fjallar um eitthvað skemmtilegt sem þau hefur hent. Að afmarka 

umfjöllunarefni handritsins ætti að auðvelda þeim að byrja skrifin og halda efni 

handritanna nær þeirra raunveruleika, þ.e. minnka líkur á byssubardögum o.s.frv. 

Tilgangur tímans er að kynna nemendum fyrir hefðbundnu formi 

kvikmyndahandrita og skerpa á tilfinningu þeirra fyrir þriggja þátta söguuppbyggingu. 

 

4.11  Tími 11: Sýnt en ekki sagt 

Kennslustundin er framhaldstími kennslustundar 10. Kvikmyndamiðillinn er fyrst 

og fremst sjónrænn miðill og gullna reglan í handritaskrifum segir manni að „sýna frekar 

en að segja“. Í tímanum er farið yfir nokkur dæmi þess þegar upplýsingum er miðlað á 

sjónrænan hátt í kvikmyndum. Til samanburðar eru einnig skoðuð dæmi þegar of miklar 

upplýsingar um söguna koma fram í samtölum persóna. 
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Verkefni tíma ellefu er endurskrif. Nemendur vinna áfram með handritið frá því í 

síðasta tíma. Nú eiga þeir að finna leiðir til þess að miðla hluta hins talaða texta 

handritisins á sjónrænan hátt, þ.e.a.s. að sýna vilja persónanna í stað þess að láta persónur 

lýsa yfir vilja sínum í tali. Þegar handrit er tilbúið er gert hlé á skrifum og hópurinn leikles 

handritið. Samlestur getur hjálpað höfundum við að átta sig á því hvort að samræður í 

handritum séu eðlilegar. Auk þess er samlestur skemmtilegur og hefur tilhneigingu til þess 

að hrista hópinn saman. 

Tilgangurinn er að skerpa á skilningi nemenda á kvikmyndamiðlinum sem 

sjónrænum miðli fyrst og fremst. 

 

4.12  Tími 12: Hin ólíku hlutverk 

Kennslustundin er framhald á tíma 11. Í tímanum verður farið yfir þau mörgu verk 

sem þarf að vinna á kvikmyndasetti. Við fræðumst um verkskipulag, hver ber ábyrgð á 

hverju og lærum um starfsheiti fólks.  

Verkefni tíma tólf eru tökur með tökuliði. Ein sena úr síðasta tíma er valin til 

framleiðslu. Kennari skiptir nemendum niður í hlutverk. Einhverjir verða leikarar, einhver 

verður leikstjóri, einhver er aðstoðarleikstjóri, einhver tökumanneskja, hugsanlega tekur 

einhver að sér lýsingu, hugsanlega tekur einhver að sér hljóðupptökuna og einhver sér um 

búninga og leikmynd. Hver nemandi hefur ákveðnum skyldum að gegna í þessu 

fyrirkomulagi, bæði í undirbúningi fyrir tökur og svo í tökunum sjálfum. 

Tilgangurinn er að gefa nemendum innsýn inn í heim kvikmyndagerðar þar sem að 

mörg ólík störf skapa í sameinginu kvikmynd. 

 

4.13  Tími 13: Klipping stuttmyndar 

Kennslustundin er framhaldstími frá kennslustund 12. Nemendum er skipt niður í 

tveggja til þriggja manna hópa. Hver hópur klippir saman myndefnið úr síðasta tíma og býr 

til sína eigin útgáfu af stuttmyndinni. Kennari aðstoðar nemendur eftir því sem þeir þurfa.  

Verkefni tímans er að klippa stuttmynd úr efni sem tekið var upp í tíma 12. Í lok 

tímans, ef nemendur ná að klára, horfir bekkurinn á stuttmyndirnar sem settar voru saman í 

tímanum. Gaman getur verið að kalla þetta frumsýningu og bjóða upp á hressingu, t.d. 

poppkorn. Einnig gæti verið gott að ræða hverja mynd eftir sýningu hennar. 
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Tilgangur tímans er að gefa nemendum innsýn í vinnu við klippingu kvikmynda og 

eftirvinnslu þeirra. 

 

4.14  Tími 14: Raunveruleiki eða tilbúningur? 

Kennslustundir fjórtán er nær því að vera hefðbundinn tími í kvikmyndalæsi en 

tímarnir sem komu á undan. Í kennslustund tíma fjöllum við um fyrstu tilraunir fólks til 

þess að átta sig á því hvað kvikmyndir séu. Við heyrum af tveimur leiðum til þess að skilja 

kvikmyndir, annars vegar sem endurgerð raunveruleikans og hins vegar sem tilbúning sem 

hefur lítið með raunveruleikan að gera. Svo skoðum við dæmi um hvernig mörkin á milli 

raunveruleika og tilbúnings verða óljós í heimildamyndum og raunveruleikasjónvarpi. 

Verkefni tíma fjórtán er að taka þátt í umræðum tímans með bekknum. Kennari 

sýnir nemendum nokkur dæmi úr heimildamyndum og raunveruleikasjónvarpi. Nemendur 

og kennarar ræða hvort að tilteknar myndir miðli raunveruleika eða hvort að þær séu 

skáldskapur. Spurningin er: Hvað er það nákvæmlega sem kvikmyndir miðla? 

Tilgangur umræðunnar er að fá nemendur til þess að átta sig á því að kvikmyndir 

miðla alltaf sjónarhorni einhvers og sleppa þá gjarnan að sýna sjónarhorn annarra. Jafnvel í 

heimildamyndum og raunveruleikasjónvarpi er verið að velja og hafna hvað er sýnt og 

hvað ekki. 

 

4.15  Tími 15: Hetjur og skúrkar, vilji og þörf  

Við lærum um hugtökin „vilji“ og „þörf“ sem eru drífandi öfl í söguþræði og úrlausn 

kvikmynda. Allar aðalpersónur þurfa að hafa skýran vilja sem keyrir áfram söguframvindu 

kvikmynda. Oftar en ekki er vilji skúrkanna ósamrýmanlegur vilja hetjanna okkar. En 

hetjurnar eiga sér einnig þörf, þ.e. eitthvað sem að þær þurfa að læra á ferðalagi sínu til 

þess að verða að betri manneskjum. Þörfin er yfirleitt eitthvað sem að áhorfendur átta sig á 

löngu áður en hetjan í sögunni gerir það. Þetta verður þess valdandi að við, sem 

áhorfendur, fáum áhuga á því hvernig fer fyrir hetjunni. Þessi þörf tengist oft stærra 

umfjöllunarefni sögunnar, þ.e. því sem að myndin fjallar um óbeint. Oft er þá um að ræða 

stórar heimspekilegar spurningar á borð við hvort mannkynið sé gott í sjálfu sér, sem mætti 

t.d. segja að sé „stærra umfjöllunarefni“ fyrstu Star Wars myndanna. 
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Verkefni tíma fimmtán er að taka þátt í umræðum tímans með bekknum. Við skoðum 

nokkur dæmi úr kvikmyndum sem að nemendur ættu flestir að þekkja og veltum fyrir 

okkur vilja persónanna, þörf aðalpersónunnar og því um hvað þessar myndir fjalli um í 

stærra samhenginu. Gott getur verið að teikna upp söguframvindun einstakra mynda 

(upphaf, miðju og endi) til þess að glöggva sig betur á þessu. 

5. Tilraunakennsla 

Það gekk nokkuð erfiðlega að finna grunnskóla til þess að tilraunakenna námsefnið, 

bæði vegna þess að þetta er námsefni í kvikmyndagerð, sem ekki er kennt í íslenskum 

grunnskólum, og einnig sökum Covid-19 faraldursins. Kennarar voru nokkuð tregir til að 

samþykkja tilraunarkennsluna, enda myndi hún þýða hún inngrip inn í kennslu í öðrum 

fögum. Að lokum fór svo að ég fékk inni í leiklistatíma í Hraunvallaskóla, á vorönn 2022. 

Ég kenndi sjálfur tímana, en Aníta Ómarsdóttir leiklistakennari skólans var viðstödd 

kennsluna. Ég kann henni og skólastjórnendum skólans miklar þakkir fyrir að hleypa mér 

að með þetta námsefni.  

Í leiklistakennslunni í Hraunvallaskóla er kennslustundin tvisvar sinnum 40 

mínútur, þ.e. tveir samliggjandi tímar án frímínútna. Ég kenndi sama kennsluefnið í fimmta 

og sjötta bekk, kennslustund eitt „Hvað er kvikmynd“ (viðauki, bls. 3-4) og kennslustund 

tvö „Upphaf bíómynda“ (viðauki, bls. 5-6). 

 

5.1 Fyrsti tími: Hvað er kvikmynd? 

Fyrsta daginn kenndi ég bæði í 5. og 6. bekk 1. tíma kennsluefnisins, þ.e. tímann 

„hvað er kvikmynd?“, Ég byrjaði kennsluna á innlögn með glærum til stuðnings, en reyndi 

að hafa innlögnina í eins miklu samtalsformi við bekkinn og ég gat til þess að kveikja 

áhuga nemenda. Það gerði ég með því að sýna börnunum ljósmynd og spyrja svo hvort að 

þau könnuðust við hlutinn eða fyrirbærið sem mátti sjá á myndinni. Á glærunum mátti m.a. 

sjá dæmi um nokkrar tegundir fyrstu hreyfimyndaleikfanganna; „thaumatrope“, 

„phenakisiscope“, „praxinoscope“ og flettibók (Wikipedia, 2004-2022). Síðar mátti svo sjá 

„gif“ hreyfimyndir sem sýna þessi fornu leikföng í notkun, en þá má sjá teiknimyndirnar 

hreyfast (Wikipedia, 2004-2022) (Douglas, 2022). 
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Því næst fjallaði ég um ljósmyndarann Eadweard Muybridge sem var frumkvöðull í 

föngun hreyfimynda með ljósmyndavél og frumkvöðull í rannsóknum á hreyfingu. Á 

glærunum mátti sjá hans fyrstu tilraun til þess að fanga hreyfingu hests á stökki, 

myndaseríu sem er talin vera fyrsta kvikmyndaða kvikmyndin. En þessari mynd fylgir sú 

saga að Eadweard Muybridge hafi í raun verið að rannsaka hreyfingu hesta til þess að 

komast að því hvort að hestar, á einhverjum tímapunkti á stökki, séu með alla fætur af 

jörðinni (San Fransisco Museum of Modern Art, 2.ágúst 2017). 

Ástæða þess að þetta var rannsóknarefni Muybridge er að hann var ráðinn til þess 

að rannsaka málið af tveimur auðmönnum sem höfðu efnt til veðmáls um hvort að hestar 

lyftu eða lyftu ekki öllum fótum af jörðu þegar að þeir eru á stökki, sem er eitthvað sem 

ekki er gott að greina með berum augum. Þetta gerði hann fyrir tilkomu filmunnar þegar 

ljósmyndir voru teknar á ljósnæmar plötur, en eins og gefur að skilja tók það langan tíma 

að skipta um plötu fyrir næstu mynd. Til þess að vinna rannsókn sína notaði Muybridge því 

25 myndavélar sem hann raðaði í beina röð. Hann strengdi svo streng frá afsmellara 

hverrar myndavélar sem hann batt við vegg sem stóð á móti myndavélunum. Síðan fékk 

hann knapa til þess að ríða á stökki á hesti sínum framhjá myndavélunum sem tóku myndir 

af stökkinu hver á eftir annarri og sköpuðu þannig fyrstu kvikmynduðu kvikmyndina.  

Mynd 1: „Phenakistiscope“ Mynd 2: „Praxinoscope" 

Mynd 3: 25 ljósmyndavélar Muybridge Mynd 4: Hestur Muybridge á hreyfingu 
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Tilgangur tímans var fyrst og fremst að útskýra fyrir nemendum að kvikmyndir eru 

röð mynda og hreyfingin gerist í raun ekki á blaðinu/skjánum/tjaldinu heldur í huga þess 

sem horfir á. Kvikmyndir eru með öðrum orðum sjónhverfing. 

 

5.1.1. Verkefni 1: Phenakistiscope 

Verkefni fyrsta tíma var föndurverkefni, að búa til 

svokallað „phenakistiscope“. „Phenakistiscope“ er 

leikfang frá 18. öld sem segja má að sé nokkurs konar 

forfaðir kvikmyndanna. „Phenakistiscope“ er skífa með 

röð teiknaðra mynda sem ramma fyrir ramma verða að 

hreyfimynd þegar leikfangið er notað (sjá mynd hér til 

hliðar). Á skífunni eru göt sem maður horfir í gegn til þess 

að sjá myndina hreyfast, en án gatanna sér maður 

myndirnar ekki hreyfast. Maður snýr skífunni um öxul og 

horfir í gegn um götin á skífunni í spegli, þá fer hreyfimyndin af stað. Það er lykilatriði að 

horft sé í gegnum götin því þá sér maður hreyfimyndina ramma fyrir ramma, annars virkar 

hún ekki. 

Ég kom með hvít karton (180 gr. pappír), blýanta, tússliti, reglustikur, hringlótt 

skapalón (ég notaði djúpan disk), skæri, teiknibólur og pappírsrör. Börnin áttu að nýta 

hráefnið til að búa til sitt eigið „phenakistoscope“. Til að vinna verkefnið þurftu börnin að 

teikna hring á blaðið með skapalóninu og skipta honum í átta jafna hluta með reglustiku. 

Við barma hringsins eru svo teiknaðar átta myndir. Það er mikilvægt að myndirnar líkist 

hver annarri svo að sjónhverfingin virki. Þetta er hreyfimyndin, það sem við sjáum hreyfast 

þegar að leikfangið er tilbúið. Ég gaf börnunum forskrift af teikningu af fugli sem blakar 

vængjunum, sem er einföld teikning sem flestir ættu að geta hermt eftir. Annars var 

börnunum frjálst að teikna það sem þeim lysti og til þess að gefa þeim hugmyndir sýndi ég 

dæmi af Youtube (Kanzuhiro GOSHIMA, 2016 5. júní) um heimaföndruð 

„phenakistiscope“. Það er sömuleiðis mikilvægt að teikningin sé gerð með sterkum litum 

svo hreyfingin sjáist betur þegar leikfangið er tilbúið. 

Þegar teikningarnar voru tilbúnar var hringurinn klippur út og búin til gægjugöt, 

sem eru um blýantsþykk, á milli myndanna. Eins og áður sagði þá virkar leikfangið ekki án 

gatanna. Svo er teiknibóla sett í gegnum miðjupunkt hringsins og inn í papparörið. 

Mynd 5: „Phenakistiscope“ 
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Teiknibólan virkar sem öxull svo hægt sé að snúa disknum og rörið sem skaft til þess að 

halda uppi leikfanginu. Nú er leikfangið tilbúið. Til þess að nota það þarf maður að vera 

fyrir framan spegil. Maður lokar öðru auganu og horfir svo í gegnum gægjugötin á diskinn 

í speglinum um leið og maður snýr honum. Þá ætti hreyfimyndin að vakna til lífsins. 

Maður gæti þurft að færa sig nær eða fjær bæði speglinum og gægjugötunum til þess að ná 

sem bestum áhrifum. 

Lærdómurinn er að maður sér ekki hreyfinguna þegar að maður horfir beint á 

myndirnar, þá renna þær bara saman í litaklessu sem snýst um öxulinn. Hreyfingin verður 

til þegar maður horfir á myndirnar í gegnum gægjugötin. Gægjugötin gera það að verkum 

að maður sér hreyfimyndina í römmum, þ.e.a.s. einni mynd á eftir annarri. Til að skapa 

kvikmynd er því lykilatriði að rammi komi á eftir ramma. 

 

5.1.2 Niðurstöður úr tilraunakennslu á fyrsta tíma: Hvað er kvikmynd? 

Tíminn fjallar um það grunneðli kvikmynda að vera röð mynda, eða röð ramma, 

sem við sjáum hverja á fætur annarri. Verkefni tímans er föndurverkefni sem að ætti að 

henta kennurum sem ekki hafa kennt kvikmyndagerð áður auðveldara með að kenna 

þennan tíma sem fyrsta tíma í kvikmyndalæsi. Ég hafði hins vegar ekki kennt þetta 

föndurverkefni áður þannig að kennslan var áskorun fyrir mig. 

 

Mynd 6: „Phenakistiscope“ úr tilraunakennslunni. 

Í kennslunni komst ég hins vegar að því að pappírs kartonin sem við notuðum til 

þess að búa til skífurnar hefðu jafnvel mátt vera enn þykkari, eða þ.e.a.s. stífari. Ég myndi 

því nota pappa eða enn þykkari karton næst. 
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5.1.2.1 Fyrsti tími: Hvað er kvikmynd - Fimmti bekkur 

Kennslan fannst mér ganga vel og nemendur virtust áhugasamir, en í tímanum voru 

ellefu nemendur. Þessi bekkur var reyndar þannig saman settur að í honum voru nemendur 

frá mörgum löndum og tveir þeirra töluðu enga íslensku. Annar nemandinn skildi ensku en 

hinn aðeins pólsku. Það gerði það að verkum að ég endurtók mig á ensku eftir að hafa 

útskýrt efnið á íslensku fyrir bekknum, sérstaklega mikilvægt var að allir næðu fyrirmælum 

bað ég tvítyngdan nemanda að þýða fyrir mig yfir á pólsku svo að sá sem ekkert skildi gæti 

fylgt bekknum. 

Í innlögninni voru nemendur áhugasamir og duglegir við að spyrja, giska og tjá sig 

um efnið. Hluti af hugmynd minni með að byrja kvikmyndaumfjöllunina með þessu efni 

var að sýna börnunum eitthvað sem þau hafa aldrei séð áður og vekja forvitni þeirra á 

efninu með þeim hætti. Miðað við viðbrögðin fannst mér það ganga og þau virtust flest 

mjög áhugasöm um námsefnið. 

Þegar kom að því að vinna verkefnið hafði ég áhyggjur af því að sumir nemendur 

myndu eiga í erfiðleikum með að nota skærin. Þau réðu flest vel við það og ef ekki þá 

bauðst ég til að aðstoða þau. Ég taldi hins vegar vissara að ég sæi um að koma fyrir 

teiknibólunum. 

Flestir völdu að gera sína eigin mynd og aðeins tveir notuðust við forskriftina sem 

ég hafði gefið þeim af fuglinum sem blakar vængjunum. Sérstaklega var ánægulegt að sjá 

hversu vel nemandinn sem talaði aðeins pólsku stóð sig í teiknimyndagerðinni. Sá nemandi 

var greinilega mjög hæfileikaríkur teiknari. Kennarar skólans höfðu ekki uppgötvað 

þennan hæfileika hans þar sem nemandinn hafði ekki fengið teikniverkefni fyrr en nú, um 

þremur mánuðum eftir að hann byrjaði í skólanum. 

Um það bil helmingur nemenda sagði að leikfangið sem þau bjuggu til virkaði, hinn 

helmingurinn sá ekki hreyfingu í speglinum þegar þau snéru skífunni. Ég hef aldrei kennt 

teikningu og kann lítið fyrir mér í henni en ég efast ekki um að með kennara sem er vanari 

teikningu og teiknikennslu megi leiðbeina nemendum þannig að fleiri sjái hreyfingu í 

leikfanginu sem þau búa til í tímanum. Ég hafði sérstaklega gaman af því að í lok tímans, 

þegar að nemendur voru á leið í frímínútur hrópaði einn drengurinn upp yfir sig „ég var að 

búa til bíómynd“. 
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Í lok tímans mánudaginn eftir gerði ég mjög óformlega könnun í bekknum og 

óskaði eftir viðbrögðum nemenda við kennslunni og kennsluefninu og hljóðritaði svör 

þeirra. Ég spurði þau hvort þeim hefði þótt þetta erfitt verkefni, hvort þau hefðu haft 

gaman af þessum tíma og hvort þau hefðu lært eitthvað nýtt í tímanum. Öll vildu þau 

meina að þau hefðu haft gaman af tímnum, einn hafði orð á því að honum hefði þótt erfitt 

að klippa svona mikið, en bekkjarfélagar hans andmæltu því og sögðu að það hefði ekki 

verið erfitt. Einhverjum þótti leitt að hafa ekki séð hreyfinguna í leikfanginu, á meðan aðrir 

lýstu því stoltir yfir af þeirra leikfang hefði virkað. Þegar að kom að því að segja frá því 

hvað þau hefðu lært virtust flestir vera sammála um að þau hefðu lært að hestar lyfta öllum 

fótum frá jörðu þegar þeir hlaupa. 

 

5.1.2.2 Fyrsti tími: Hvað er kvikmynd - Sjötti bekkur 

Í tímann mættu átta nemendur, sjö stúlkur og einn strákur. Stemningin var rólegri 

hjá sjötta bekk en þeim fimmta og í innlögninni var ekki eins mikið um umræður, en við 

höfðum þá hins vegar meiri tími til þess að skoða fleiri dæmi. Tíminn með sjötta bekknum 

var fyrsti tími dagsins og hann hófst á tæknilegum örðugleikum sem þýddi að við fórum 

seinna af stað í kennsluna en hjá fimmta bekk. 

Áhorfskennarinn benti mér á að nemendur eiga það til að vanda sig um of við 

teikningu, þ.e.a.s. taka of langan tíma, og ná þá ekki að klára verkefnið í tæka tíð. Það var 

eitthvað um það í bekknum að sumir nemendur væru mun lengur en aðrir, en að lokum 

náðu þó allir að klára áður en tíminn rann út. 

Það var eins með þau og með fimmta bekkinn að u.þ.b. helmingur nemenda sagðist 

sjá hreyfingu teiknimyndanna í leikfanginu sem þau bjuggu til í tímanum og hinn 

helmingurinn sá ekki hreyfingu. 

Eftir daginn vakti það athygli mína að flestir nemendur í fimmta bekk völdu að taka 

leikföngin sem þau bjuggu til með sér heim úr skólanum, á meðan að flestir nemendur 

sjötta bekk völdu að gera það ekki. 

Í lok tímans á mánudaginn var ég með, eins og hjá fimmta bekk, óformlega könnun 

á námsefninu og kennslunni. Ég spurði nemendur sömu spurninga, þ.e. hvort þeim hefði 

fundist þetta erfitt verkefni, hvort þau hefðu haft gaman af þessu og hvort þau teldu sig 

hafa lært eitthvað í tímanum. Flestum nemendum fannst tíminn skemmtilegur en einn 

svaraði því að hann hafi verið leiðinlegur. Þegar að ég spurði út í ástæðu þess var hún sú að 
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leikfangið hafði ekki virkað hjá tilteknum nemenda. Þá gripu aðrir nemendur fram í og 

sögðu að þetta hefði virkað hjá þeim. Einn nemandi hafði orð á því að það hefði verið erfitt 

að snúa leikfanginu þar sem að blaðið hafi alltaf beyglast. Þegar þau voru spurð um hvað 

þau hefðu lært í tímanum snérust fyrstu svörin um hvernig hestar hlaupa. Einn nemandi 

sagðist hafa lært um þróun bíómynda og annar nemandi sagðist hafa lært að hann eldist og 

hafði þá væntanleg gert þau hugrenningartengsl vegna sögulegu yfirferðarinnar í 

innlögninni. 

 

5.2 Annar tími: Upphaf bíómynda 

Ég byrjaði kennslustundina með innlögn um upphaf bíómynda, þ.e. 

kvikmyndasýninga á sýningatjaldi. Ég studdist við glærukynningu sem hófst á kynningu á 

Lumière bræðrum. Þeir bræður voru fyrstir til þess að sýna kvikmyndir opinberlega og 

nýttu til þess myndavél sína sem þeir smíðuðu sjálfir. Þetta var myndavél sem var hægt að 

breyta í sýningarvél með því að koma fyrir sterkum ljósgjafa fyrir aftan op á baki hennar, 

en þá virkar linsan eins og linsa sýningarvélar. Ég fjallaði um vél þeirra og rifjaði upp með 

nemendum að svo að þetta hefði verið hægt hafi filman þurft að koma til sögunnar. Ástæða 

þess er að filma getur haldið mörgum myndum á einni filmulengju. Með tilkomu filmunnar 

var kvikmyndavélin fundin upp. Það var vegna þess að vegna filmunnar gat ein og sama 

vélin tekið upp margar myndir á stuttum tíma, í stað þess að taka bara eina í einu.  

Það er kannski rétt að nefna að ég hef áður kennt útgáfu af þessum tíma sem hefst á 

því að fara yfir framlag Thomas Edisons til þróunar kvikmyndavélarinnar og Nickelodion 

sýningasalanna, þar sem fólk gat séð stuttar kvikmyndir í gegnum gægjugat á sérstökum 

sýningarkössum. Ég ákvað þó í þessari tilraunarkennslu að stytta innlögnina þar sem ég 

þekkti hópana lítið og vildi ekki dvelja of lengi í innlagnarhluta tímans. Þegar ég kenndi 

þennan tíma áður með þessum auka upplýsingum höfðu krakkarnir mjög gaman af því að 

sjá þessa gömlu sýningarkassa, þannig að það mætti alveg halda þessu inni í kennslunni án 

mikils rasks á flæði tímans. 
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Ég sýndi bekknum svo nokkrar af fyrstu myndum 

Lumière bræðra og eins og í fyrri tímanum reyndi ég að 

haga kennslunni þannig að kvikmyndir þeirra sköpuðu 

samræður í bekknum um efni myndanna. Fyrst horfðum 

við á þrjár útgáfur myndarinnar Verkamennirnir halda 

heim úr Lumière verksmiðjunni  (MediaFilmProferssor, 8. 

febrúar 2011) sem er sögð vera fyrsta myndin sem sýnd 

var á tjaldi fyrir áhorfendur. Næst sáum við Sprautað á 

sprautarann (Change Before Going Productions, 29. 

nóvember, 2011) sem er talin fyrsta myndin sem sýnd var 

opinberlega og mætti segja að innihaldi söguþráð. Því næst 

horfðum við á Komu lestarinnar (Andy Myers, 6. febrúar 

2020), sem á að hafa vakið skelfingu áhorfenda þegar hún 

var sýnd, því áhorfendur töldu lestina vera á leiðinni út úr 

tjaldinu og inn í sýningarsalinn. 

Til þess að kynna kvikmyndabrellur frá fyrstu árum 

kvikmyndanna fjallaði ég afar stutt um Georges Méliès. Ég sýndi 

nemendum frægasta brot kvikmyndarinnar Ferðalagið til 

Tunglsins þar sem tunglfarinu er skotið frá jörðu og það lendir í 

auga „karlsins í Tunglinu“ (Billi Brass Quintet, 9. apríl 2018). Sú 

mynd er um 15 mínútna löng og kom út 1902, aðeins sjö árum 

eftir fyrstu kvikmyndasýningu Lumière bræðra og sýnir það 

glögglega hversu framþróunin var hröð á þessum fyrstu árum 

kvikmyndalistarinnar. 

Næst fjallaði ég um stofnun kvikmyndaframleiðslu í Hollywood á árunum 1910-

1920 og hvernig stúdíókerfið skapaði glænýtt fyrirbæri, kvikmyndastjörnuna. Ég sýndi 

þeim myndir af nokkrum kvikmyndastjörnum þessara fyrstu ára, m.a. Charlie Chaplin sem 

flestir könnuðust við. Svo fjallaði ég um frægðina sem fyrirbæri og hvernig hún breyttist á 

þessum árum við komu kvikmyndavélarinnar. Með kvikmyndum varð til 

kvikmyndastjarnan, fólk sem að allur almúgi þekkti í sjón. Áður fyrr var ekki endilega 

samasem merki á milli þess að vera frægur og vera þekkt andlit. 

Ég sýndi þeim svo brot úr upphafi myndarinnar The Jazz Singer frá 1927 (Warner 

Bros. Entertainment, 4. janúar 2013), sem er sögð vera fyrsta talmyndin, og brot úr The 

Mynd 7: Úr „Verkamennirnir halda heim úr 

Lumière verksmiðjunni“  

Mynd 8: Úr „Komu lestarinnar“ 

Mynd 9: Úr „Ferðalaginu til 

Tunglsins“ 
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Wizard of Oz frá 1939 (Kevin Lynch, 3. maí 2017), sem olli byltingu í litanotkun. Stór 

hluti nemenda hafði séð þá mynd. 

Að lokum fjallaði ég um innkomu tölvutækninnar í kvikmyndagerðina og sýndi 

þeim dæmi um hvernig kvikmyndatökur líta út í kvikmyndaverum í dag þar sem nánast allt 

er tölvuteiknað eftir á inn í ramma kvikmyndanna (JoBlo Superheroes, 18. febrúar 2020). 

 

5.2.1 Verkefni 2: Þögull leikþáttur 

Ég kom með eigin myndavél í tímann til þess að nýta í verkefnið. Myndavélin var 

tengd við myndvarpa stofunnar með HDMI kapli svo hægt væri að varpa lifandi mynd 

beint á tjaldið. Því næst lokaði ég fyrir linsuna svo að myndavélin truflaði ekki 

verkefnavinnu nemenda, en hún var tekin í notkun síðar í verkefninu. 

Ég skipti bekknum niður í þriggja manna hópa sem áttu að vinna saman að þögulli 

mynd í anda Sprautað á sprautarann (Change Before Going Productions, 29. nóvember, 

2011) sem við horfðum á í innlögn tímans. Verkefnið var að gera stutta mynd, u.þ.b. 

mínútu að lengd, sem inniheldur upphaf, miðju og endi. Myndin átti að vera þögul og 

gerast öll í einni töku. Hún átti að vera leikin í „beinni útsendingu“ fyrir framan 

myndavélina, en aðrir í bekknum áttu að fá sér sæti á gólfinu fyrir framan tjaldið. Ég lagði 

áherslu á að um kvikmynd væri að ræða, ekki leikrit, og því átti bekkurinn og horfa á 

kvikmyndatjaldið en ekki á leikarana sjálfa. 

Hóparnir fengu svo u.þ.b. tuttugu mínútur til að búa til og æfa sögurnar sínar. Til 

þess að gefa þeim auka kveikju leyfði ég hverjum hópi að velja einn leikmun eða búning úr 

leikmuna- og búningasafni stofunnar til þess að nýta í myndina. 

Eftir um tuttugu mínútur var komið að sýningunum og eftir hverja mynd ræddi ég 

fyrst við áhorfendurna um hvort myndin hafi verið með skýrum söguþræði og síðan 

reyndum við að greina frásögnina niður í þessa þrjá megin þætti, upphaf, miðju og endi. 

Eftir umræðurnar mátti svo leikhópurinn segja okkur frá því hvernig þau höfðu hugsað 

söguna. 

Tilgangur æfingarinnar er að fá nemendur til þess að hugsa upp afar einfaldan 

söguþráð með upphafi, miðju og endi og til þess að gefa þeim tilfinningu fyrir rammanum 

með því að láta þau leika fyrir framan myndavél. 
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Í lok tímans leyfði ég nemendum að handleika myndavélina, horfa í gegnum sjáaldrið, 

„zooma“ að og frá og „pana“ með þrífætinum. Nemendur höfðu mjög gaman af því. 

 

5.2.2  Niðurstöður úr tilraunarkennslu annars tíma: Upphaf bíómynda 

Ég hafði kennt tímann í nokkurn veginn á þessum nótum áður, á þessu skólastigi, 

og vissi því að hann ætti að ganga upp fyrir þennan aldurshóp. Í þeirri kennslu hafði ég nýtt 

myndirnar sem þau unnu í tímanum áfram í næsta tíma, sem var nokkurn veginn eins og ég 

legg upp tíma 3 „List sjónarhornsins“. Í þeim tíma unnu nemendur áfram með sögurnar 

sem þau bjuggu til í þessum tíma og ég lét þau hugsa útfærsluna upp á nýtt og nota 

myndavélina til þess að undirstrika það sem skiptir máli í sögunni, með því að færa hana 

nær eða fjær viðfangsefninu eftir því sem við á. En því miður fékk ég bekkina aðeins í 

þessi tvö skipti í þetta sinn og gat því ekki látið þau vinna áfram með þær sögur sem þau 

bjuggu til í tímanum. 

 

5.2.2.1 Annar tími: Upphaf Bíómynda - Fimmti bekkur 

Allir nemendur hópsins voru mættir í þennan tíma og voru nemendur 12 talsins. 

Eins og í fyrri tímanum reyndi ég að hafa innlögnina þannig að umræður gætu skapast og 

ég óskaði sérstaklega eftir áliti nemenda. Nemendur voru flestir áhugasamir í innlögninni 

og dugleg að taka þátt í umræðum, en þrír drengir áttu þó í erfiðleikum með að halda 

athyglinni. Það var samt ekki vandamál fyrir þá að fylgjast með á meðan að myndirnar 

spiluðust. 

Nemendur virtust flestir hafa gaman af því að spegla sína sýn á þessum fyrstu 

kvikmyndum sögunnar við sína eigin reynslu í kvikmyndahúsum og sérstaklega þóttu 

yfirgengileg viðbrögð við lestarmyndinni spaugileg. Þegar ég spurði bekkinn hvers vegna 

þau héldu að áhorfendur hefðu verið hræddir við myndina á þessum kvikmyndasýningum 

svaraði ein stúlkan að „þau héldu örugglega að lestin myndi klessa á sig“, sem var lauk 

rétt, hvort sem sagan af ofsahræðslunni á 19. öld er sönn eða ekki.  

Í verkefnavinnunni var greinilegt að sköpunargáfan tók yfir og hóparnir voru ekki 

lengi að velja sér viðfangsefni og hefjast handa við að semja og æfa sína mynd. Þau komu 

þó reglulega til mín og spurðu nánar út í leikreglur og þá sérstaklega hversu langt þetta ætti 
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að vera og hvort þau mættu ekki nota fleiri leikmuni. Ég gaf þau svör að þetta snérist ekki 

um leikmunina heldur söguna og því mættu þau bara nota einn leikmun. 

Þegar kom að því að sýna myndirnar áttu sumir erfitt með að leika fyrir 

myndavélina þannig að það sæist hvað væri að gerast, þ.e.a.s. þau áttu það t.d. til að snúa 

baki í vélina eða leggjast öll á gólfið í of langan tíma, sem skilaði sér ekkert sérlega vel á 

skjáinn. Einnig var áberandi hvað þeim þótti spennandi að vera í „beinni“ og leikarar áttu 

það mjög til að gjóa augunum í átt að skjánum á meðan á sýningu stóð. Sögurnar höfðu þó 

allar upphaf, miðju og endi og því mætti segja að nemendur hafi leyst það verkefni sem 

fyrir þau var lagt. Ég er viss um að tilfinning nemenda fyrir myndavélinni í 

leiklistaræfingum myndi batna ef nemendur fengju fleiri tíma í kvikmyndagerð og 

kvikmyndalæsi. 

Í lok tímast gerði ég óformlega könnun á námsefninu og spurði þau hvort þeim 

hefði þótt þetta skemmtilegur tími, hvort þeim hefði fundist verkefnið erfitt og hvort þau 

töldu sig hafa lært eitthvað í tímanum. Flestir svöruðu því til að þetta hefði verið 

skemmtilegur tími og að þeim hefði ekki fundist verkefnið vera erfitt. Þau sögðust almennt 

hafa lært um hvernig bíómyndir voru í gamla daga og að bíómyndir í gamla daga „hefðu 

bara verið ein mínúta“. 

 

5.2.2.2 Annar tími: Upphaf Bíómynda - Sjötti bekkur 

Átta nemendur mættu í tímann hjá sjötta bekk og í þetta sinn voru bara stelpur í 

tímanum. Eins og áður var stemningin mun rólegri og umræðurnar á meðan innlögninni 

stóð voru ekki eins líflegar og hjá fimmta bekk. Einn nemandi í bekknum virtist vera í 

sérstökum mótþróa þennan dag og átti til að svara spurningum með útúrsnúningi, ég bað 

hana þá um að útskýra afstöðu sína fyrir bekknum og þá dróg hún sig yfirleitt í hlé. 

Innlögnin gekk nokkuð vel fyrir utan að ég hefði viljað fá meiri þátttöku í 

umræðunum um efnið. En eins og með fimmta bekkinn höfðu flestir nemendur gaman af 

því að spegla sínar bíóupplifanir við upplifanir áhorfenda í kring um aldarmótin 1900. Sá 

nemandi sem var með mótþróahegðun vildi þó meina að kennslan væri að eyðileggja fyrir 

henni uppáhalds myndirnar sínar og þá sérstaklega kaflinn sem sýndi hvernig tölvur eru 

notaðar til þess að teikna búninga og umhverfi í kvikmyndum nútímans. Hún sagðist ekki 

vilja vita hvernig þetta væri gert, það myndi skemma upplifunina. Ég opnaði þá á þá 

umræðu við hina nemendurna í bekknum sem voru sammála um að það skipti ekki máli 
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hvort maður vissi að myndir væru að stóru leyti tölvugerðar eða ekki á meðan að á 

kvikmyndinni stæði, maður gleymdi sér í sögunni. 

Verkefnin gengu að mestu vel, nema að í þetta sinn leyfði ég þeim að velja sér einn 

leikmun á mann til þess að nota í myndina sína. Við upphaf vinnunnar fór þá helst til of 

mikið púður í að skoða leikmunina og velja þá sem þeim þótti mest spennandi. Myndirnar 

voru allar með upphafi, miðju og endi, eins og fyrir hafði verið lagt, en aftur mátti greina 

að nemendur voru missterkir í því að leika fyrir framan myndavélina. Eins og með fimmta 

bekkinn tel ég að það sé eitthvað sem þau muni læra með því að fara í fleiri kennslustundir 

í kvikmyndagerð. 

Í lok tímans vann ég óformlega könnun og spurði nemendur hvort þeim hefði 

fundist þetta skemmtilegur tími, hvort að verkefnið hafi verið erfitt og hvort þeim hafi 

fundist eins og þau hefðu lært eitthvað í tímanum. Nemendur sögðu að tíminn hefði verið 

skemmtilegur, einhverjir sögðu hann „allt í lagi“. Þegar spurt var hvað nemendur hefðu 

lært töluðu flestir um að þeir hefðu lært hvað þau væri góð að leika. Æfingin fannst þeim 

skemmtileg og ekki erfið, en þeim fannst meira stressandi að leika svona í „beinni“ fyrir 

myndavélina en í venjulegum leiklistartíma. 
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Lokaorð 

Á Íslandi stendur nám í kvikmyndagerð á tímamótum. Við hér á landi, og Evrópa 

öll, erum að taka fyrstu skrefin í þróun náms í kvikmyndagerð og kvikmyndalæsi fyrir öll 

skólastig. Það er viðbúið að kvikmyndanám þurfi tíma til þess að þróast og þroskast, en 

það er engu að síður mikilvægt að vandað sé til verka þegar að lagt er af stað. Einnig er 

mikilvægt að hugsað sé um menntastefnuna heildrænt á öllum skólastigum. Þegar þrenns 

konar meining hugtaksins kvikmyndalæsi er höfð í huga er ljóst að það er 

námkvæmnisverk að skipuleggja kvikmyndamenntun. Því þurfum við sem að þessum 

málum komum að varast að láta áhyggjur af þróun nýmiðla og tækni stýra því hvernig við 

skipuleggjum nám í kvikmyndagerð. Líkt og aðrar listgreinar ætti kvikmyndagerð að fá sitt 

pláss í Aðalnámskrá grunnskólanna, í stað þess að vera viðbót í kafla um mynd- og 

miðlalæsi eða upplýsinga- og tæknimennt. 

Námsefnið sem hér er sett fram er tilraun til að svara vöntun á námsefni í 

kvikmyndagerð fyrir grunnskólanema. Á fimmtán kennslustundum snertir námsefnið á 

öllum hliðum kvikmyndagerðar og því tilvalið til þess að kynna nemendur fyrir 

fjölbreytileika hennar. Kvikmyndir eru það listform sem sameinar öll listformin í eitt. 

Kvikmyndagerð er samvinnuverkefni sem krefst lýðræðislegra vinnubragða og leyfir þeim 

sem að koma að henni að láta ljós sitt skína. Gerð kvikmynda krefst skipulagsgáfu en er 

um leið leit að „einhverju“ sem í upphafi ferilsins er engin leið að vita hvað er. 

Kvikmyndir skapa merkingu úr því sem áður var merkingarlaust. Þær fjalla um lífið og 

tilveruna á máta sem hleypir okkur inn í hugarheim samferðafólks okkar. Kvikmyndir eru 

sannarlega listaverk og þær ber að kenna sem listgrein. 

Í þessari ritgerð hef ég gert tilraun til þess að benda á nauðsyn þess að kenna 

kvikmyndir sem listfag í grunnskólum landsins. Kvikmyndir miðla vissulega upplýsingum, 

og eru þannig einskonar tungumál, en þær eru þó fyrst og fremst list. Með áherslu síðustu 

ára á falsfréttir er hætta á að við förum að líta á nám í kvikmyndalæsi sem æfingu í 

greiningu upplýsinga. Ef við gleymum listræna hlutanum við skipulagningu náms í 

kvikmyndalæsi gætum við verið að ræna nemendur tækifærinu að heillast af 

kvikmyndamiðlinum. Þess vegna tel ég mikilvægt að kvikmyndagerð sé kennd samhliða 

kvikmyndalæsi. Nám í kvikmyndagerð dýpkar ekki aðeins skilning okkar á 

kvikmyndaforminu, og bætir þar með kvikmyndalæsi, heldur er það nám í kvikmyndum 

sem sjálfstæðri listgrein. Með því að kenna kvikmyndagerð sem listform strax í 
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grunnskólum valdeflum við nemendur og undirbúum þau betur undir lífið í nútímanum þar 

sem að skjáirnir eru allt um lykjandi. 
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