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Útdráttur 

Íþróttalist er nýsköpunarverkefni inni í íslensku skólakerfi. Í verkefninu er lagt upp með að 

mynda hugrenningatengsl milli íþrótta og lista með það að markmiði að uppræta 

aðgreiningu þessara tveggja heilsueflandi faga. Í íþróttalist er gengið út frá því að dýpri 

skilningur á eigin möguleikum, samspili líkamlegs atgervis og sköpunarkrafts og kennsla á 

jafningjagrundvelli séu leiðir að sjálfsþekkingu og sjálfstyrkingu þar sem nemendur geti 

tileinkað sér aðferðir listsköpunar í hvaða aðstæðum sem er, einnig í samhengi við íþróttir 

og hreyfingu. Rannsóknin felur í sér tilraunakennslu til þróunar á kennsluháttum og 

námsefni fyrir íþróttalist. Til grundvallar rannsókninni lágu drög að námsefni sem skrifuð 

voru sumarið 2021 og áður en rannsóknin hófst voru þau þróuð áfram fyrir tilraunakennslu. 

Fyrir liggja kennsluáætlanir með leiðbeiningum um námsmat og greining á tilraunakennslu 

efnisins. Áhersla var lögð á upplifun nemenda í kennslunni. Verkefni voru lögð fyrir en 

gert var ráð fyrir að nemendur hefðu rými til að nálgast verkefnin á eigin forsendum og 

gera þau að sínum. Niðurstöður byggja á athugunum í kennslustundum, samtali við 

nemendur í lok hverrar kennslustundar, sjálfsmati og rýnihópsviðtölum við nemendur. 

Rannsóknin gefur vísbendingar um að kennsluhættir íþróttalistar geti verið aðferð nemenda 

til sjálfstyrkingar og til að efla líkamsvitund, og að íþróttalist kunni að vera leið til að opna 

huga nemenda fyrir því að tjáning og sköpun geta átt sér stað hvar sem er og hvenær sem 

er. Íþróttalist er kynnt til leiks sem aðferð til tjáningar gegnum sköpun og fágaða 

líkamsvitund. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að íþróttalist geti verið leið að þessu 

markmiði, og að hún eigi erindi inn í skólakerfið á þeim forsendum. 

 
 
 
  



 

 
 
 
Abstract 

Sportsart is an innovative project within the Icelandic education system. The project’s aim 

is to create a conceptual connection between the arts and sport in order to bridge the divide 

between these two subjects, both of which support health and well-being. Sportsart departs 

from the central tenet that a deeper understanding of one’s potential, the interplay between 

physical comportment and creativity, and equality-based teaching are paths to greater self-

knowledge and empowerment. Through this departure, students can adopt the methods of 

artistic creation in any context, including sports and exercise. The project is based on pilot 

lessons intended to develop teaching methods and study materials for Sportsart. The 

ensuing study is based on lesson plan outlines developed during the summer of 2021, 

which were then developed into pilot lessons before the project began. The result is a 

detailed teaching plan with guidance on assessment objectives as well as analysis of the 

pilot lessons. Emphasis was placed on assignments which were designed to elicit feedback 

on students’ experience of the lessons. The design encouraged students to approach the 

assignments on their own terms and make them their own. The results are based on 

observations during lessons, conversations with students at the end of each lesson, self-

assessment and focus group interviews. The study indicates that Sportsart can be an 

effective method for empowerment and greater awareness of the body. Indeed, it seems 

that Sportsart can open students’ minds to the fact that expression and creation can happen 

anytime and anywhere. Sportsart is thus introduced as a method for expression through 

creativity and sophisticated awareness of the body. The results indicate that Sportsart can 

be a means to this objective and, on that premise, has a role to play in the education 

system.  
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Formáli 

 

Meistaraverkefnið Íþróttalist er metið til 30 eininga við Listkennsludeild Listaháskóla 

Íslands og var unnið veturinn 2021-2022. Verkefnið byggir á persónulegri reynslu minni úr 

kennslu og þróun listfræðsluverkefna síðastliðin ár. Rannsóknin sem liggur að baki er 

tilraunakennsla á námsefni sem lagðar voru línur að sumarið 2021 með styrk frá 

Nýsköpunarsjóði námsmanna. Ég þakka leiðbeinanda mínum Ellen Gunnarsdóttur fyrir 

farsælt samstarf, nærandi samtal, skilning og stuðning gegnum allt ferlið. Ingimar Ólafsson 

Waage, aðrir kennarar við listkennsludeild Listaháskóla Íslands og samnemendur fá einnig 

bestu þakkir fyrir gefandi samtal og örlæti hugmynda. Eyrúnu Ævarsdóttur og Jóakim 

Meyvant Kvaran hjá Hringleik er ég ævinlega þakklát fyrir að opna fyrir mér töfrandi heim 

sirkussins. Katla Þórarinsdóttir, sirkuskennari í Laugarnesskóla og viðtökukennari minn í 

vettvangsnáminu, veitti mér innblástur og á hún þakkir skilið fyrir að deila með mér 

upplýsingum og upplifunum af miklu örlæti. Gunnari Jónssyni, bæjarritara í Fjarðabyggð 

og fyrrum yfirmanni mínum, fæ ég seint fullþakkaðan ómetanlegan stuðning, trú og traust, 

hvatningu, rökræður og fyrir að ýta mér alltaf aðeins lengra í nýjungasmíði í 

listfræðslustefnu Menningarstofu Fjarðabyggðar. Samstarfsfólk í Fjarðabyggð fær einnig 

bestu þakkir fyrir að gefa mér rými til tilraunavinnu og fyrir að leyfa mér að „hringla í 

hlutunum“. Nemendur mínir gegnum tíðina á öllum aldri til sjávar og sveita fá þakkir fyrir 

að veita mér innblástur til að halda áfram að forvitnast. Yfirlesarar mínir og fyrirmyndir, 

Solveig Brynja Grétarsdóttir og Þórunn Gréta Sigurðardóttir, mamma og sá her kvenna 

sem hefur varðað veginn minn meðan á náminu stóð á sannarlega þakkir skilið. Jón Símon 

Markússon fær einnig þakkir fyrir aðstoð við yfirlestur. Börnin mín eiga þó ef til vill 

stærstan hlut í þessu öllu saman, því hefðu þau ekki opnað augu mín og hjarta fyrir hinu 

barnslega og þeirri ægifegurð sem því fylgir, hefði leið mín sjálfsagt seint legið á 

ævintýraslóðir barnamenningar. 

 

Reykjavík, 22. apríl 2022 

Karna Sigurðardóttir 
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Inngangur  

 

 

Hér gefur að líta rannsókn á kennsluháttum og námsefni í íþróttalist. Viðfangsefnið hefur 

verið mér hugleikið frá árinu 2017 þegar ég starfaði sem menningarfulltrúi í sveitarfélagi á 

Austurlandi. Þá varð mér ljós sú samfélagslega gjá sem klýfur sundur íþróttir og listir í 

tómstundum barna. Í íslensku skólakerfi hafa íþróttir og listir verið skilgreindar sem ólíkar 

námsgreinar og lítið borið á umræðu um snertifleti þeirra. Þó má nefna að í kafla um 

skólaíþróttir í aðalnámskrá grunnskóla er talað um íþróttaiðkun sem tækifæri til að þekkja 

eigin líkama og möguleika hans til tjáningar og sköpunar, til að efla sjálfstraust og styrkja 

sjálfsmynd (aðalnámskrá, 2013, bls. 182). Eftir óformlega könnun á viðhorfi kennara, 

foreldra og nemenda á samspili eða mótspili íþrótta og sköpunar setti ég á laggirnar 

íþróttalistasmiðju fyrir elsta stig fimm grunnskóla í Fjarðabyggð haustið 2018. Um var að 

ræða þverfaglega vinnusmiðju þar sem íþróttir og listir runnu saman í eitt í hreyfimiðaðri 

listsköpun og skapandi hreyfingu. Þessi tilraun vakti forvitni mína á að skilja viðfangsefnið 

betur. 

Í námi mínu í listkennslufræðum við Listaháskóla Íslands 2020-2022 hef ég rýnt íþróttalist 

frá mismunandi sjónarhornum og sumarið 2021 skrifaði ég námsefni í íþróttalist fyrir elsta 

stig grunnskóla með styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna. Þessi rannsókn byggir á 

tilraunakennslu á námsefninu sem fram fór í Landakotsskóla haustið 2021. Megintilgangur 

íþróttalistar er að opna hug og hjörtu nemenda fyrir samruna og samtvinnun íþrótta og lista 

sem vegferð til andlegs og líkamlegs heilbrigðis. Leitast er við að svara spurningum á borð 

við: Hvaða áhrif hafa kennsluhættir í íþróttalist á nemendur á elsta stigi í Landakotsskóla? 

Hvaða áhrif hefur kennslan á viðhorf nemenda til hreyfingar og sköpunar, líkamsvitund 

nemenda, sjálfsþekkingu og skilning á eigin getu? 

Ég nam iðnhönnun í Wellington í Nýja Sjálandi og hef starfað sjálfstætt síðan að 

fjölbreyttum verkefnum á sviði kvikmyndagerðar, ljósmyndunar og hönnunar. Ég hef 

starfað sem ráðgjafi, leikstjóri, framleiðandi, verkefnastjóri og stundakennari við 

Listaháskóla Íslands og víðar. Rauður þráður í öllum verkefnum mínum er 
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samfélagsmiðaður tónn sem hefur ætíð verið hryggjarsúlan í hugmyndafræði minni. Árið 

2017 var ég ráðin sem forstöðumaður nýstofnaðrar Menningarstofu Fjarðabyggðar og 

starfaði þar til ársins 2019. Á þessum tveimur árum fór fram mótun hugmyndafræði og 

starfsemi stofnunarinnar auk þess sem ný menningarstefna var skrifuð og samþykkt áður 

en ég lauk störfum. Í gegnum þessa rýni- og þróunarvinnu mótaðist sýn mín á útfærslu og 

áherslur í fjölbreyttu og samþættu menningarstarfi fyrir börn. 

Á tveimur árum stofnsetti áður nefnd Menningarstofa smiðjudaga í grunnskólum með 

kynningu á ýmsum listgreinum, þróunarverkefni um eflingu tónlistar í leikskólum, 

skapandi sumarsmiðjur fyrir börn, skapandi fræðslu í vinnuskóla, skapandi sumarstörf fyrir 

ungmenni og „læddi“ skapandi smiðjum inn í ýmsa viðburði og starfsemi sem fyrir var, 

t.a.m. á vegum félagsmiðstöðva. Starfið í Menningarstofu fól einnig í sér að sitja í 

fámennum starfshóp um barnamenningu sem gat af sér BRAS – Menningarhátíð barna og 

ungmenna á Austurlandi. Hátíðin var haldin í fyrsta skipti 2018 og hefur síðan fest sig í 

sessi og sett mark sitt á viðhorf og tækifæri ungra Austfirðinga. Öll verkefnin vann ég og 

þróaði á jafnréttisgrunni í samstarfi og samtali við samstarfsfólk, listkennara, börn og 

foreldra. Ég fylgdist grannt með gangi mála á öllum vígstöðvum og tók að mér kennslu og 

aðstoðarkennslu þar sem með þurfti. Í kjölfarið hóf ég nám við listkennsludeild 

Listaháskóla Íslands þar sem ég hef unnið áfram með hugmyndir af sama toga og sett 

reynslu mína í kennslufræðilegt samhengi. Rannsókn mín á íþróttalist er afsprengi þess 

samruna.  

Saga íþróttalistar hefst þegar ég var stödd í grunnskólastofnun austur á landi og sem 

starfandi menningarfulltrúi sveitarfélagsins var mér í mun að kynnast grunnstoðum 

samfélagsins, átta mig á ríkjandi gildum og venjum og bera kennsl á hjartsláttinn í 

samfélaginu. Forvitnin uppmáluð leitaði ég mér upplýsinga um börnin, ungmennin, 

aðgengi þeirra að tómstundum ýmiss konar, ríkjandi áhugasvið og hegðunartilhneigingu 

hópsins. Á þessum tímapunkti var ég ekki sérstaklega að tala fyrir menningaruppeldi, 

heldur miklu fremur að lesa í stoðirnar sem eru fyrir hendi. Sennilega var þó ritað á ennið á 

mér – eða loðandi við starfstitilinn – að ég vildi heyra um menningaráhuga barnanna. Þá 

kemur þessi lykilsetning frá kennara, og heyrðist frá fleiri en einum og fleiri en tveimur: 

„Þau hafa bara áhuga á íþróttum“. Ég er meðvituð um að börnin hafa almennt fengið mikið 

og gott íþróttauppeldi og því er rökrétt að þau hafi áhuga á íþróttum. Engu að síður þótti 

mér viðhorfið einföldun á þeim töfrum og tækifærum sem hvert barn ber í sér. „Þau hafa 



 

8 
 

bara áhuga á íþróttum“, já fram að þessu en að hugsa sér allt sem þau gætu haft áhuga á og 

tileinkað sér gæfist þeim tækifæri til að njóta sín í fjölbreyttara landslagi í leik og starfi. 

Íþróttalist er tilraun sem sprettur úr einlægum vilja til að uppræta aðgreiningu íþrótta og 

menningar. Ég tel styrkingu listfræðslu í samfélögum að mörgu leyti geta tekið til 

íþróttastarfs hvað varðar uppbyggingu og útfærslu auk þess sem greinarnar geta hæglega 

styrkt hvor aðra ef vel er að málum staðið. Markmiðin sem standa að baki verkefninu eru 

því byggð á forsendunni menning og íþróttir. Eða öllu heldur: Börn og fjölbreytt fræðsla.  

Í aðalnámskrá grunnskólanna er ítrekað talað um mikilvægi fjölbreytni (aðalnámskrá, 

2011, bls. 20). Gefin eru viðmið um fjölda kennslustunda sem skal verja í mismunandi 

greinar og uppfylli skólar viss skilyrði í fjölbreytni námsgreina fá þeir grænt ljós á starfið. 

Flestir skólar uppfylla eftir bestu getu þessi viðmið í list- og verkgreinum en í starfi mínu 

sem menningarfulltrúi vaknaði í sífellu sú spurning hvort afmarkaðir tímar í stundaskrá, oft 

undir stjórn sama kennarans árum saman, dugi til að fullnýta tækifærin sem felast í 

listfræðslu og gefa börnum og ungmennum innsýn í fjölbreytni skapandi greina. Og alltaf 

kom sama svar upp í hugann; sennilega ekki. Ekki frekar en íþróttatíminn einn og sér dygði 

til að ná þeim árangri sem raun ber vitni í íþróttauppeldi barnanna.  

Mér hefur verið metnaðarmál að börn fái aðgengi að fjölbreyttri listfræðslu og 

tómstundastarfi og að þau kynnist þar með fjölbreyttum fyrirmyndum í lífinu. Í skýrslu 

sem mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út 2011 um rannsókn sem stýrt var af Anne 

Bamford, mennta- og menningarmálafulltrúa Lundúnaborgar, er farið yfir stöðu listfræðslu 

á Íslandi. Í skýrslunni kemur fram að staða listkennslu í grunnskólum landsins sé almennt 

góð ef miðað er við stöðuna á heimsvísu. Byggir það á því að listir eru vanalega kenndar af 

þjálfuðum réttindakennurum í vel búnum sérhönnuðum kennslustofum og að listfræðsla 

njóti víðtæks stuðnings nemenda, foreldra og samfélags (Bamford, 2011, bls. 75). Þótt 

aðgengi barna að listfræðslu mætti í sumu tilliti vera meira gefur rannsóknin til kynna að 

grunnurinn sé góður til frekari uppbyggingar. Mér varð fljótlega ljóst að þau börn og 

foreldrar sem nýta sér aðgengi að listfræðslu eru tiltölulega þröngur hópur sem gerir það að 

verkum að þótt listfræðslan sé opin öllum nær hún einungis til fámenns hóps. Málin snúast 

því ekki einungis um aðgang barnanna að listfræðslunni heldur einnig um aðgang 

listfræðslu að fjölbreyttari hópi nemenda. Tæplega tvö hundruð nemendur á elsta stigi í 

grunnskólum í Fjarðabyggð tóku þátt í umræddum íþróttalistasmiðjum haustið 2018 og 
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gáfu smiðjurnar sterklega til kynna að íþróttalist gæti verið aðferð í listfræðslu sem næði til 

fjölbreyttari hóps barna.  

Íþróttalist er námsgrein með þverfaglegri nálgun á listsköpun og skólaíþróttir. Um er að 

ræða vinnusmiðjur þar sem unnið er með snertifleti hreyfingar, atgervis og listsköpunar. Í 

námsefni íþróttalistar sem hugsað er fyrir elsta stig grunnskóla eru gerðar margvíslegar 

tilraunir sem samþætta sköpun, líkamsvitund og hreyfingu og mynda hugrenningatengsl 

milli þessara þátta og við eigin skynjun í víðu samhengi. Áhersla er lögð á lausnamiðaða 

samvinnu, rýni og samtal um mismunandi útfærslu á æfingum. Íþróttalist byggist á 

aðferðum íþrótta, gjörningalist, sirkusaðferðum, leikjum, leiklistaræfingum og samtali um 

líkamann og líkamsvirði. Einnig er unnið með ljósmyndun og myndbandagerð sem 

listform og sem leið til að rýna og skilja hreyfingu og hæfni líkamans. 

Í þessu verkefni er farið yfir hvaðan hugmyndin um íþróttalistasmiðju er sprottin og 

hvernig hún er viðbragð til að sporna við því að nemendur og samfélagið sjái ástæðu til að 

stilla íþróttum og listum upp sem andstæðum. Farið er yfir forsögu verkefnisins í 2. kafla 

og í 3. kafla er lagður grunnur að hugmyndafræði íþróttalistar. Þar eru dregnir saman ólíkir 

þræðir tengdir hreyfingu og listsköpun, skynjun og þögulli þekkingu. Hugmyndir 

hugsmíðahyggju og aðstæðuviðhorfs eru settar í samhengi við upplifanir og reynslu. Auk 

þess er farið yfir samhæfingu hugar og handar, styrkingu sjálfsins, þverfaglegt nám og 

þekkingarsköpun líkamans. Við lestur á textum Merleau-Pontys, Deweys og Polanyis um 

reynslu og upplifun rak ég mig á – þrátt fyrir áherslu þeirra á líkamlega skynjun og 

hlutverk líkamans í viðtöku og úrvinnslu reynslu – að skrif þeirra taka ekki til líkömun 

upplifunar, fagurferðis líkamans í upplifuninni eða raddar og hlustunar líkamans í skynjun 

okkar á heiminum. Því er leitað í skarpskyggni kvenna úr dansheiminum um 

líkamsþekkingu auk nálgunar myndlistarmanna á hlutverk líkamans í hinni listrænu gjörð.  

Í kafla um tengingar íþróttalistar við aðalnámskrá er gerð grein fyrir fjölda snertiflata 

námsefnisins við áherslur í gildandi aðalnámskrá grunnskóla sem birtast í textum um 

listfræðslu og skólaíþróttir og í kafla um lykilhæfni og grunnþætti menntunar. Færð eru rök 

fyrir því að kennsluhættir íþróttalistar séu í takt við gildandi aðalnámskrá og falli vel undir 

markmið skólaíþrótta og list- og verkgreinakennslu. Þá er lögð áhersla á að íþróttalist vinni 

með og sé sniðin að öllum grunnþáttum menntunar. Aðferðafræði rannsóknarinnar er lögð 

fram í 3. kafla og þar er fjallað um hvernig námsefnið lifnar við í kennslu, verkþættir 

rannsóknarinnar tíundaðir og þar eru einnig leiðbeiningar um hæfniviðmið og námsmat. Í 
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4. kafla er framkvæmd tilraunakennslunnar útlistuð auk kennsluáætlunar fyrir sex 

kennslustundir í íþróttalist. Þar má einnig finna rannsóknargögn úr kennslustundunum, 

samantekt á námsmati og niðurstöður úr viðtali við rýnihóp. Niðurstöður eru kynntar í 5. 

kafla og hugmyndir um tækifæri íþróttalistar til framtíðar eru listaðar upp í niðurlagi. 
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1. Forsagan 

 
Ef skilningur manna á reynslu (hugtaki) leiðir ekki til þess að mótuð sé áætlun um námsefni, 
um kennsluaðferðir og aga, um námsgögn og búnað og félagslegt skipulag skólans þá svífur 
hann algerlega í lausu lofti. Allt tal um reynslu verður þá bara orðaflaumur sem kann að 
koma róti á tilfinningarnar og hvaða önnur orð sem vera skal gætu komið í staðinn fyrir ef 
þau benda ekki á neinar aðgerðir sem skulu framkvæmdar. (Dewey, 1938/2000, bls. 38) 
 
     — John Dewey, úr bókinni Menntun og reynsla 

 

Kveikjan að verkefninu 

Í september 2018 var í fyrsta skipti haldin hátíðin BRAS – Menningarhátíð barna og 

ungmenna á Austurlandi. Meðan á hátíðinni stóð voru haldnir smiðjudagar í grunnskólum 

Fjarðabyggðar þar sem boðið var upp á fjölbreyttar smiðjur fyrir alla aldursflokka með 

aðkomu gestakennara á miðstigi og elsta stigi. Sjálfstæðir listamenn keyrðu smiðjur á sviði 

dans, kvikmyndagerðar, raftónlistar, veggjalistar, skapandi skrifa, leiklistar, 

leikmunagerðar og tónsmíða. Að ógleymdri smiðju í íþróttalist, sem verður nú útlistað 

frekar. 

Þegar ég hafði áttað mig á þeirri gjá sem virtist skilja að íþróttir og listir í hugum fólks fór 

ég að grennslast frekar fyrir um aðstæður og viðhorf foreldra, barna og kennara um málið. 

Það þarf ekki að koma á óvart að börnin hafi áhuga á íþróttum ef litið er til íþróttamiðaðs 

uppeldis barnanna. Börnin hafa fengið gott og markvisst íþróttauppeldi frá unga aldri og 

lært að íþróttir eru heilsueflandi og félagslegar. Í íþróttastarfi hafa þau öðlast líkamlega 

færni, félagsfærni, fengið hvatningu, kynnst vinum og lært um töfra samvinnu. Með 

aðkomu þjálfara og gegnum öfluga foreldraþátttöku hafa þau kynnst og orðið vitni að 

sterkum fyrirmyndum á sviði íþrótta.  

Þetta vakti upp útópískar hugmyndir listkennarans um hvernig samfélag við byggðum ef 

börn fengju slíka næringu og utanumhald á sviði lista. Foreldrar flykktust á listviðburði 

barna um land allt, skipulegðu sumarfríið út frá listasmiðjum og listsýningum, söfnuðu 

dósum og seldu reyktan lax til styrktar ferðalögum og starfi barna í mismunandi 

listgreinum. Ég hallaðist þó fljótt að því að enn betra væri ef þessar aðstæður ríktu við starf 

í báðum greinum, íþróttum og listum, og börnin öðluðust góðan grunn og sterkar 
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fyrirmyndir á báðum vængjum. Við þær aðstæður sá ég fyrir mér börn hlaðin verkfærum 

og skilningi á samspili, samhengi og samruna íþrótta og lista. Börn sem skilja hvað tengir 

þetta tvennt saman og geta nýtt þætti úr hvorri grein fyrir sig til að styrkja stöðu sína og 

framþróun í hinni greininni. Börn sem skilja að sama skapi hvað aðgreinir íþróttir og 

listsköpun. Börn sem fá fjölbreytta andlega og líkamlega næringu og ögrun gegnum 

sköpun og hreyfingu.  

Íþróttalist í Fjarðabyggð 

Með þessar hugsanir í farteskinu ákvað ég að þróa listasmiðju sem gæti styrkt 

hugrenningatengsl barna milli líkamlegs atgervis og listsköpunar. Smiðjan var hugsuð fyrir 

elsta stig grunnskólans og fyrirkomulag smiðjudaga var þess eðlis að börnin áttu að velja 

sér smiðjur eftir áhugasviði. Það lá ekki í augum uppi hvað smiðjan skyldi heita; 

atgervislist, gjörningalist, líkamslist, en til að nálgast viðfangsefnið af heiðarleika og 

beinskeytni varð heitið íþróttalist fyrir valinu.  

 Íþróttalistasmiðjan var valin af stórum hluta nemenda og keyrð fyrir um 240 nemendur í 

8.-10. bekk. Smiðjan var byggð á seríunni Drawing Restraint þar sem Matthew Barney 

vinnur með samruna atgervis síns og listsköpunar, en hann var afreksmaður í íþróttum áður 

en hann varð afreksmaður í myndlist og atgervi og íþróttahugsun spila oft stórt hlutverk í 

verkum hans (Spector, 2002, bls. 4-5). Listsköpun byggir alltaf á gjörð, en í Drawing 

Restraint er áherslan lögð á þessa gjörð – bilið milli þess þegar ekkert hefur verið skapað, 

og þegar gjörðin hefur átt sér stað og form hefur orðið til. Hlutverk líkamans er sérstaklega 

undirstrikað í þessu samhengi og lagt er upp með að listamaðurinn þurfi að leggja á sig 

líkamlegt erfiði til að mynda form (t.d. teikningu) og skilja eftir sig ummerki, verkið sem 

var skapað.  
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Mynd 1. Drawing Restraint 6 eftir Matthew Barney (Winget, 2022) 

 

Smiðjan var byggð upp af þremur atriðum; upphitun, þrautabraut og gerð samfélagslegs 

málmskúlptúrs auk kynningar og samverustundar. 

Upphitunin var í formi teiknileiks þar sem unnið var í pörum og nemendum stillt upp í 

ferning með 5-10 metra á milli teyma. Hvert teymi fékk tvö blöð og einn pensilpenna, 

hvert teymi með sinn lit. Annar þátttakandinn tók hlutverk fyrirsætu en hinn hlutverk 

teiknara. Fyrirsætan stillti sér upp en teiknarinn tók sér pennann í hönd og setti sig í 

stellingar við blaðið. Reglurnar eru þannig að teiknarinn færist milli stöðva og penninn 

fylgir alltaf teiknaranum. Fyrirsætan og blaðið eru kyrr á sínum stað þar til umferðinni er 

lokið. Þegar umsjónarmaður blæs í flautu hefst teiknarinn handa við að teikna fyrirsætuna. 

Við næsta flaut þýtur hann með pennann á næstu stöð réttsælis og heldur áfram með 

teikninguna sem fyrri teiknari hefur hafið af sinni fyrirsætu. Þannig hlaupa börnin milli 

stöðva með pennana sína þar til öll hafa farið heilan hring og enda á sinni upprunalegu 

stöð. Þá er skipst á hlutverkum, teiknarar gerast fyrirsætur og fyrirsætur teiknarar, nýtt blað 

er sett upp og leikurinn er keyrður öðru sinni. Úr verða samsettar hraðteikningar með 
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handbragði 4-5 nemenda í jafnmörgum litum sem hengdar eru upp á vegg og kallaðar 

„meistaraverkin“. 

Í þrautabraut voru nemendur í tveggja eða þriggja manna hópum. Öll verkefni í þrautabraut 

miðuðu að samspili líkamlegs atgervis og teikningar með pensilpennum. Verkefnin voru 

aðlöguð að íþróttahúsunum á hverjum stað og þeim búnaði sem þar var fyrir hendi. 

 

  

 
 

Mynd 2. Íþróttalist í Eskifjarðarskóla 2018 

 

 

Dæmi um verkefni: 

→ Maskínupappír breiddur undir kaðla. Börnin hanga í köðlum með frjálsri aðferð og 

markera á blaðið neðan við sig með pensilpenna. 

→ Trampólín undir lágu lofti með maskínupappír í lofti. Börnin hoppa á trampólíninu og 

markera á blaðið með pensilpennanum. 
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→ Teikning með báðum höndum á maskínupappír á vegg. Hvert barn fær tvo penna og 

teiknar spegilteikningu með báðum höndum í einu. 

→ Teiknað á blað sem er staðsett hátt uppi á vegg. Börnin vinna saman að því að finna leið 

til að markera á lítið blað sem er staðsett í „ómögulegri“ hæð. 

 

 
 

Mynd 3. Íþróttalist í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar 

 

 
 

Mynd 4. Íþróttalist í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar 
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Í lok þrautabrautar var haldin stutt samverustund þar sem leiðbeinandi var með sleggju í 

hendi. Farið var yfir verkefnin, hvað var skemmtilegt, hvað erfitt og hvernig gekk að leysa 

þrautabrautina. Aðferðirnar voru ræddar og farið yfir mistök, velgengni, fyndin augnablik 

og hvort þau fundu upp nýja nálgun á verkefnin en einnig var hent gaman að sögum af því 

ef nemendurnir „svindluðu“ eða komu sér í hlægilegar aðstæður. Nærvera sleggjunnar 

hafði áhrif á stundina en ekki var gefið færi á að ræða hana fyrr en eftir að samtalinu var 

lokið. Leiðbeinandi tekur um sleggjuna og kynnir síðasta verkefni smiðjunnar. Tónninn 

breytist úr gríni í alvöru því sleggja er verkfæri en ekki leikfang. Járnkassi er staðsettur 

fyrir utan íþróttahúsið og hver nemandi fær að slá tvö högg ofan á kassann, þá hlið sem 

þessum ákveðna skóla hafði verið úthlutað. Starfsmaður skólans sem kann að handleika 

sleggju er fenginn til að sýna börnunum handtökin með sleggjuna en við það mynda 

nemendurnir nýja tengingu við starfsfólkið eða sjá nýjar hliðar á hlutverkum þeirra. Börnin 

mynda röð og slá í kassann hvert á fætur öðru, þátttaka er valfrjáls en allir horfa á. 

Járnkassinn varð þannig að samfélagsskúlptúr sem nemendur úr öllum skólum 

Fjarðabyggðar tóku þátt í að móta. Skúlptúrinn var í kjölfarið til sýnis inni á skrifstofu 

Menningarstofu Fjarðabyggðar.  

 

 
Mynd 5. Samfélagsskúlptúr í mótun 
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Þessi smiðja var prufukeyrð tólf sinnum á smiðjudögunum með um 240 nemendum og eftir 

þá reynslu var ég mjög hugsi yfir frekari möguleikum þessarar nálgunar og samspyrðingu 

íþrótta og lista í námsumhverfi grunnskóla. Þannig fæddist fyrirbærið íþróttalist. 

Skref í átt að námsefni 

Segja má að umræddar smiðjur í íþróttalist sem haldnar voru í Fjarðabyggð hafi fylgt 

vinnuaðferð minni og hugmyndafræði í nýsköpun menningarverkefna þar sem 

hugmyndum er komið í form og prófaðar í öruggu umhverfi, en þó án beltis eða axlabanda. 

Mér var það ekki ljóst þá en þetta var fyrsta skrefið í að móta námsefni og kennsluaðferðir 

úr óljósri flögrandi hugmynd. Það er ekki létt verk að byggja upp nýja námsgrein og þrepin 

þangað eru ansi mörg. Næsta skref í ferðalaginu hófst sumarið 2021 þegar ég skrifaði drög 

að kennsluáætlunum í íþróttalist með styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna. Verkefnið 

var unnið í Listkennskudeild Listaháskóla Íslands undir leiðsögn Ingimars Ólafssonar 

Waage með ráðgjöf frá Ellen Gunnarsdóttur. Námsefnisgerðin hófst með þarfagreiningu í 

Landakotsskóla og rýni á íþróttalistasmiðjur í Fjarðabyggð frá árinu 2018. 

Vettvangsathugun á krakkanámskeiðum Æskusirkuss fór fram á Egilsstöðum og í 

Neskaupstað í júlí 2021 og söfnun í hugmyndabanka fyrir kennsluáætlun átti sér stað 

meðfram gagnasöfnuninni. Mótun kennsluáætlunar og rýni á tengingu við aðalnámskrá 

grunnskóla fór fram meðfram úrvinnslu gagnanna og var verkefnið unnið með ráðgjöf frá 

leiðbeinendum, kennurum Landakotsskóla og forsprökkum Æskusirkuss. 

Útkoman er drög að kennsluáætlun fyrir tólf íþróttalistasmiðjur fyrir elsta stig grunnskóla. 

Kennsluáætlunina er að finna í fylgiskjali #1. Þegar farið var af stað með verkefnið lá fyrir 

að námsefnið skyldi kennt haustið 2021 í Landakotsskóla. Við tilraunakennsluna voru 

umrædd drög að kennsluáætlunum mótuð frekar og rannsóknin sem hér er kynnt byggir á 

annarri lotu kennsluáætlana og tilraunakennslu á þeim í Landakotsskóla. 
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2. Fræðilegt samhengi 

Hér að neðan verður lagður fræðilegur grunnur að íþróttalist. Gerð kennsluáætlana fyrir 

íþróttalist og tilraunakennslan í þessari rannsókn er byggð á grunni kenninga um reynslu, 

upplifanir, fagurferðilega upplifun, þögla þekkingu og þekkingarsköpun líkamans þar sem 

Dewey, Polanyi, Merleau-Ponty, og Maxine Sheets-Johnstone koma við sögu. Íþróttalist 

byggir á hugmyndum um hugsmíðahyggju og aðstæðuviðhorfið og er mótuð miðað við 

áherslur í aðalnámskrá grunnskóla. Hugmyndir Josephs Beuys um menntun og listir spila 

einnig stórt hlutverk auk þess sem leitað er í skrif Elliots Eisner um listfræðslu. 

Kennsluhættir íþróttalistar eru innblásnir af Drawing Restraint eftir Matthew Barney og 

sækja í aðferðir sirkuslista, sirkuskennslu og listamanna á borð við Jackson Pollock. Í 

íþróttalist er gengið út frá því að dýpri skilningur á eigin möguleikum, samspili líkamlegs 

atgervis og sköpunarkrafts og kennsla á jafningjagrundvelli séu leiðir að sjálfsþekkingu og 

sjálfsstyrkingu þar sem nemendur geti tileinkað sér aðferðir listsköpunar í hvaða aðstæðum 

sem er, jafnvel í samhengi íþrótta og hreyfingar. Markmið íþróttalistar er að vera leið til 

tjáningar gegnum sköpun og fágaða líkamsvitund. 

2.1 Að læra með líkamanum 

Upplifun, þögul þekking og merkingarsköpun 

Hugtakið reynsla var John Dewey (1859-1952) hugleikið og taldi hann menntun vera þann 

þroska sem á sér stað innan gefinnar reynslu. John Dewey var bandarískur 

menntunarheimspekingur en skrif hans og hugmyndir hafa sett svip sinn á skólastarf og 

uppeldisstefnur og er nafn hans sjaldan langt undan þegar rætt er um menntunarmál. Hann 

hafði trú á að við lærum gegnum upplifun og persónulega reynslu, í aðstæðum þar sem 

okkur líður vel (Dewey, 1938/2000). Bera má kennsl á innleiðingu þessara hugmynda í 

aðalnámskrá grunnskóla þar sem talað er um hlutverk skóla og mikilvægi þess að styðja 

námsþörf nemenda, rækta námsgleði og stuðla þannig að menntun nemendanna. Með 

öðrum orðum, menntun á sér stað þar sem námsgleði og innri námshvöt er fyrir hendi 

(aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13).  

Allt frá 1880 má sjá áherslu í skrifum Deweys á listir, fagurferðilega upplifun (e. aesthetic 

experience) og upplifun okkar á náttúrunni. Art as Experience sem kom út 1934 er þó 
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merkasti texti Deweys um fagurferðilega upplifun. Þar gerir Dewey atlögu að nýjum 

skilningi á sambandi hins veraldlega listaverks sem tjáningarbærum hlut listamannsins og 

upplifun áhorfandans sem móttakanda og merkingarskapara. Gegnum hið tjáningarbæra 

listaverk hittast fyrir listamaðurinn annars vegar og hins vegar virkur áhorfandi, og eiga 

samskiptin sér stað í efni, huga og menningarlegu samhengi. Hann talar um þau samskipti 

sem fást gegnum listaverkið sem áhrifamestu leið til samlíðunar og skilnings. Þá segir hann 

upplifun vera afurð samfelldrar samverkunar hins lifandi líkama og umhverfisins, og 

þannig er hún áminning um þá ábyrgð sem listir, samfélagið og einstaklingurinn bera hvert 

til annars (Dewey, 1934/2005). Þess ber að geta að hér er notast við orðin fagurferði og 

fagurfræði í samræmi við skilgreiningar Guðbjargar Rannveigar Jóhannesdóttur (1980- ) úr 

inngangsorðum bókarinnar Vá! Ritgerðir um fagurfræði náttúrunnar þar eð fagurfræði er 

notað yfir fræðasviðið sem á ensku kallast aesthetics og fagurferði um þau gildi og 

upplifanir sem fræðasviðið fagurfræði fjallar um (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2020, bls. 

10). Í bókinni Reynsla og menntun frá 1938 sem kom út í íslenskri þýðingu árið 2000 hefur 

Gunnar Ragnarsson (1926- ), þýðandi, orð á því hvernig hann átti í basli með þýðingu á 

enska orðinu experience í textum Deweys og í íslenska textanum grípur hann til notkunar á 

orðunum og orðasamböndunum reynsla, upplifun, upplifanir og athafnir, reynslutilvik og 

atvik til að ná yfir víðtæka notkun Deweys á þessu eftirlætishugtaki hans. Dewey talar um 

mismunandi eðli reynslu og virkni nemandans innan þeirrar reynslu sem hann upplifir bæði 

í eigin skynjun og í frjálsri athöfn sem hann talaði fyrir að skólar byðu nemendum upp á 

(Dewey, 1938/2000, bls. 17, 29-30). Skrif Deweys gefa lesandanum tilfinningu fyrir 

nærveru líkamans og líkamlegrar upplifunar bæði vegna þess að textar hans um menntun 

voru hagnýtir og miðuðu oft beint að skólastofunni, og þar sem hann skrifaði um skynjun 

okkar á náttúrunni og listum sem eru óhjákvæmileg með nærveru líkamans. Dewey gerði 

einnig greinarmun á samfelldri upplifun daglegs lífs (e. experience) og sértækri upplifun 

(e. “an experience”) þar sem nautn fæst, lausn næst, skemmtun kitlar, skilningur fæðist og 

fylltir eða fullnægjandi eiginleikar ramma ákveðna upplifun inn. Þetta setur hann í 

samhengi við listrænt ferli þar sem upplifun er tjáð af lifandi líkama listamanns í efnislegri 

veröld – listaverk verður til – og verkið svo upplifað fagurferðilega af lifandi líkama virka 

móttakandans (Dewey, 1934/2005). Markmið íþróttalistar er að nemendur dvelji í þessum 

huglæga stað milli opinnar tjáningar líkamans og upplifun formsins sem birtist eða mótast. 

Dewey hættir sér þó ekki út í miklar hugleiðingar um hlutverk líkamans í sköpun og 

hýsingu þekkingar, þrátt fyrir að í Art as Experience fari hann ítarlega yfir sýn sína á 

fagurferðilegri upplifun. Þar kemur líkaminnn vissulega við sögu, t.a.m. við skynjun og í 
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tengslum við verkþekkingu, en lítið fer fyrir tengingu við hlutverk holdsins í 

fagurferðilegum upplifunum eða útlistun á fagurferði líkamans með sitt rennandi blóð, 

hvort heldur er geranda eða þiggjanda listsköpunarinnar. 

Michael Polanyi (1891-1976) taldi að þar sem líkaminn er verkfæri okkar til að skynja og 

upplifa hluti er hann alltaf þátttakandi í inntöku okkar á þekkingu (Polanyi, 1966/2009, bls. 

29). Michael Polanyi var bresk-ungverskur fjölfræðingur sem kom fram með hugtakið 

persónuleg þekking (e. personal knowledge) árið 1958 og byggði frekar á þeim 

hugmyndum í síðari skrifum þar sem hann leggur línurnar um þögla þekkingu (e. tacit 

knowledge). Polanyi var upphaflega efnafræðingur en skrif hans um vísindalega þekkingu 

þróuðust sífellt nær heimspeki og samfélagsfræðum enda var veröldin sem heild það sem 

vakti áhuga hans og hvernig við veitum víddum raunveruleikans móttöku gegnum skynjun 

og þekkingarsköpun (Gelwick, 1977, bls 29). Í formála bókarinnar Personal Knowledge 

segist Polanyi nýta gestalt-sálfræði sem kveikju að grunnhugmyndum sínum um 

þekkingarsköpun. Gestalt-sálfræði kom fram á sjónarsviðið snemma á tuttugustu öld og 

gengur út frá því að upplifun manneskjunnar sé heildrænt ferli þar sem margir þættir eru 

skynjaðir samhliða. Þetta braut í bága við fyrri hugmyndir um að skipta skynjun upp í staka 

þætti og rýna þá óháð stærra samhengi. Í þessu samhengi falla eigindlegir og megindlegir 

þættir undir sama hatt (Koffka, 1935/2005, bls. 22). Polanyi var ljóst að manneskjan veit 

meira og býr yfir þekkingu umfram það sem hún getur útskýrt. Hann veltir því einnig upp 

að til að geta deilt þögulli þekkingu með öðrum þurfum við að treysta á hæfni 

viðtakandans til að meðtaka og átta sig á því sem við deilum, en getum ekki komið í orð 

(Polanyi, 1966/2009, bls. 4-7). Þetta rímar við orð Deweys um að læra af reynslunni, auk 

þess sem Polanyi snertir hér á mikilvægi félagslegra þátta í þekkingarsköpun og 

þekkingarmiðlun – sambandið milli þess sem miðlar og viðtakandans – ekki ósvipað 

útgangspunktum Deweys. 

Hlutverk líkamans í upplifun mannsins af veröldinni var franska heimspekingnum og 

fyrirbærafræðingnum Maurice Jean Jacques Merleau-Ponty (1908-1961) hugleikið en hann 

skrifaði yfirgripsmikla texta um upplifanir. Thomas Baldwin (1947- ), breskur 

heimspekingur og prófessor við York háskólann í Bretlandi, skrifar í inngangi að enskri 

þýðingu á The World of Perception eftir Merleau-Ponty að þegar horft er á hugmyndir 

Merleau-Pontys um upplifanir sé líkamlegur ásetningur það sem opni fyrir mögulega 

merkingarsköpun okkar í eigin upplifunum. Líkaminn sér til þess að efniviður 

upplifunarinnar sé umvafinn vísunum í fortíð og framtíð, við aðra staði og aðra hluti, við 
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möguleika mannskepnunnar og aðstæður hennar (Baldwin, 2008, bls. 8). Merleau-Ponty 

sér skynjun sem stöðugt flæði milli hins lifandi líkama og umhverfisins sem hann skynjar 

og sá sem skynjar er stöðugt að tjá – virkt og óvirkt – hina skynjuðu veröld í samhljómi við 

aðra (Talero, 2006). 

Þrátt fyrir sameiginlegan skilning þessara höfunda um mikilvægi líkamans í upplifun okkar 

á veröldinni, uppbyggingu á reynslu og þar með leiðinni að aukinni þekkingu, fær líkaminn 

fremur lítið hlutverk í textum þeirra. Richard Shusterman (1949- ) segir í grein um 

Merleau-Ponty (2005) að hann færi listilega smíðuð rök fyrir því að líkaminn sé ekki 

einungis mikilvægasta uppspretta skynjunar, upplifana og gjörða, heldur einnig kjarni 

tjáningar og þar með grundvöllur fyrir öllu máli og merkingu. Þrátt fyrir það talar hann um 

hinn þögla líkama, sem rímar við hugtakið þögul þekking þar sem tacit merkir á ensku 

þegjandi, eða það sem er meint eða skilið án þess að vera sagt. Um leið og hann talar um 

hlutverk líkamans í tjáningu okkar virðist hann ekki vilja hlusta á hvað líkaminn hefur að 

segja, t.d. í formi líkamstjáningar, hreyfinga eða tilfinninga (bls 151).  

Það liggur því beinast við að leita í sviðslistirnar, heimkynni fagurferðis líkamans. 

Bandaríska fræðikonan Maxine Sheets-Johnstone (1930- ) hefur skrifað fjölda texta um 

líkamlega þekkingu og þekkingarfræði hreyfingar, aðallega í tengslum við dans. Hún 

leggur áherslu á mikilvægi heildrænnar sýnar á skynjun mannsins gegnum líkama og huga 

og að við dansrýni og danssmíði þurfi alltaf að hafa heildarmyndina í huga (Sheets-

Johnstone, 1966/2015, bls. 5). Hún telur að með hugsun gegnum hreyfingu uppgötvum við 

undirstöður skapandi hugsunar sem byggir á rökum hins iðandi líkama (e. kinetic bodily 

logos). Sheets-Johnstone talar um líkamshreyfingu sem móður alls skilnings – að 

hreyfingin komi á undan hugsuninni – og telur hún hið kvika hold því leið til 

þekkingarsköpunar (Sheets-Johnstone, 1999, bls 491). Sondra Horton Fraleigh (1939- ), 

dansprófessor og fræðikona segir í bókinni Dance and the Lived Body sem kom út 1987 að 

umfram þekkingu og hæfni til að framkvæma hreyfingu feli dans í sér þekkingu og hæfni 

til að tjá fagurferðilegan ásetning hreyfingarinnar og skapa fagurferðilega mynd kvikra 

líkama. Þessi yfirgripsmikla þekking er formgerð úr upplifunum hins lifandi líkama, 

þekkingu af reynslu (e. experiential knowledge). Þar með er þessi þekking leið að 

sjálfsþekkingu. Hún gerir einnig greinarmun á því að hafa þekkingu á líkama sínum sem 

fyrirbæri (e. body-object) annars vegar og hins vegar líkama sínum sem hluta af sjálfinu (e. 

body-subject) þar sem líkamleg reynsluþekking (e. bodily lived, experiential knowledge) 
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getur orðið til en hana má aðeins öðlast með því að líkama upplifunina – upplifa gegnum 

líkamann – í tíma og rúmi (Fraleigh, 1987, bls. 15, 26). 

Hugmyndafræði íþróttalistar byggir á ofangreindri hugsun, að líkama upplifun. Íþróttalist 

er því námsgrein með þverfaglegri nálgun á listsköpun og skólaíþróttir með það að 

markmiði að vinna heildrænt með upplifun líkama og sálar, hugar og handar. Unnið er með 

snertifleti hreyfingar, atgervis og listsköpunar. Íþróttalist er verund þar sem við upplifum 

gegnum líkamann og gefum líkamanum rými til að tjá og tileinka sér þekkingu. Markmiðið 

er að virkja gjörðina – að líkama sköpunina – og nálgast kjarna sköpunarkraftsins gegnum 

líkamann án þess að vera með fyrir fram ákveðnar hugmyndir um útkomu eða afrakstur. 

Þetta er einnig gert til að sækja í fagurferðilegan brunn líkamans. Í kennsluháttunum sem 

kynntir eru í samtvinnun sköpunar og líkamlegs atgervis er lagt til grundvallar að það 

traust sem Polanyi talar um á hæfni viðtakandans til að skilja og meðtaka sé til staðar og 

gert sé ráð fyrir að hver og einn nemandi búi yfir einstakri hæfni til að tileinka sér 

viðfangsefnið og gera það að sínu. Þó skal tekið inn í jöfnuna sjónarhorn Deweys um að 

þessi greind eða hæfni nemandans sé afrakstur lærdómsferlis. Dewey taldi mikilvægt að 

leiða nemendur áfram í þessu inntökuferli og fylgja því eftir að til verði framför í skilningi. 

Dewey lagði upp með að góð leið væri að vinna með viðfangsefni sem nemendurnir tengdu 

við úr eigin reynsluheimi og hefðu snertifleti við þeirra áhugasvið (Dewey, 1938/2000, bls 

85). Það er vissulega tekið til greina í umhverfi íþróttalistar en einnig er stuðst við að öll 

tengjumst við eigin líkama og því er hann alltaf tengdur okkar persónulega reynsluheimi. 

Manneskjan sem virkur þekkingarsmiður 

Hugsmíðahyggjuna má rekja til heimspekingsins Immanuels Kants (1724-1804) en hann 

taldi að manneskjan skapaði sinn eigin merkingarheim með því að beita ákveðnum 

grunnhugtökum, til að mynda hugtökum um rými og tíma, til að meðtaka reynslu sína og 

ljá henni merkingu. Manneskjan væri þannig virkur þekkingarsmiður. Sálfræðingurinn 

Jean William Fritz Piaget (1896-1980) þróaði þessar hugmyndir áfram á fyrri hluta 20. 

aldar og taldi grunnhugtök Kants ekki meðfædd heldur þróuðust þau í víxlverkan við 

umhverfið. Piaget setti fram kenninguna um vitsmunaþroska barna sem hann taldi eiga sér 

stað í þrepum en auk þess gaf hann gaum að innihaldi (e. content) hugsunarinnar með 

áherslu á sjálfsprottnar hugmyndir barna sem þau móta á grundvelli eigin reynslu (Hafþór 

Guðjónsson, 2012). Samkvæmt róttækri hugsmíðahyggju sem menntunarheimspekingurinn 

Ernst Von Glasersfeld (1917-2010) kynnti til leiks árið 1974 er nám þroskaferli hvers 
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einstaklings leitt áfram af innri og ytri þáttum. (Glasersfeld, 1995, bls. 14, 18). Á 

grundvelli hugsmíðahyggjunnar taldi Glasersfeld grunn að allri þekkingu búa í fyrri 

reynslu og vitneskju og að námsumhverfi þyrfti að vera þannig uppsett að nemendum væri 

gefinn kostur á að byggja á fyrri reynslu. Hann talaði um að tvær ólíkar manneskjur lærðu 

ekki það sama af sömu reynslu í skólastofunni sökum ólíks fyrri reynsluheims 

(Glasersfeld, 2001, bls. 36). Kennsluhættir íþróttalistar byggja á aðstæðum, hugmyndum 

og verkefnum sem eru nemendum kunnugleg og jafnvel hversdagsleg en krydda 

aðstæðurnar með óvæntri nálgun eða samsetningu viðfangsefna. Þannig byggir íþróttalist á 

hugsmíðahyggjunni um leið og hún dregur inn töfra listsköpunar þar sem hið óvænta er 

aldrei langt undan. Þegar manneskjan svarar innra og ytra umhverfi vaknar möguleikinn á 

að útvíkka reynslu sína og þoka áfram þögulli þekkingu sinni, eða með öðrum orðum: Hún 

vex (Andersson og Östman, 2015). 

Á síðasta fjórðungi tuttugustu aldar ómuðu gagnrýniraddir á persónulega og 

einstaklingsbundna hugsmíðahyggju því hugsmíð ætti sér aldrei stað í tómarúmi heldur 

mótaðist af því menningarlega samhengi sem einstaklingurinn lifði í. Þessar hugmyndir eru 

oft látnar falla undir félagslega hugsmíðahyggju eða hugtakið aðstæðuviðhorf sem 

kennslufræðingurinn Hafþór Guðjónsson (1947- ) nálgast í grein sinni Kennaramenntun og 

skólastarf í ljósi ólíkra viðhorfa til náms og birt var árið 2012. Þar fjallar hann um menntun 

kennara en eðli málsins samkvæmt er hún nátengd hugmyndum um menntun barna og 

menntun almennt. Í því sambandi vitnar hann í hugmyndir Rosalind Driver (1941-1997) 

frá árinu 1983 um að börn komi í skóla vel birg af sjálfsprottnum hugmyndum (e. prior 

beliefs, preconceptions). Þessar hugmyndir frá Driver höfðu mikil áhrif á hugmyndir 

menntafólks um nemandann, hann var ekki lengur óvirkur þekkingarþegi heldur sívirkur 

þekkingarsmiður (Hafþór Guðjónsson, 2012).  

Aðstæðuviðhorf fæðast þó ekki með diskóinu heldur voru þau ríkjandi í skrifum Deweys 

vestanhafs upp úr aldamótunum 1900 og austanhafs sat sálfræðingurinn Lev Semyonovich 

Vygotsky (1896-1934) og ritaði um það hvernig börn mótast af menningarlegu umhverfi 

sínu og tungumálinu sem þau alast upp við. Vygotsky taldi orð ekki einungis ferðast milli 

fólks, heldur ferðast inn á við og tengjast hugarstarfsemi og æðri vitsmunum fólks. Í dag 

má ganga út frá aðstæðuviðhorfinu sem viðtekinni kenningu í vestrænu skólakerfi, þ.e. að 

efnislegt, félagslegt og menningarlegt umhverfi hefur afgerandi áhrif á nám einstaklings 

(Hafþór Guðjónsson, 2012). 
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Nú hefur verið rætt um Dewey og hugmyndir hans um að reynsla verður til í stöðugri 

víxlverkun milli einstaklingsins og þess sem myndar umhverfi hans. Hugsanir okkar og 

athafnir markast að miklu leyti af þeirri náttúru og rýmum sem við dveljum í, fólki sem við 

umgöngumst, þeirri menningu sem ríkir í viðkomandi samfélagi og þeim hlutum og 

verkfærum sem við notum (Hafþór Guðjónsson, 2012). Það hvernig við notum líkamann 

og í hvaða hugarheimi sköpun fer fram hefur áhrif á hvernig tjáningarform okkar þroskast, 

jafnt líkamleg sem andleg. Sé menningarlegt og félagslegt samhengi tekið inn í jöfnuna má 

draga þá ályktun að viðhorf og ríkjandi orðræða um íþróttir og listir – líkama og sköpun – 

hafi einnig áhrif á hvernig tjáningarformin þroskist. Það mótar hugrænan skilning og 

tjáningu í orði og rökum en hefur einnig djúpstæð áhrif á þögla þekkingu og líkamlega 

þekkingu, og þar með á líkamlega tjáningu.  

2.2 Líkamlegt atgervi og sköpun 

Mótun gegn mótstöðu 

Íþróttir og listir eiga ótal snertifleti og eru meginstólpar í menningu samfélaga um víða 

veröld. Þrátt fyrir það hefur þeim oft verið stillt upp sem mismunandi hliðum, jafnvel 

andstæðum. Tengsl og samspil lista og íþrótta eru þó alls ekki ný af nálinni og hefur það 

verið ríkjandi viðhorf í vestrænni menningu frá fornu fari að heilbrigð sál þrífist í hraustum 

líkama. Í listum Forngrikkja var mikið unnið með fagurferði líkamsbyggingar spengilegra 

íþróttamanna og hugmyndir um íþróttaiðkun og íþróttasiðferði voru samofnar 

menningarlegu samhengi, heimspeki og listum Forngrikkja (Hughson, 2009). Textinn 

Gymnasticus eftir Philostratus (ca. 170-247/250 AD) er oft sagður eina fornritið helgað 

íþróttum. Þar er talað um íþróttir, list líkamlegrar þjálfunar, sem form af visku (g. sophia) á 

pari við heimspeki, ljóðlist, tónlist, formfræði og stjörnufræði. Þar er talað um íþróttir sem 

annað og meira en holla afþreyingu, heldur sem merkingarbært atferli sem þarfnast 

sérstakrar þjálfunar og hefur í för með sér að þátttakendur þrói með sér sérstakt siðferðilegt 

fagurferði (Reid, 2016). Á síðustu áratugum hafa skotið upp kollinum skrif um tækifærin 

sem felast í að horfa á listir og íþróttir hlið við hlið, t.d. með rýni á fagurferði íþrótta og 

samþættingu lista og íþrótta í menntun. Textarnir bera þess merki að höfundunum finnst 

vanta upp á almennan skilning á sameiginlegum þáttum íþrótta og lista og oftar en ekki tala 

þeir um að þeir vilji bjóða upp á „nýja sýn“ á viðfangsefnið (Lowe, 1977), (Knutz, 1974), 

(Long og Sandle, 2019). Frumkvöðlaverkefnið Fields of Vision (2019) tekur einnig á 

viðfangsefninu og horfir á möguleika samspils íþrótta og lista í sambandi við menntun, 

heimspeki, rannsóknir og stefnumótun yfirvalda. Útgangspunkturinn þar er hvernig tengsl 
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íþrótta og lista geta styrkt báðar greinar og eflt og nært þátttöku fólks í hvorri grein fyrir 

sig. Horft hefur verið á hvort samfélagsleg, hagfræðileg og menningarleg tækifæri felast í 

samspili íþrótta og lista (Long og Sandle) en lítið virðist um að fögin séu beinlínis spyrt 

saman. Þessar hugmyndir ríma vel við hugmyndirnar á bak við kennsluhætti íþróttalistar en 

í rannsókninni um íþróttalist er þó áhersla lögð á hvernig nota megi þrótt líkamans til 

listsköpunar og tengingu faganna í augnabliki sköpunar og hreyfingar og hvaða áhrif sú 

nálgun hefur á nemendur.  

Samspil íþrótta og lista er bersýnilegt í mörgum verkum listamannsins Matthews Barneys 

(1976- ) og Drawing Restraint er sería af verkum þar sem listamaðurinn vinnur með 

samruna líkamlegs atgervis síns og listsköpunar. Atgervi er skilgreint í íslenskum 

íðorðabanka uppeldis- og sálarfræði sem áskapaður hæfileiki til að taka líkamlegum og 

andlegum þroska og í þessum texta er talað um líkamlegt atgervi í þeim skilningi 

(Íðorðabankinn, 2022). Matthew Barney var afreksmaður í íþróttum áður en hann varð 

afreksmaður í myndlist, og atgervi og þróttur spila oft stórt hlutverk í verkum hans. 

Matthew Barney vinnur út frá því að alltaf þegar form fæðist eða mótast hefur það erfiðað 

við efnislega mótstöðu í ferlinu. Listsköpun byggir alltaf á hreyfingu, þar á sér stað gjörð í 

samhengi við efni, hvort sem í hlut á dansari á gólfi, pensill við striga, hönd við leir eða 

loft við raddbönd. Í Drawing Restraint er áherslan lögð á þessa gjörð – hreyfinguna sem 

verður til þess að form skapast. Hlutverk líkamans er sérstaklega undirstrikað í þessu 

samhengi og lagt er upp með að listamaðurinn þurfi að leggja á sig líkamlegt erfiði til að 

mynda form og skilja eftir sig ummerki; verkið sem var skapað. Matthew Barney byggir 

þessar hugmyndir á reynslu sinni sem afreksmaður í íþróttum þar sem hann byggði upp 

styrk og þol með því að veita líkamanum endurtekna mótstöðu sem hann þurfti að erfiða 

gegn. Hann fjallar einnig um sálfélagslegar víddir íþróttaiðkunar eins og keppni, sýniþörf 

og goðsagna-tilhneigingu. Barney leggur þó minni áherslu á íþróttaleikinn en dregur 

athygli að uppsöfnun og losun orku í þessu afmarkaða umhverfi og hvernig orkan flæðir 

frá löngun yfir í aga og þaðan í framleiðni (Spector, 2002, bls. 4-5). Mannslíkaminn og 

möguleikar hans er það sem íþróttaiðkun byggir á. Ástríða, ákafi og félagslegur hvati drífur 

einstaklinginn áfram í atferli innan gefins ramma og út frá ákveðinni tækni og þó rammi 

listsköpunar sé annars eðlis þá gæti þessi lýsing allt eins átt við um listsköpun. 

Kennsluhættir íþróttalistar miða að því að nám og þroski eigi sér stað á þessum snertifleti 

hreyfingar og sköpunar.  
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Sirkus á mörkum íþrótta og lista 

Á síðustu árum hefur borið á auknum áhuga á virði sirkuskennslu og hinar skapandi 

aðferðir sirkussins til líkamlegrar þjálfunar falla vel að kennslufræðilegum áherslum 

íþróttalistar. Reynsla meðal nýsirkusfólks og sirkuskennara gegnum árin hefur sýnt að 

sirkuskennsla hefur marga góða kosti og getur stuðlað að líkamlegri hreysti, þjálfað 

athygli, meðvitund og sjálfsvitund, samhæfingu, sjálfstjórn, samvinnu, sjálfsöryggi og er í 

eðli sínu spennandi, áhugaverð og höfðar iðulega vel til ungs fólks (AYCO, 2022). Sirkus 

á sér langa sögu og fjölbreyttar birtingarmyndir. Sem dæmi eru til fjögur þúsund ára 

gamlar heimildir í Kína um sýningar sem flokkast undir sirkus (Simon, 2014). Þegar við 

tölum um sirkus leitar hugurinn oft í röndótt sirkustjald sem skýtur upp kollinum í bænum 

með tilheyrandi sirkusdýrum og áhættuatriðum. Sá gamli sirkus er á undanhaldi en um 

1970 hófst ný stefna í sirkusheiminum sem kallast nýsirkus. Í nýsirkus er horfið frá gömlu 

sirkushefðinni sem hafði gengið mann frá manni innan fjölskyldna og var yfirleitt sýnd 

sem samsafn mismunandi atriða, og í stað þess var áherslan lögð á mannlega hæfni og 

þemasýningar, oft í óhefðbundnum rýmum (Sugarman, 2001). Með nýsirkusnum opnaðist 

sirkusformið almenningi og meðfram þeirri þróun verður til kennslufræðileg nálgun á 

sirkus. Í auknum mæli er sirkustækni og listrænar aðferðir sirkussins notaðar til kennslu, 

bæði í tómstundastarfi og sem hluti af skólastarfi (Bolton, 2004). Í íslensku samhengi má 

nefna sem dæmi að sirkuskennsla er hluti af skólanámskrá Laugarnesskóla í Reykjavík og 

njóta allir nemendur skólans sirkuskennslu sem fellur undir list- og verkgreinar (Katla 

Þórarinsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2022). Þá rekur sirkusfélagið Hringleikur 

tómstundastarf fyrir börn frá sjö ára aldri sem heitir Æskusirkusinn og hefur hann verið 

starfræktur síðan 2012. Æskusirkusinn hefur aðsetur í Reykjavík en hefur boðið upp á 

örnámskeið víðar um landið þegar þess hefur gefist kostur (Eyrún Ævarsdóttir, munnleg 

heimild, 20. febrúar 2022). 

Í sirkus er oft stutt í tengingu við töfra, hina ómögulegu gjörð og dularfulla áhættu – 

framandleika þess eðlis að sirkus virðist jafnvel ótengdur raunveruleikanum. Sirkus er 

töfrandi sviðslistaform sem ögrar oft hugmyndum okkar um getu og hæfni 

mannskepnunnar og daðrar oft við hættusamar aðstæður, en færa má rök fyrir því að sirkus 

sé einmitt mjög nálægur raunveruleikanum þar sem sirkusformið byggir á sambandi kvikra 

líkama sviðslistafólks og áhorfenda af holdi og blóði í rauntíma. Í sirkus fást listamenn við 

efnislega heiminn; hluti, áhöld, gólfið og sinn eigin líkama. Þegar hreyfing er sköpuð þarf 

að átta sig á hvernig hún hefur áhrif á efnislega heiminn og bregðast svo við hreyfingunni 
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sem skapast af því samspili (Eyrún Ævarsdóttir, munnleg heimild, 20. febrúar 2022). Þessa 

nálgun má ímynda sér eins og stækkunargler á líkamann og samband hans við umhverfið. Í 

íþróttalist er reynt að halda sambandi við þessa nálgun og allir kennsluhættir miða að því 

að beina stækkunarglerinu að einstaklingnum og líkamlegu og andlegu sambandi hans við 

umhverfið. 

Sirkusstarf býður einnig upp á aðra og víðari sýn á þessar viðkvæmu aðstæður sem gefur 

þeim enn meira vægi, en það er sköpun. Samband líkama og umhverfis er sett í ljóðrænt 

samhengi og leitast við að búa til myndir, segja sögur og vinna með verkfæri listanna til að 

mynda hughrif áhorfandans. Þó vissulega sé unnið með tækni í sirkus þá er ekki mikið um 

fyrir fram gefnar reglur heldur er gert ráð fyrir sköpun og nýsköpun í hreyfingum og 

samsetningum sem varða samband líkama og umhverfis innan ramma náttúrulögmálanna 

(Eyrún Ævarsdóttir, munnleg heimild, 20. febrúar 2022).  

Eyrún Ævarsdóttir (1992- ), formaður sirkuslistafélagsins Hringleiks, telur að auk 

líkamlegrar hæfni, styrks, liðleika og þjálfunar í hreyfigetu, rýmisgreind og samhæfingu 

bjóði sirkuskennsla ekki síður upp á félagslegan og persónulegan lærdóm. Eyrún er ein úr 

fámennum hópi háskólamenntaðs sirkuslistafólks á Íslandi sem hefur fulla atvinnu af 

sirkuslistum en hún hefur tekið þátt í þróun, umsjón og kennslu við Æskusirkusinn frá 

stofnun hans. Gegnum aðferðir sirkussins þjálfast nemendur í þolinmæði, þrautseigju og 

samvinnu auk þess að byggja upp hugrekki og ná stjórn á eigin huga og líkama. Nemendur 

takast á við eigin ótta, þurfa að horfast í augu við það sem þeim þykir erfitt og yfirstíga 

hindranir sem geta verið líkamlegar og andlegar (Eyrún Ævarsdóttir, munnleg heimild, 20. 

febrúar 2022). Íþróttalist nálgast hreyfingu út frá aðferðum sirkuskennslu frekar en 

hefðbundinna kennsluhátta skólaíþrótta, með áherslu á eigin getu hvers og eins í umhverfi 

þar sem reglur spila ekki stórt hlutverk og keppnisandi stjórnar ekki aðstæðum. Reynslan 

hefur sýnt að gildi og uppbygging sirkuss eru þess eðlis að þátttaka í sirkusstarfi er 

þýðingamikil og þroskandi reynsla fyrir ungt fólk (Bolton, 2004, bls. 1) og því leitar 

íþróttalist í þennan reynslugrunn við þróun og uppbyggingu kennsluhátta.  

2.3 Ræktun sjálfsins 

Áhætta til eflingar 

Áhætta er órjúfanlegur hluti af sirkus. Þessi áhætta getur verið líkamleg eins og að leika 

listir sínar í kaðli hátt yfir gólfi, en sirkus krefst einnig hugrekkis gagnvart mistökum og 
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uppbyggingu sjálfsins. Ef nemandi ætlar að ná árangri í sirkus á það sama við og um flesta 

hluti, að æfingin skapar meistarann. Til þess að halda æfingar út þarf nemandi að búa yfir 

og þjálfa þrautseigju og innri hvöt til árangurs. Í aðalnámskrá grunnskóla er talað um 

námshæfni sem undirstöðuþátt í öllu skólastarfi og að hún byggist á sjálfskilningi og 

áhuga, sjálfsvitund og skilningi á eigin styrk- og veikleikum og ákvörðunum teknum á 

þeim grunni. Þar er einnig talað um að námshæfni byggi á eðlislægri forvitni, trú á eigin 

getu og hæfileikann til að beita hæfni sinni við hinar ýmsu aðstæður á uppilegan hátt 

(aðalnámskrá, 2011, bls. 26). Í sirkusstarfi þarf að takast á við eigin líkama, finna 

styrkleika sína og nýta sér þá auk þess að skilja veikleika sína og meta hvort þeir bjóði upp 

á tækifæri til að bæta sig, eða jafnvel leita að skapandi leiðum kringum þá. Sú ein leið er 

fær að vinna út frá því sem maður er í efni og anda og taka líkama sinn í sátt eins og hann 

er (Eyrún Ævarsdóttir, munnleg heimild, 20. febrúar 2022).  

Hér má tengja við kenningar sálfræðingsins Alberts Banduras (1925-2021) um sjálfsmat. 

Hann talar um að einstaklingar sem hafa trú á eigin getu takist á við verkefni út frá þeim 

forsendum að þeir muni ná árangri. Þeir ná að horfa á heildarmyndina, leggja mat á hvaða 

hæfni þarf til og raunhæfa möguleika sína til að ná markmiðum og ljúka verkefnum. Þessi 

hópur eigi auðveldara með að standast álag, sýni meiri þrautseigju og leiti í krefjandi 

verkefni sem auka hæfnina (Bandura, 1997). Þetta má einnig setja í samhengi við 

kenningar bandaríska sálfræðingsins Carol Dwecks (1946- ) um hvata (e. motivation) þar 

sem hún greinir fólk í tvo hópa hvað varðar frammistöðuhvata; þá sem sækjast eftir 

krefjandi verkefnum til að bæta sig og þá sem varast krefjandi verkefni af ótta við að 

mistök eða fall ógni sjálfsmynd sinni (Dweck, 1986). Samkvæmt hugmyndafræði 

íþróttalistar er það ærið fjarlægt að flokka nemendur niður í slík hólf en þó er mikilvægt að 

hafa í huga hve mismunandi fólk bregst við krefjandi verkefnum og hvaða aðstæður stuðla 

að námshvata. Markmið íþróttalistar er að safna saman aðferðum sirkuslista, leiklistar, 

íþrótta, leikja, gjörningalistar og tengdra faga og móta aðstæður þar sem afrakstur og geta 

hvers einstaklings – með sinn einstaka líkama og einstaka huga – er metin að verðleikum. 

Í vettvangsnámi í sirkuskennslu í Laugarnesskóla varð ég þeirrar gæfu aðnjótandi að 

fylgjast með kennsluaðferðum Kötlu Þórarinsdóttur (1977- ), sirkuskennara við skólann. 

Þar beitir hún þeirri aðferð að kenna tækni í mjög smáum skrefum, að byrja á léttum 

æfingum og gefa nemendum svo valkosti um mismunandi efiðleikastig æfinganna. Hún 

gefur öllum erfiðleikastigum jafnt vægi og hvetur nemendur til að flakka milli 

erfiðleikastiga. Með aðferðum hennar, innlögn og nálgun frelsar hún nemendur undan því 



 

29 
 

að sitja í dómarasæti gagnvart sjálfum sér og öðrum og lítið sem ekkert ber á keppni í 

kennslustofunni. Nemendur fá rými til að vinna með takt, stílbragð, leikræna tjáningu og 

falla jafnvel í ástand sem líkist hugleiðslu meðan á æfingunum stendur. Þessar athuganir 

eru úr vettvangsdagbók úr vettvangsnáminu. 

Líkamleg áhætta er almennt viðvarandi og áþreifanlegur hluti í sirkusstarfi. Reynt 

sirkuslistafólk er því þjálfað í að stýra og meta áhættu og stilla hana af þannig að fólk sé 

ekki í raunverulegri lífshættu – þó vissulega gefi það sterk hughrif þegar áhorfandi upplifir 

áhættuna þannig. Það er freistandi að nýta þessa sérþekkingu í áhættustillingu í kennslu til 

að leggja fyrir nemendur viðeigandi verkefni miðað við þeirra eigin getu – og persónulegt 

samband þeirra við ögrun og áhættu. Sirkusstarf snýst ekki einungis um að auka hæfni sína 

og hækka erfiðleikastig, heldur býr einnig yfir aðferðum til að vinna innan gefins 

erfiðleikastigs. Til skýringar á þessu lýsir Eyrún Ævarsdóttir lóðréttri línu sem erfiðleikaás 

þar sem erfiðleikastigið er minnst neðst og hækkar eftir því sem ofar er komið, upp í hið 

óendanlega. Oft fylgir aukin áhætta auknu erfiðleikastigi en fyrir þann sem óttast ögrun og 

mistök getur áhættan birst hvar sem er á ásnum, allt eftir persónuleika og trú á eigin getu. 

Hér kemur til sögunnar lárétti ásinn sem er víddin innan hvers erfiðleikastigs. Með 

skapandi huga, aðferðum leikhússins, leikgleði, húmor og gagnrýnni hugsun eru 

óendanlegir möguleikar til tjáningar innan hvers erfiðleikastigs (Eyrún Ævarsdóttir, 

munnleg heimild, 20. febrúar 2022).  

Víddin sem lárétti ásinn gefur er þó alls ekki áhættulaus því þar mæta nemendur sjálfum 

sér sem skapandi veru með allri þeirri viðkvæmni og ráðaleysi sem því fylgir. Hér þurfa 

nemendur að horfast í augu við eigin tjáningu, hvað þau vilja segja og hvernig, hvers konar 

fagurferði líkami þeirra og hugur býr yfir og hvert er þeirra skapandi tungumál. Þessi hluti 

sirkusvinnunnar krefst jafnvel meira hugrekkis en að auka hæfnina á efiðleikaásnum þar 

sem hlutirnir eru sýnilegir, útskýranlegir og jafnvel mælanlegir (Eyrún Ævarsdóttir, 

munnleg heimild, 20. febrúar 2022). Rétt eins og með erfiðleikaásinn má mæta þessum 

verkefnum í smáum skrefum, þjálfa nemendur og efla í sköpun og tjáningu með vandaðri 

leiðsögn skref fyrir skref.  

Katla Þórarinsdóttir (2022) kýs að byggja upp andrúmsloft í sirkuskennslunni þar sem 

keppni er ekki til, hvorki í upphitun, verkefnavinnu eða sýningum. Hún leggur upp með að 

keppnisskapinu og fylgifiskum þess sé haldið utan við skólastofuna því þá skapast öruggt 

rými til að ná settu marki, reyna á þolmörk sín; þolmörk líkamlegrar og andlegrar getu 
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(munnleg heimild, 15. mars 2022). Dweck (1986) telur einnig að fólk falli í tvo flokka 

þegar kemur að trú á eigin getu; fólk sem trúir að því sé fært að auka hæfni sína og greind, 

og fólk sem telur hæfni sína og greind tengda meðfæddum hæfileikum. Í því samhengi er 

eftirsóknarvert að þjálfa nemendur í hugsunarhætti sem byggir á möguleikanum að bæta 

sig þrátt fyrir hættu á mistökum og að áherslan sé lögð á lærdómsferlið frekar en 

afraksturinn til að minnka líkur á vonbrigðum í námsumhverfinu (Dweck, 1986). Hið 

örugga og alltumlykjandi skólaumhverfi býður ekki endilega upp á mörg tækifæri til að 

taka áhættu og því koma aðferðir sirkussins hér sterkar inn þó ekki sé unnið með lífshættu. 

Samkvæmt trúðnum og sirkuskennaranum Reginal Ernest Bolton (1945-2006) er áhætta 

mikilvægur þáttur í þroska og uppeldi barna; þau þurfi að fara á vit ævintýranna og horfast 

í augu við hættu til að öðlast sjálfsöryggi og styrkja sjálfsmynd sína (Bolton, 2004). Katla 

leggur línurnar þannig að í sirkuskennslunni er sjálfsagt að prófa sig áfram en takast ekki 

ætlunarverkið. Það er eðlilegt að árangur náist á mismunandi hraða hjá hverjum og einum 

einstaklingi (Katla Þórarinsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2022). Katla leggur áherslu á 

að þegar sirkus er kenndur inni í skólakerfinu er minni áhersla lögð á erfiðleikaásinn og 

dirfska látin eiga sig. Aftur á móti vinnur hún með hugrekki í samvinnu og leggur upp úr 

því að börnin vinni saman, læri í skrefum að passa hvert upp á annað og tekur þannig á 

þáttum á borð við virðingu, traust, samkennd og samstillingu (Katla Þórarinsdóttir, 

munnleg heimild, 15. mars 2022). Þar komum við að öðrum mikilvægum þætti sem tengist 

áhættu í sirkus en það er fínstilling í samskiptum og samvinnu. Þegar sirkusfólk vinnur 

saman á æfingum á sviði eða við uppsetningu búnaðar eru traust samskipti lykilatriði þar 

sem líf geta verið í hættu. Sirkusfólk er þjálfað í að umgangast þessa áhættu og temja sér 

vinnubrögð og tungumál sem tryggir skýr, örugg og traust samskipti (Eyrún Ævarsdóttir, 

munnleg heimild, 20. febrúar 2022). Þessi eiginleiki sirkussins er einnig hafður í huga við 

kennsluhætti íþróttalistar; þó ekki sé um að ræða lífshættu nýtist samskiptatæknin og 

traustæfingar til að styrkja virðingu og traust í samskiptum.  

Sirkusinn og sjálfsvitund 

Eyrún og Katla leggja báðar áherslu á persónulegan árangur og einstaklingsmiðaða þjálfun. 

Þannig hvetja þær nemendur til að upplifa og umvefja sitt eigið rými og sína þjálfun sem 

griðarstað án samanburðar við aðra. Meðvitund um hæfni og framfarir getur verið verkfæri 

til hvatningar en einnig er mikilvægt að gefa því gaum hversu útsjónarsamur eða glúrinn 

nemandi getur verið innan eigin þjálfunarrýmis (Eyrún Ævarsdóttir, munnleg heimild, 20. 

febrúar 2022, Katla Þórarinsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2022). Sirkusinn boðar ekki 
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ákveðin regluverk og fagnar ávallt óvæntum lausnum. Þetta umhverfi verður til þess að 

nemendur upplifa frelsi til að finna óvæntar leiðir að takmarki sínu eða jafnvel til að breyta 

áherslum eða útlínum takmarksins. Opið er fyrir tilraunavinnu án háleitra markmiða og 

aldrei er húmorinn langt undan. Þetta veldur því að nemendur taka oft framförum 

ómeðvitað, þroskast án þess að upplifa að hafa haft mikið fyrir því (þó vissulega geti 

klukkutímarnir hafa liðið hratt í einbeittum æfingum – skemmtilegur tími virðist oft 

skammur) og sirkusnemandinn hefur jafnvel lært eitthvað sem ekki var endilega reynt 

meðvitað. Eyrún telur tvímælalaust að slík upplifun á framförum og óvæntri aukinni hæfni 

hafi áhrif á sjálfsmynd og sjálfsöryggi fólks, „og svo er auðvitað mjög mikill lærdómur 

fólginn í því að læra eitthvað sem maður hélt að maður gæti ekki, sem við erum í sífellu að 

gera innan sirkuslistanna“ (Eyrún Ævarsdóttir, munnleg heimild, 20. febrúar 2022). 

Í sirkuskennslu Kötlu Þórarinsdóttur er mikil áhersla lögð á þrautseigju bæði í innlögn 

kennara, leiðsögn og æfingum. Katla staðhæfir að „án þrautseigju er ekki til neinn sirkus“ 

og mistök eru náttúrulegur hluti af æfingaferlinu, eða eins og Katla kýs að orða það: „Að 

finna fullt af aðferðum sem ekki virka“ (Katla Þórarinsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 

2022). Sirkusáhöld og -aðferðir eru í eðli sínu spennandi og það hjálpar nemendum að 

gleyma sér í æfingunum. Í ákveðnum kennslustundum vinnur Katla sérstaklega með 

þrautseigjuna og mikilvægi þess að gefast ekki upp. Mistök eru eðlilegur hluti af 

framþróun í sirkusþjálfun og leiðinni að aukinni færni. Unnið er með endurtekningu, 

þolinmæði, að umvefja mistök og að halda áfram að settu markmiði. Reynsla Kötlu sýnir 

að þessi aðferð styrkir nemendur, ekki einungis í sirkusfærni heldur eru þetta mikilvæg 

verkfæri fyrir öll lífsins verkefni (Katla Þórarinsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2022). 

Hér liggur beinast við að skoða aftur hugmyndir Banduras (1997) um að trú á sjálfan sig 

auki vellíðan og hafi jákvæð áhrif á lífshlaup fólks. Hann telur að vantrú á eigin getu geti 

orðið til þess að fólk gefist frekar upp, forðist að takast á við erfið verkefni, þrói ekki með 

sér þrautseigju og eigi bágt með að horfast í augu við ósigra. 

Katla leggur mikið upp úr því að í sirkustímum séu allir jafnir óháð hæfni, atgervi eða 

félagslegri stöðu. Nemendur kljást á eigin forsendum við snúin verkefni og áhöld sem eru 

þeim flestum framandi. Reynslan hefur sýnt að í sirkuskennslunni eflast hlédrægustu 

nemendurnir oft mest. Í kennslunni ber hún sig eftir því að hrósa nemendum þegar hún 

verður vör við framfarir, stórar sem smáar, og upplifir þá sannarlega að sjálfstraust 

nemendanna eflist (Katla Þórarinsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2022). Hér komum við 

aftur að kennsluaðferðinni að auka erfiðleikastig æfinga smám saman því það gefur 



 

32 
 

nemendum fleiri tækifæri til að sigrast á hindrunum, ná árangri og færa sig upp um 

erfiðleikastig. Sirkuskennsla snýst ekki um að allur hópurinn nái jafn langt eða að allir 

nemendur nái árangri í öllum sirkusgreinum heldur er áhersla lögð á mismunandi hæfni og 

að sérhver einstaklingur geti náð einhverjum árangri í einhverju og uppskorið stolt af því. 

Katla hvetur nemendur sína til dáða, upphefur fjölbreytni í hæfni og tækni og leggur upp úr 

mikilvægi þess að prófa alls konar aðferðir, því án þess vitum við ekki hvar hæfileikar 

okkar liggja (Katla Þórarinsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2022). Hér er gengið út frá 

því að aðferðirnar efli námshvöt nemenda, gefi þeim kost á að koma sjálfum sér á óvart 

bæði listrænt og líkamlega auk þess að brjóta niður fyrir fram gefnar hugmyndir þeirra um 

eigin hæfni eða félagslega stöðu. Þegar talað er um möguleika sirkuss til sjálfstyrkingar 

liggur beinast við að nefna að verkfærakista sirkuslistanna hefur einnig verið notuð í 

áfallameðferð og til að takast á við flóknar samfélagslegar aðstæður. Sú grein innan 

sirkusfræðslu kallast samfélagssirkus (e. social circus). Starf samfélagssirkuss gefur 

vísbendingar um að sirkuskennsla sé ekki einungis styrkjandi þegar kemur að hreysti, 

samhæfingu og sköpun heldur einnig á sviði endurhæfingar, félagsvitundar og lífsleikni 

gegnum litríkan leik og áhættu í öruggu rými (Marcuse, Fels, Boydell og Spiegel, 2019).  

Katla telur leikgleði og verkgleði mikilvægan þátt í sirkuskennslunni og þjálfar nemendur 

sína í hugarfari þar sem hugsað er í lausnum, mistökum er ekki mætt með reiði heldur 

hlátri og húmor (Katla Þórarinsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2022). Hér kemur að 

eiginleika sem er innbyggður í sirkuslistirnar og órjúfanlegur hluti þeirra, en það er leikur, 

húmor og leikgleði. Hugmyndir um mikilvægi leiks eru ekki nýjar af nálinni og hefur 

töluvert verið skrifað um að leikur gegni stóru hlutverki í þroska barna (Huizinga, 1955), 

(Vygotsky, 1967), (Piaget, 1952). Leikur og leikgleði eru merki um heilbrigði og dýr sem 

er uppfullt af ótta eða heltekið af stressi er ekki líklegt til þátttöku í leik (Held og Spinka, 

2011). Rannsóknir sýna að börn sem hafa fengið lítið tækifæri til leikja leika sér þess meira 

þegar færi gefst, eins og til að vinna upp tapaðan leik og að sama skapi eru börn sem fá rík 

tækifæri til leiks liprari til vinnu og verka þegar aðstæður krefjast þess (Bateson og Martin, 

2013, bls. 20). Leikur getur verið leið fyrir ungviði til að þroska líkamsvitund og líkamleg 

viðbrögð, læra samskipti og læra að takast á við áhættu í öruggu umhverfi. Einnig eru 

vísbendingar um að gegnum leik geti ungviði öðlast skilning á hæfni sinni, þróað með sér 

sveigjanleika, mótstöðu gegn mótlæti og aukið aðlögunarhæfni. Gegnum leik nýtir 

ungviðið skapandi leiðir til lausna (Bateson og Martin, 2013, bls. 30). Leikur á sér ekki 

einungis stað gegnum líkamlegt atferli heldur einnig gegnum hugann. Mannfólk getur 
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leikið sér með hugsunum einum saman og leikurinn getur verið kveikja að skapandi 

lausnum (Bateson og Martin, 2013). Þegar horft er á sirkusinn í þessu samhengi má sjá að 

leikur, leikgleði og húmor er notað gagngert til sköpunar og sem hvati til aukinnar hæfni. 

Nemendur fá þannig rými til að auka sjálfsþekkingu og líkamsvitund í gleðiríku umhverfi 

sem lítur á mistök og veikleika sem tækifæri til gríns og sköpunar. Leikur felst í að brjóta 

og móta reglur, og að hafa gaman af því ferli (Bateson og Martin, 2013, bls. 57) og þó 

sirkusfagið sé marglaga, flókið og krefjandi þá býður það upp á leiðir að sjálfinu sem eru 

ekki ósvipaðar aðferðum leiksins.  

Færa má rök fyrir því að umhverfi sirkussins og þær kennsluaðferðir sem hafa verið 

þróaðar í tenglsum við nýsirkusbylgjuna skapi kjöraðstæður til þögullar þekkingarsköpunar 

með leikgleði, frammistöðuhvata, áherslu á persónulegan árangur, líkamlega þjálfun og 

skapandi ferli að vopni. Umrædda eiginleika sirkuskennslu má setja í samhengi við 

hugmyndir Wilhelm Schmid (1953- ) um valdeflingu. Hann leggur áherslu á hugarfar 

endurmenntunar gegnum allt lífið, sjálfsmenntun og meðvitaðan vöxt sjálfsins. Hann telur 

skynjun, ígrundun og ímyndunarafl grunnstoðir í skapandi líferni – leið til að lifa lífi sínu á 

frjálsan máta og á eigin forsendum gegnum hið glöggskyggna sjálf (Buschkühle, 2020, bls. 

8).  

Hið glöggskyggna sjálf 

Í tengslum við þá tíma sem við lifum í hringiðu upplýsinga, fjöl- og samfélagsmiðla talar 

þýski heimspekingurinn Wilhelm Schmid um glöggskyggnt sjálf (e. coherent self) sem 

hefur staðfastan kjarna en sveigjanleg mörk sem geta tekið inn og tileinkað sér nýjar 

upplifanir. Kjarninn skilgreinist af persónulegum eiginleikum, fyrri reynslu, venjum og 

menntun. Glöggskyggnt sjálf tekur við nýjum boðum á ytra byrði sínu og getur meðtekið 

nýtt fólk, hluti, gildi og atburði en gerir það ekki blindandi heldur vegur og metur hvort eða 

hvernig það nýtir upplýsingarnar og leyfir þeim að hafa áhrif á líf sitt og persónuleika. Með 

því að stilla samhliða nýjum upplýsingum og grundvallaratriðum sjálfs síns og viðhorfa, 

æfir sjálfið gagnrýna og sjálfstæða hegðun og reynir að halda samræmi milli mismunandi 

og jafnvel mótsagnarkenndra hluta meðvitundar sinnar (Buschkühle, 2020, bls. 8). 

Andrúmsloft, samtal og aðstæður í kennslurými íþróttalistar þurfa að gera ráð fyrir og 

stuðla að því að nemendur tækli verkefnin í slíku hugarástandi. Markmið íþróttalistar er að 

komast nálægt staðnum þar sem hugur, hönd og glöggskyggnt sjálf mætast í hreyfingu og 

sköpun. Staður sem mætti kalla að vera í essinu sínu eða að hvíla í sjálfinu. Í aðalnámskrá 
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er talað um nám út frá sköpun og fram kemur að nám eigi sér stað þegar einstaklingur 

vinnur með áreiti, setur það í samhengi við fyrri þekkingu og skapar þannig nýja. Menntun 

sé því sjálfsköpun, leið upplýsts einstaklings til að vaxa og dafna (aðalnámskrá, bls. 24).  

Í flóknum mótsagnakenndum heimi má telja eftirsóknarvert að tengjast sjálfinu á þennan 

hátt og í samhengi við listfræðslu og hið glöggskyggna sjálf liggur beint við að tengja við 

hugmyndir Joseph Beuys sem segir fegurðina sem við upplifum í listum samtengda fegurð 

tilvistar okkar – innri fegurð hins menntaða borgara sem samtvinnar skynbragð og visku. 

Listirnar umbreyta efnisheiminum og veröld vísindahyggju í upplifun af fegurð, sársauka 

og háleitra hugsana. Þessar aðstæður undirbyggja þróun og þroska allra mannlegra þátta til 

að gefa einstaklingum vald til að lifa út frá sterku sjálfi í flóknum, mótsagnakenndum 

raunveruleika sem einkennist af óvissu (Buschkühle, 2020, bls. 3-4).  

Joseph Beuys (1921-1986) hafði í hávegum hugarástand listamannsins sem sökkvir sér í 

tengsl við hlutlæga heiminn. Þar hægir hann á sér og einbeitir sér að verkum sínum í stað 

þess að vera viðfangsefni ytri þvingunar. Beuys lagði áherslu á að listræn sköpun er í eðli 

sínu sjálfræð (Buschkühle, 2020, bls. 40). Joseph Henrich Beuys var þýskur 

myndlistarmaður og hugsuður en honum voru samfélagsleg málefni mjög hugleikin og 

ekki síður menntamál og listmenntun. Beuys rúllaði af stað Flúxus-snjóboltanum og framdi 

fjölda gjörninga í samhengi listarinnar, samfélagsins og kennslu. Í bókinni Joseph Beuys 

and the Artistic Education tekur Carl-Peter Buschkühle saman hugmyndafræði Beuys um 

listræna menntun (e. artistic education) og setur hana í samhengi við verk hans auk þess að 

gefa innsýn í leiðir til hagnýtingar hugmyndanna í listkennslu. Framtíðarsýn Beuys fól 

meðal annars í sér að mennta fólk þannig að hver einstaklingur gæti lifað sjálfráðu 

skapandi lífi í samfélagi þar sem jafnvel ferlar hagfræðinnar fylgja verkferlum listsköpunar 

(Buschkühle, 2020, bls. 25). 

Líkt og Beuys taldi Elliot Eisner (1933-2014) tengslin milli lista og menntunar 

óhjákvæmileg enda sé kennsla ákveðið listform og að hugsun okkar eigi rætur sínar í 

listinni. Hann taldi mikilvægt að einstaklingar þroskist af reynslu með hjálp skynfæranna 

og taldi hlutverk listsköpunar vega þungt í því samhengi að skilja heiminn með 

skynfærunum sem er öllu fólki eðlislægt (Eisner 2002). Í bókinni Arts and The Creation of 

Mind frá árinu 2002 talar Eisner um að við upplifum fyrst gegnum líkama okkar. Upplifun 

á umhverfinu er ævilangt ferli og verður fyrir áhrifum frá hinum ýmsu þáttum á 

lífsleiðinni. Upphaflega skynjunin á heiminum kemur samt sem áður gegnum skynfæri 
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okkar og þau eru leiðin að meðvitundinni. Hann vitnar í Susanne Langer (1895-1985) sem 

kallar skynfærin líffæri hugans, enda sé skynjun alltaf mörkuð af hugsunum (Eisner, 2002, 

bls 1-3). 

2.4 Að ná til nemenda 

Andrúmsloft og hlutverk kennarans 

Dewey (1938/2000) taldi mikilvægt að skólinn væri hvetjandi umhverfi þar sem nemendur 

fengju tækifæri til að læra af reynslu og byggja á eigin þekkingu í tengslum við áhugasvið 

og raunverulega lífsreynslu sína. Í því samhengi talar hann um óslitinn þráð reynslunnar 

eða samfelluna í reynslunni (Dewey, 1938/2000, bls. 43). Hann telur að umbreytandi 

reynsla hafi áhrif á vana nemandans og þar með eiginleika síðari athafna og reynslu. Gefin 

reynsla hafi byggt á fyrri reynslu og muni hafa áhrif á reynsluna sem framundan er 

(Dewey, 1938/2000, bls. 44-46). Í þessu samhengi er markmið íþróttalistar að nemendur 

tengi við sjálfið og eigin líkama auk þess að þroska læsi á eigin tilfinningar og getu. Að 

þau sjái nýja möguleika í eigin getu og öðlist skilning á mismunandi leiðum til að meta 

getu og afrakstur. Ekki er ætlast til að nemendur tileinki sér afmarkaða þekkingu eða hæfni 

sem kennari leggur inn heldur að efnið og æfingarnar sem kennarinn býður upp á séu 

kveikjur fyrir nemendur til að efla sig sjálf, tilfinningalæsi sitt og líkamslæsi á eigin 

forsendum, auk þess að öðlast skilning á sjálfum sér og eigin getu. Kennslustundir í 

íþróttalist krefjast andrúmslofts þar sem slíkur vöxtur er mögulegur og kennaranum ber að 

leggja sitt af mörkum til að mynda það andrými. 

 
Þegar menntunin er byggð á reynslu og mönnum skilst að menntandi reynsla er félagslegt 
ferli verður allt annað uppi á teningnum. Kennarinn missir þá stöðu að vera yfirmaður eða 
einræðisherra utan við hópinn en verður í staðinn stjórnandi hópstarfa. (Dewey, 1938/2000, 
bls. 68)  

 

Hlutverk kennara í íþróttalist er einmitt að vera leiðbeinandi, leggja fyrir kveikjur og leiða 

nemendur áfram í persónulegu ferðalagi líkama og sköpunar. 

Í kafla um almenna menntun í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að menntun skuli á 

hverjum tíma stuðla að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir daglegs 

lífs, auka skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og stuðla að hæfni til 

að mæta hlutverki sínu í flóknu samfélagi (aðalnámskrá, 2011, bls. 15). Kennsluhættir í 

íþróttalist miða að því að þroska skapandi líkama hvers og eins í skemmtilegum og 

fjölbreyttum verkefnum og auka þannig sjálfskilning og skilning á sérstöðu hvers og eins. 
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Gunilla Svingby (1940- ), prófessor í menntunarfræðum í Malmö, talar um að nám sé það 

að breytast með öðrum og öðlast ný sjónarhorn. Það að breytast breytir veröldinni og það 

að nema er nátengt því að vera manneskja (Stiftelsen för Kunskap och 

kompetensutveckling, 2003, bls. 2). Því er mikilvægt að skólaumhverfið bjóði upp á 

manneskjulegar aðstæður þar sem sjálfið er virkjað og ræktað og verkefni þar sem 

mennskan er í hávegum höfð. Þetta endurspeglar einnig hugmyndir Deweys um vægi 

mótunar viðhorfa hjá nemendum umfram námsefnislærdóm og að mikilvægasta viðhorfið 

sé löngunin til að halda áfram að læra (Dewey, 1938/2000). Í aðalnámskrá grunnskóla 

kemur fram að sköpunarþrá eigi sér rætur í athafnaþrá og meðfæddri forvitni og stuðli að 

frumkvæði einstaklingsins. Talað er um sköpunargleði sem leið að námsáhuga þar sem 

börnum og ungmennum er gefið tækifæri til að skynja merkingu viðfangsefnanna og gildi 

þeirra út frá eigin forsendum (aðalnámskrá, bls. 24). Þessar hugmyndir Deweys og 

samhljóma tón í aðalnámskránni er auðvelt að tengja við aðstæðuviðhorfið. Undir áhrifum 

aðstæðuviðhorfsins er mikilvægt að hafa í huga að félagslegt, efnislegt og menningarlegt 

samhengi gefur jarðveg sem auðveldar nemendum að vinna verk sín en afmarkar einnig – 

og takmarkar þar með – hugsanir og gjörðir (Hafþór Guðjónsson, 2012). Í íþróttalist, sem 

og öðrum greinum, er mikilvægt að hafa meðvitund um þessa stöðu en stuðla einnig að því 

að í verkefnunum myndist aðstæður fyrir opin samtöl, líkamlega vinnu sem sprottin er frá 

innsta kjarna og að nemendur fái kynningu á listafólki og íþróttum sem ögra líkama sínum 

og sjálfi. 

Markmið kennsluhátta íþróttalistar er að nemendur upplifi sig í essinu sínu í hreyfingu til 

sköpunar, hreyfingunni sem myndar form. Formið er þó ekki í aðalhlutverki heldur 

líkamlegt og huglægt ástand í gefinni hreyfingu. Við þessar aðstæður opnast rými fyrir 

huga og hönd til að rannsaka ókannaðar slóðir sjálfsins, teygja sig út fyrir skilning okkar á 

líkama, hugsunum, fagurferði eða námsgreinum og þekkingu yfirleitt. Með þessum 

aðferðum drögum við athyglina inn í líkamann og að kjarna persónulega 

sköpunarkraftsins.  

Eisner taldi einnig mikilvægt að sköpun og listfræðsla komi inn á öllum sviðum námsins, 

en einskorðist ekki við kennslustofuna. Þverfalegt nám er þegar kennsluhættir draga saman 

aðferðir tveggja eða fleiri faga til að móta samþætta faglega sýn. Þverfaglegt nám kemur 

sér vel þegar viðfangsefnið sem fyrir liggur er flókið og marglaga (Newell, 2001). 

Kennsluhættir hafa verið að færast æ meira í áttina að þverfaglegri nálgun sem byggir á 

heildrænni sýn á veröldina. Elizabeth M. Delacruz (1960- ) hefur talað um það í textum 
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sínum um listkennslufræði að sú þverfaglega nálgun sem við sjáum í auknum mæli í 

sambandi við kennslu, þekkingarsköpun og tilgang skólakerfisins almennt byggir á að 

nemendur öðlist skilning á flóknum kerfum og fái tilfinningu fyrir kjarna og merkingu 

viðfangsefna í stóru samhengi. Þekkingin sé því endursköpuð og byggð upp af 

nemandanum sjálfum (Delacruz, 1997, bls. 80). Þverfaglegt nám er ekki nýtt af nálinni og 

liggur beinast við að vísa í áður nefnda gestalt-hugmyndafræði þar sem heildarhugsun var í 

hávegum höfð, eins og skrif Polanyi og Sheet-Johnstone bera vitni um. Í íþróttalist er 

viðfangsefnið nemandinn sjálfur, hið marglaga sjálf í sinni áþreifanlegu og óáþreifanlegu 

mynd – líkami og andi. Íþróttalist er þannig tilraun til að styrkja sjálfsmynd og 

sjálfsskilning barna út frá líkamlegri nálgun og sköpunarkrafti samtímis. Markmiðið með 

því að draga saman aðferðir þvert á fög er að fá litríkari og heildrænni skilning á sjálfi, 

getu og tækifærum einstaklingsins. Listsköpun er leið til tjáningar, með eða án orða, og 

veitir ótal leiðir til að tjá það sem erfitt getur verið að koma í orð. Þannig er listsköpun leið 

að fjölbreyttum tilfinningum og skilningi á þeim (Eisner, 2002, bls. 4-24). Íþróttir eru 

einnig tjáningarform og vettvangur fjölbreyttra tilfinninga. Í þessu samhengi er forvitnilegt 

að rýna nánar hvort samspyrðing íþrótta og lista geti verið leið að auknum 

tilfinningaþroska; hvort íþróttalist geti veitt nemendum aðgengi að fjölbreyttari 

tilfinningum og þar með víðari skilning á sjálfum sér, eigin getu og eigin fagurferði. Því 

nám snýst um annað og meira en að taka við eða smíða sér þekkingu, nefnilega að eignast 

hlutdeild í menningu og læra að vera manneskja og skapa sjálfan sig í samspili við aðra 

(Hafþór Guðjónsson, 2012). 

Allir kennsluhættir í íþróttalist miða að opnu samtali og örvun nýrra hugmynda. Verkefnin 

sem lögð eru fyrir eru kveikjur og mikilvægt er að taka hugmyndum nemenda fagnandi að 

nýjum útfærslum á því sem lagt er fyrir. Tilraunum er hampað, mistök eru umvafin, allar 

uppákomur eru álitnar tækifæri til samtals og rýni. Í íþróttalist er ekkert rétt og ekkert rangt 

svar, aðeins persónuleg upplifun og rými fyrir nýjar hugmyndir. Léttleiki og húmor eru 

leið inn í leikinn, hlustun og virðing afmarka rammann og traust og samstaða mynda 

öruggt rými fyrir upplifanir. Öllum spurningum er tekið opnum örmum og litið á þær sem 

tækifæri til að skilja hugarheim nemenda, heila sár og leysa hnúta. Kennari í íþróttalist þarf 

að vera tilbúinn í samtal um alla hluti, enda er líklegt að vinna með líkamann samhliða 

sköpun veki upp ýmiskonar hugmyndir, minningar og tilfinningar hjá bæði nemendum og 

kennurum.  

 



 

38 
 

Aðgengi að listfræðslu 

Í aðalnámskrá grunnskólanna er ítrekað talað um mikilvægi fjölbreytni. Fjölbreytt 

námsefni, fjölbreytt viðfangsefni, að nemendur öðlist skilning á fjölbreytileika 

samfélagsins og að í skólastarfi sé borin virðing fyrir fjölbreytileika nemenda og ólíkum 

þörfum (aðalnámskrá, 2011, bls. 20). Við leitum í það sem við erum góð í og þar sem 

æfingin skapar meistarann verðum við iðulega betri í því sem við leitum í (Snowman og 

McCown, 2012, bls. 377). Það má því álykta að því fjölbreyttara sem námið er, því 

fjölhæfari verða börnin gegnum skólagönguna. 

Yfirgripsmikil rannsókn um listfræðslu sem gerð var í yfir 40 löndum gefur skýrar 

vísbendingar um að börn sem fá gæðalistfræðslu eru óhræddari að takast á við verkefni, 

hvíla öruggari í sjálfum sér, standa sig betur í öllu námi og eru ólíklegri til að hrökklast úr 

skóla. Niðurstöðurnar voru gefnar út árið 2006 í bókinni The Wow Factor: Global research 

compendium on the impact of the arts in education. Rannsókninni var stýrt af Anne 

Bamford, mennta- og menningarmálafulltrúa Lundúnabogar. Þar kemur einnig fram að góð 

listkennsla styrkir sjálfsöryggi og hefur jákvæð áhrif á almenna líðan og viðhorf barna 

(Bamford, 2006, bls. 105). Mikilvægi þess að börn og ungmenni upplifi fjölbreytta 

listfræðslu er margþætt – rétt eins og með alla fræðslu – en hér mun ég draga út tvo þætti, 

það er að börn og ungmenni tileinki sér fjölbreyttar leiðir til tjáningar og svo hitt, að þau 

kynnist fjölbreyttum fyrirmyndum á sviði lista. Fjölbreytt gæðalistfræðsla þjálfar börn í 

fjölbreyttum tjáningarmáta og gefur einstaklingum því aðgang að persónulegri 

verkfærakistu til tjáningar. Slíkar aðstæður geta hjálpað börnum að tengja við sig sjálf og 

ekki síður að tengja við samnemendur og kennara. Það að þekkja eigin verkfærakistu til 

tjáningar gegnum sköpun kemur sér vel allt lífið til að styrkja sjálfsvirði, bregðast við 

óvæntum aðstæðum, eiga í heilbrigðum samskiptum og vera læs á sjálf sig. Þessi hæfileiki, 

í jafnvægi við að kunna að meta listræna tjáningu annarra og veita henni viðtöku, er það 

sem ég horfi til í eflingu menningarlæsis í samfélögum.  

Til að sem flest börn fái að upplifa töfra skapandi ferlis og þeim verðmætum sem því fylgir 

er mikilvægt að við skoðum vel hvernig listfræðslan getur mætt stærri og fjölbreyttari hópi 

barna og kveikt hjá þeim sköpunargleðina sem býr í okkur öllum. Listræn menntun er 

viðhorf. Það felur í sér að allir hafi tækifæri til að vera listamaður lífsins, sem krefst 

stöðugrar sköpunarvirkni á öllum sviðum tilvistarinnar. Allt lífið býður upp á tækifæri til 

að skapa og endurskapa sitt eigið sjálf og samband sitt við fólk, hluti, samfélag og 
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menningarlegt samhengi (Buschkühle, 2020, bls. 197). Með kennsluháttum íþróttalistar er 

leitast við að ná til fjölbreyttari hóps barna og gefa sem flestum tækifæri til að hvíla í 

líkama sínum og skynja og virkja sinn eigin sköpunarkraft. Listsköpun er víð og fjölbreytt 

og snertir á mörgum sviðum daglegs lífs fólks. Í íþróttalist er gengið út frá því að það sé 

mikilvægt að börn fái tækifæri til að kynnast sínum innri listamanni og tileinki sér víðtæka 

verkfærakistu sköpunar sem þau geta leitað í út lífið eftir þörfum, enda geta börn illa leitað 

í það sem þeim stendur ekki til boða eða þau vita ekki af. 

2.5 Íþróttalist og aðalnámskrá grunnskóla 

Íþróttalist er tilraun til að draga saman skólaíþróttir og listgreinar í skapandi vinnusmiðjur 

með áherslu á atgervismiðaða listsköpun og þátt sköpunar í íþróttum. Mikið er lagt upp úr 

líkamslæsi, tilfinningalæsi og fjölbreyttri tjáningu gegnum eigin líkama. Við gerð 

námsefnis í íþróttalist sumarið 2021 var eftirfarandi samantekt gerð á því hvernig íþróttalist 

fellur að markmiðum og áherslum gildandi aðalnámskrár grunnskóla, hvernig hún vinnur 

með grunnþætti menntunar og snertir á köflum og hæfniviðmið um skólaíþróttir og list- og 

verkgreinar almennt auk þess sem rýnt er í tengingu við hæfniviðmið sjónlista, dans og 

leiklistar. Í lokin er fjallað um námsmat í íþróttalist sem byggir að mestu á kafla um 

sameiginlegt námsmat og kennsluhætti í list- og verkgreinum. Þar sem vísað er í 

hæfniviðmið er átt við hæfni sem nemendur eiga að hafa öðlast við lok 10. bekkjar enda er 

námsefni í íþróttalist einungis þróað fyrir elsta stig að svo stöddu. 

Grunnþættir menntunar 

Í aðalnámskrá er fjallað um almennar áherslur menntunar í grunnskólum á Íslandi með það 

að markmiði að stuðla að samfellu í skólastarfi. Grunnþættirnir eru læsi, sjálfbærni, 

lýðræði & mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði & velferð og sköpun. Tekið er fram að 

grunnþættirnir tengist innbyrðis og að þeir skuli hafðir í huga við skipulag alls skólastarfs. 

Mikil áhersla er lögð á að sköpun skuli samtvinnuð öllum námsgreinum og öllu skólastarfi 

(aðalnámskrá, 2011, bls. 16-17). 

 
Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn 
og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og 
vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa 
áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það. (Aðalnámskrá, 
2011, bls. 16)  
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Læsi 

Íþróttalist fjallar um læsi á líkamann og læsi á eigin tilfinningar. Í aðalnámskrá er talað um 

að meginmarkmið læsis sé að nemendur taki virkan þátt í að umskapa og umskrifa heiminn 

með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem 

þeir lesa (aðalnámskrá, 2011, bls. 19). Í íþróttalist er unnið með sköpun merkingar gegnum 

líkamlega hreyfingu og þjálfun í að lesa í þessa merkingu með gagnrýnu og opnu samtali. 

 

Sjálfbærni 

Í kafla um menntagildi og megintilgang list- og verkgreina er talað um greinarnar sem 

vettvang menntunar til sjálfbærni og er það rökstutt þannig að list- og verkgreinar vinni 

með samábyrgð, tilfinningagreind og samhengi við umhverfi og náttúru í stærra og smærra 

samhengi. Slíkur grunnur eflir virkni nemenda í mótun samfélagsins og sýnir þeim fram á 

að þau hafi rödd sem hlustað sé á. Íþróttalist leggur sitt af mörkum í þessu samhengi þar 

sem mikið er lagt upp úr tilfinningalæsi, samábyrgð og áhrifum sem við höfum á efni og 

umhverfi með athöfnum okkar (aðalnámskrá, 2013, bls. 141).  

 

Lýðræði og mannréttindi 

Íþróttalist sprettur upp úr hugmyndum um mikilvægi fjölbreyttrar nálgunar í listfræðslu til 

að vekja áhuga stærri hóps og tryggja sem flestum aðgang að tjáningarverkfærum 

listgreinanna. Í aðalnámskrá grunnskóla er ítrekað talað um fjölbreytni í tengslum við 

almennt nám, kennsluhætti, matsaðferðir og nálgun á viðfangsefni (aðalnámskrá, 2011, 

2003). Eitt meginmarkmið með vinnustofu í íþróttalist er að frelsa börn frá því að 

skilgreina sig ung að aldri með eða móti íþróttum og listum og upplifa um leið þörf til að 

útiloka hina greinina. Þannig vinnur íþróttalist einnig að því að auka skilning á ólíkum 

sjónarmiðum og sporna við fordómum. Íþróttalist stuðlar að lýðræðislegu gildismati þar 

sem hver og einn nemandi fær rými til að hvíla í sjálfinu og með fjölbreyttum markmiðum 

er tekið tillit til ólíkra áhugasviða nemenda sem þó öll stuðla að tjáningu og læsi á eigin 

líkama og tilfinningar auk virðingar við líkama og tilfinningar annarra (aðalnámskrá, 2011, 

bls. 21). 

   

Jafnrétti 

Í íþróttalist er hugmyndum um listir og íþróttir ögrað með það að leiðarljósi að skapa 

tækifæri fyrir alla til að tjá sig og skapa á eigin forsendum í beinum tengslum við hreyfingu 
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og líkamsvitund. Markmið íþróttalistar eru mjög í takt við eftirfarandi klausu úr kafla um 

jafnrétti, einn grunnþátt menntunar í aðalnámskrá grunnskóla: 
 
Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin 
forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, 
umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Í skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í að skapa 
samfélag jafnréttis og réttlætis. Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á viðteknum 
hugmyndum í samfélaginu og stofnunum þess í því augnamiði að kenna börnum og 
ungmennum að greina þær aðstæður sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra. 
(Aðalnámskrá, 2011, bls. 21-22)  

 

Heilbrigði og velferð 

Í íþróttalist er unnið heildrænt með andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði á jákvæðan 

hátt þar sem markvisst er hlúð að þroska og velferð hvers og eins frá ýmsum hliðum. 

Íþróttalist leggur mikla áherslu á nokkra af þeim helstu þáttum heilbrigðis sem nefndir eru í 

aðalnámskrá: jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, 

kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og annarra (aðalnámskrá, 2011, bls. 23). 

Lagt er upp með að skólar veiti fræðslu um hreyfingu og skapi öruggt umhverfi sem hvetur 

alla til hreyfingar, og að taka skuli mið af þessu í öllu skólastarfi. Íþróttalist nálgast 

hreyfingu á annan hátt en gengur og gerist í skólaíþróttum og því getur hún verið leið til 

hreyfingar fyrir nemendur sem annars tengja ekki við skólaíþróttastarfið. Með því að 

samþætta hreyfingu og tjáningu gegnum skapandi starf er markmiðið að byggja upp 

jákvæða sjálfsmynd. Með því að spyrða saman íþróttir og listir er mögulegt að mæta 

áhugasviðum fleiri nemenda. Fyrir suma nemendur getur íþróttalist verið óvænt leið að 

hreyfingu eða óvænt leið að sköpun, allt eftir áhugasviði og sjónarhornum nemendanna 

(aðalnámskrá, 2011, bls. 23). 

Sköpun 

Sköpunargleði, hreyfileikir og útrás eru mikilvægir þættir í íþróttalist. Unnið er með 

forvitni, athafnaþrá og nýjar og öðruvísi leiðir til sköpunar og hreyfingar. Íþróttalist er 

áskorun til að leita nýrra leiða til tjáningar, leika sér með möguleika, líta á mistök sem 

mikilvægan þátt í sköpunarferli og ögra fyrir fram ákveðnum hugmyndum um íþróttir og 

listir. Í íþróttalistinni er unnið með óhefðbundnar stellingar og hreyfingar til sköpunar svo 

gleði og húmor eru aldrei langt undan. Léttleiki stuðlar að sköpunargleði og opnar 

sköpunarferlið sem oft virðist hátíðlegt og jafnvel ógnvænlegt. 

 
Sköpun byggist á gagnrýninni hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika og því 
skiptir sköpunarferlið ekki síður máli en afrakstur verksins. Að skapa er að fara út fyrir 
mengi hins þekkta og þar með auka þekkingu sína og leikni. Þótt sköpun í almennum 
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skilningi sé vissulega nátengd listum og listnámi er sköpun sem grunnþáttur ekki bundin við 
listgreinar fremur en aðrar námsgreinar og námssvið. (Aðalnámskrá, 2011, bls. 24)  

 

Hlustun og svörun gegnum athöfn er aðferð íþróttalistarinnar og athöfnin markar, máir eða 

mótar efni. Frumkvæði er í hávegum haft og litið er á hverja æfingu sem stökkpall inn í 

nýjar hugmyndir, nýjar aðferðir, nýja hugsun.  

Skólaíþróttir og list- og verkgreinar 

„Allir hafa hæfileika til að skapa.“ (Aðalnámskrá, 2013, bls. 140). Íþróttalist er verkfæri til 

að gefa börnum með fjölbreytt áhugasvið tækifæri til að tengja við sköpunarferlið. Mikið 

er lagt upp úr sköpun og heilbrigði í aðalnámskrá grunnskóla og að þessi atriði séu vafin 

inn í ólíkar námsgreinar og skólastarfið allt. Bæði atriðin eru nefnd í tengslum við mótun 

sjálfsmyndar, sjálfstrausts, afstöðu til ofbeldis, tilfinningaþroska, sem og við eflingu 

frumkvæðis og að læra að vinna saman. Í kafla um skólaíþróttir er talað sérstaklega um 

samruna íþrótta og lista: 

 
Í skólaíþróttum er tækifæri fyrir hvern nemanda að læra að þekkja eigin líkama og skynja 
möguleika hans til tjáningar og sköpunar. Þannig má efla sjálfstraust og styrkja sjálfsmynd 
hvers einstaklings. Leikur með söng og dansi, leikræn tjáning og sköpun þarf að vera hluti af 
kennslunni. (Aðalnámskrá, 2013, bls. 182)  

 

Aðferðir íþróttalistarinnar koma þarna að góðum notum en markmiðið er að fjölbreyttar 

æfingar sem tengja saman atgervi og sköpun munu gefa nemendum tækifæri til að skilja 

líkama sinn betur. Lagt er upp með að rýna í getu, styrkleika og möguleika líkamans utan 

keppnissamhengis eða mælinga. Í kafla um menntagildi listgreina stendur jafnframt: 

    
Listsköpun opnar einstaklingum fjölbreyttar leiðir til að vinna með hugmyndir, varpa fram 
spurningum, endurspegla og túlka eigin reynslu og annarra. Þannig þroska nemendur 
hæfileika sinn og getu til að vega og meta gjörðir sínar og umhverfi með gagnrýnum hætti. 
Við listsköpun opnast oft ný og óvænt sjónarhorn á hugmyndir og hluti, það losnar um 
hömlur og kímnigáfa nemenda fær gjarnan notið sín í óvenjulegum og ögrandi verkefnum. 
Við slíkar aðstæður koma leyndir hæfileikar gjarnan fram og nemendur tengjast innbyrðis á 
annan hátt en í öðrum greinum. (Aðalnámskrá, 2013, bls. 143)  

 

Eitt af markmiðum íþróttalistarinnar er að vinna með hið óvænta, og að nemendur geti 

komið sjálfum sér á óvart. Þar sem líkami og sköpun eru í forgrunni gefst nemendum færi 

á að upplifa hlutina á eigin skinni. Slík reynsla er ómetanleg og eflir þögla þekkingu, 

verkþekkingu og skilning á eigin tilfinningum, líkama og fagurferði. Nemendur fá tækifæri 

til að rannsaka eigin mörk og ögra sjálfum sér af virðingu við þau í krefjandi en mildum 

verkefnum. Vonast er til að óhefðbundin nálgunin krefji nemendur ekki um að skilgreina 
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sig eða námsgreinarnar í þessum tímum, heldur þvert á móti að mörk þeirra verði svo óljós 

að nýtt rými myndist þar sem sem flestir nemendur geta verið í essinu sínu.  

 
Börnum er leikur sjálfsprottin leið til náms- og þroska. Í grunnskóla er mikilvægt að 
viðhalda þessari aðferð í skólastarfi og þróa hana eftir því sem nemendur eldast. Leikur er 
15 ára nemanda jafn árangursrík leið til þroska og skilnings og sex ára barni. Leik má koma 
við innan allra námsgreina og námssviða í fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi og í félags- 
og tómstundastarfi. (Aðalnámskrá, 2011, bls. 38)  

 

Í íþróttalist er gengið út frá að leikurinn og léttleikinn sem honum fylgir sé leið að „essinu 

sínu“ og þar með að fjársjóðskistu hugmynda og tjáningar. Ef gengið er út frá því að leikur 

sé jafn mikilvægur elstu nemendum grunnskóla og hann er ungum börnum er líklegt að 

íþróttalist geti leitt nemendur á andlegan stað tilfinningaúrvinnslu. Því er mikilvægt að 

umhverfi íþróttalistar sé umvefjandi staður þar sem gefst andrými til að vera og gera, og að 

þar sé virðing alltaf í hávegum höfð.  

 
Megintilgangur með námi í list- og verkgreinum í grunnskóla er að allir nemendur kynnist 
fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkkunnáttu, sköpunarkraft, samhæfingu 
hugar, hjarta og handar og margar, ólíkar tjáningarleiðir. Þar fá þeir tækifæri til að skapa 
hluti í handverki, vinna með tákn, tóna, matarmenningu og líkamann í tíma og rúmi og 
tengja þannig milli hugmyndar, verka og hluta. Allt þetta þroskar og eykur hæfni fólks til að 
tengja milli hlutbundinnar og óhlutbundinnar hugsunar og takast á við síbreytilegan heim á 
persónulegan, gagnrýninn og skapandi hátt. (Aðalnámskrá, 2013, bls. 141)  

 

Íþróttalist leggur sitt á vogarskálarnar til að af því geti orðið í skólastarfi grunnskólanna að 

sem flest börn tileinki sér og meðtaki listfræðslu samkvæmt þeim metnaðarfulla ramma 

sem aðalnámskrá grunnskóla leggur upp með. Að sama skapi getur íþróttalist verið leið 

fyrir ólíkan hóp nemenda til að tengja við líkamlega hreyfingu, þol og þor. Sjónarhornið og 

aðferðafræðin er önnur en öll búum við í líkama sem þarfnast næringar og hreyfingar, 

styrkingar, skilnings og sköpunargleði. 

 
Í kennslu skólaíþrótta skal gæta að jöfnum tækifærum nemenda til náms og taka mið af 
einstaklingsbundnum þörfum þeirra. Allir þurfa að njóta styrkleika sinna til að byggja upp 
jákvæða sjálfsmynd. Í þessu samhengi má nýta mörg áhugamál nemenda og hvetja til 
hreyfingar og heilbrigðis. (Aðalnámskrá, 2013, bls. 183)  

 

Meginmarkmið íþróttalistar er að gefa fjölbreyttum hópi barna kost á að nálgast sköpun og 

hreyfingu, sem er okkur öllum eðlislæg, án þess að takmarka sig við skilgreiningar á eigin 

áhugasviði.  
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3. Rannsókn og aðferðafræði 

3.1 Rannsóknarspurning og rannsóknarsnið 

Hér að neðan verður greint frá aðferðunum sem liggja að baki framkvæmd rannsóknar á 

tilraunakennslu kennsluhátta og námsefnis í íþróttalist. 

Upprunalegar vangaveltur sem gerð námsefnis í íþróttalist – og síðar þessi rannsókn – 

spretta úr leitandi spurningu um hvort íþróttalist gæti verið leið til að listkennsla nái til 

fjölbreyttari hóps barna. Vinnustofur í Fjarðabyggð með ríflega tvö hundruð nemendum 

gáfu vísbendingu um að svo væri og þessi rannsókn byggir á eftirfarandi spurningum:  

→ Hvaða áhrif hefur það á nemendur á elsta stigi í Landakotsskóla þegar lögð eru fyrir þau 

verkefni í íþróttalist? 

→ Hvaða áhrif hefur kennslan á viðhorf nemenda til hreyfingar og sköpunar? 

→ Hvaða áhrif hefur kennslan á líkamsvitund, sjálfsþekkingu og skilning á eigin getu? 

Um er að ræða tilviksrannsókn (e. case study) sem er ein meginstoð eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Eigindleg aðferðafræði hefur um áraraðir gegnt mikilvægu hlutverki 

þegar rannsaka á flókin fyrirbæri sem tengjast mannlegri reynslu (Bennett og Elman, 

2007). Tilviksrannsóknir byggja á þeim grunni að skilningur á hinu sérstæða sé ekki síður 

mikilvægur en á hinu almenna. Í tilviksrannsókn er rannsóknarefnið einangrað til að þróa 

ítarlegan skilning á viðfangsefninu. Gögnum er safnað um afmarkað viðfangsefni og greint 

frá niðurstöðum í samhengi við gefinn fræðigrunn (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 

Arnarsson, 2013). Tilviksrannsóknir geta verið leitandi (e. exploratory) þegar lítið er vitað 

um fyrirbærið, lýsandi (e. descriptive) þegar þó nokkur vitneskja liggur fyrir um fyrirbærið 

en rannsakandi vill öðlast skýrari sýn á það, eða skýrandi (e. explanatory) þegar unnið er 

með orsakir tengdar fyrirbærinu (Alston og Bowles, 2013). Tilviksrannsóknir eru unnar 

annað hvort aftursæjar (e. retrospective), þar sem unnið er með fyrir fram gefin gögn, eða 

framsæjar (e. prospective) þar sem viðfangsefnið er skoðað samhliða gagnasöfnuninni 

(Creswell, 2013). Í tilviksrannsókn á vettvangi kemst rannsakandinn nærri viðfangsefni 

sínu og öðlast því persónulegan og víðan skilning á gefnum afmörkuðum aðstæðum 

(Lichtman, 2013). 

Kennsla er margslungið fyrirbæri og námsefni í íþróttalist er nýnæmi. Því varð fyrir valinu 

að gera leitandi, framsæja tilviksrannsókn. Þessi rannsókn felur í sér fyrstu haldbæru gögn 

um notkun nýrra kennsluhátta og námsefnis í íþróttalist. Rannsóknargögnin eru 
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reynslugögn (e. empirical data) úr tilraunakennslu, rannsóknardagbók, myndir og gögn úr 

rýnihópsvinnu með nemendum. Rannsakandi greinir og túlkar gögnin, byggt á fræðagrunni 

sem útlistaður er hér að ofan. Rannsóknin fjallar um áhrif tilraunakennslu kennsluhátta og 

námsefnis í íþróttalist á nemendur með áherslu á viðhorf þeirra til hreyfingar, sköpunar og 

atgervis auk skilnings á eigin getu og líkamsvitund. Markmiðið er að fá haldbærari mynd á 

möguleikana sem felast í áframhaldandi þróun námsefnisins og þeim tækifærum sem felast 

í innleiðingu íþróttalistar í daglegt starf barna. Þar sem rannsóknin er í formi 

tilraunakennslu er rannsakandinn (kennarinn) óhjákvæmilega hluti af rannsókninni. 

Kennsluhættir og framsetning námsefnisins hefur áhrif á móttöku nemendanna og þar með 

þau áhrif sem kennslan hefur. Þó ekki sé um starfendarannsókn að ræða má gera ráð fyrir 

að rannsóknin hafi áhrif á starfshugmyndir rannsakandans ekki síður en möguleg áhrif 

kennslunnar á nemendurna. Ef til vill má spyrja sig um hlutleysi rannsakanda við þessar 

aðstæður og sannarlega hvílir ábyrgð á rannsakandanum að gera sér grein fyrir flókinni 

stöðu sinni innan rannsóknarinnar. Það er þó stuðst við þá trú Hafþórs Guðjónssonar að 

skilningur kennara á aðstæðum í kennslustundum sínum gefi aðra og verðmætari sýn á 

viðfangsefnið en nálgun utanaðkomandi rannsakanda (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

3.2 Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Vettvangur og þátttakendur 

Tilraunakennsla fór fram í Landakotsskóla haustið 2021 í rýmum víðs vegar um skólann, 

íþróttasal Kvennaskólans í Reykjavík auk einnar vettvangsferðar í æfingahúsnæði 

sirkuslistafélagsins Hringleiks. Kennslan náði yfir sex skipti með tveimur nemendum úr 

10. bekk. Aðstæður sem skapast hafa í samfélaginu sökum Covid-19 ollu því að 

tilraunakennslan varði í styttri tíma og færri nemendur tóku þátt í henni en gert hafði verið 

ráð fyrir. Það er þó þakkarvert að hafa fengið tækifæri til að kenna námsefnið í grunnskóla 

við þær viðkvæmu aðstæður sem við bjuggum við í heimsfaraldri. Aðferðum í þessari 

rannsókn svipar til aðferða starfendarannsóknar, en rannsakandi var bæði kennari, 

athugandi og umsjónarmanneskja auk þess að hafa skrifað námsefnið sem var verið að 

prufukeyra. Þessar aðstæður myndast þar sem rannsóknin er smá í sniðum, fjármagn er af 

skornum skammti og heimsfaraldur ógnaði öryggi skólastarfs meðan á rannsókn stóð svo 

nemendafjöldi var einnig afar takmarkaður. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa 

vísbendingar um tækifærin sem felast í kennsluháttum íþróttalistar en þörf er á frekari 

rannsóknum á viðfangsefninu með stærri hópi nemenda og teymi kennara og rannsakenda.  
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Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbók var haldin þar sem skrifað var niður eftir hverja kennslustund hvernig 

kennslustundin fór fram, athuganir á viðbrögðum og þátttöku nemenda skráðar, sem og 

athugasemdir og ígrundun rannsakanda. Upplifun nemenda úr lokahring kennslustunda 

voru skráðar í rannsóknardagbókina auk sjálfsmats og annarra atriða sem vöktu athygli 

rannsakanda meðan á kennslunni stóð.  

Rýnihópur 

Rýnihópar (e. focus groups) er eigindleg rannsóknaraðferð sem mikið er notuð í 

félagsvísindum. Þar kemur saman hópur fólks með ákveðin einkenni til að ræða afmarkað 

málefni á markvissan hátt. Tilgangurinn er að öðlast skilning á viðhorfum og reynslu 

ákveðins hóps. Aðferðarinnar hefur verið getið síðan snemma á tuttugustu öld. Henni var í 

fyrstu beitt til að skilja aðferðir kennslu og í markaðsfræðum til að skilja þarfir neytenda, 

en síðan 1980 hefur áhugi rannsakenda á rýnihópsaðferðinni aukist og er hún notuð í fleiri 

fræðigreinum (Sóley S. Bender, 2013). Rýnihópsaðferðin er notuð í þessari rannsókn með 

nemendum í kjölfar kennslunnar til að fá innsýn í upplifun og reynslu þeirra á 

kennsluháttum íþróttalistar. Rýnihópar til könnunar (e. exploratory) voru notaðir í stað 

einstaklingsviðtala þar sem það var talið vænlegra til árangurs með tilliti til aldurs, þroska 

og félagslegrar stöðu nemendanna. Ekki er hægt að tala um mikla breidd í úrtaki (e. range) 

þar sem nemendahópurinn er fámennur en þeim mun meiri áhersla er lögð á breidd og dýpt 

í umræðum, öflun gagna úr samtalinu milli nemenda og ítarlegri greiningu á því. 

Mikilvægt er að undirbúa rýnihópsvinnuna vel og vanda vinnubrögð við öflun og greiningu 

gagnanna sem þar verða til. Þegar vel er að staðið getur aðferðin haft mikið vægi í 

þekkingarþróun á hinum ýmsu sviðum (Sóley S. Bender, 2013). Í þessu tilfelli var 

framkvæmd rýnihóps unnin í samstarfi við Landakotsskóla þar sem Ellen Gunnarsdóttir 

hafði umsjón með framkvæmdinni fyrir hönd skólans með góðfúslegu leyfi skólastjóra og 

foreldra nemenda. Það er talið gott að hitta rýnihóp í rými sem þátttakendur þekkja vel 

(Sóley S. Bender, 2013) og því var ákveðið að halda rýnihópsfundinn innan veggja 

Landakotsskóla. Sökum smæðar hópsins skiptast rannsakandi og fulltrúi skólans á 

hlutverkum stjórnanda (e. moderator) og athuganda (e. observer). Þetta er gert til að auka á 

breiddina í samtalinu og til að stuðla að því að nemendur fái fjölbreytna hvatningu til 

tjáningar. 
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Viðtalsrammi var unninn fyrir rýnihópinn og byggir hann á sniðmáti frá Sóleyju S. Bender 

sem finna má í Handbók í aðferðafræði rannsókna í ritstjórn Sigríðar Halldórsdóttur (Sóley 

S. Bender, 2013, bls. 304). Nálgun á viðfangsefni er víðtæk í upphafi og verður sértækari 

þegar lengra er haldið.  

Inngangur 

→ Rannsakandi býður þátttakendur velkomna 

→ Rannsakandi skýrir tilgang og ávinning rannsóknar 

→ Rannsakandi greinir frá nauðsyn þess að viðtalið sé hljóðritað og útskýrir að gögnum 

verði eytt eftir úrvinnslu viðtalsins 

→ Rannsakandi skýrir út reglur, t.d. að einn tali í einu og að hér sé ekkert rétt eða rangt 

Spurningarammi 

→ Hvað fannst ykkur um námsefnið?  

 Hvernig er það í samanburði við aðra kennslu? 

 Hvernig er það í samanburði við aðra listfræðslu eða íþróttakennslu? 

→ Hvað fannst ykkur gagnlegt eða skemmtilegt? 

Æfingar, umræður 

Kennslurými, kennslugögn 

→ Finnst ykkur íþróttalist gagnleg og einhvers virði? 

 Hvað segja bekkjarsystkini ykkar þegar þið talið um íþróttalist? 

 Hvernig bregðast foreldrar ykkar við? 

→ Hverju mætti breyta? 

 Var eitthvað skrýtið, óþægilegt, óþarfi? 

 Var eitthvað sem þið vilduð læra meira um eða prófa aftur? 

→ Hvað hafið þið lært? 

→ Er eitthvað sem þið hugsið eða sjáið öðruvísi eftir kennsluna? 

Samantekt 

→ Rannsakandi tekur saman meginatriði viðtalsins 

 Við höfum rætt um… 

Fram hefur komið að… 

→ Þátttakendum er boðið að bæta einhverju við í lokin 

→ Rannsakandi þakkar öllum fyrir þátttökuna og tilkynnir þátttakendum að þau megi hafa 

samband við hana ef upp koma spurningar eða vangaveltur 
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Þá voru útbúnir handskrifaðir miðar í mismunandi litum með æfingum og viðfangsefnum 

úr kennsluháttum íþróttalistar til að örva samræðurnar og rifja upp það sem fram hafði 

farið í tilraunakennslunni. Miðarnir nýttust vel í rýnihópnum og urðu kveikja að 

minningum og umræðum um það sem gert var í tilraunakennslunni.  

 

 

 
Mynd 6. Miðar fyrir rýnihópsvinnu 

 

Í rýnihópum fer gagnagreining iðulega fram í þremur stigum, fyrsta greining er gerð meðan 

samtal í rýnihóp fer fram og stjórnandi reynir að meta í rauntíma ef eitthvað er augljóst og 

ef spyrja mætti nánar út í ákveðna þætti sem koma fram í samtali. Annað stig greiningar fer 

fram strax í kjölfar rýnihópsviðtals þar sem bæði stjórnandi og athugandi punkta hjá sér 

mikilvæg atriði samræðnanna, athygliverðar áherslur, óvæntar upplýsingar og virkni 

þátttakenda. Þriðja stig greiningar felst í að skoða hljóðritun viðtalsins frá orði til orðs 

(Sóley S. Bender, 2013). Greining rýnihópsvinnu fór fram í fyrrnefndum þremur stigum og 

í þriðja stigi greiningar voru gögnin greind í fimm flokka; a) upprifjun á upplifuninni,  
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b) gagnrýni nemenda, c) um listgreinar og íþróttir, d) aðrir nemendur og tækifæri, e) 

áskoranir og framtíðarsýn.  

 

3.3 Siðferðileg álitamál 

Það felst siðferðileg ábyrgð í því að kenna og ekki síst þar sem börn eiga í hlut. Eðli 

kennarastarfsins er slíkt að dyggðir á borð við góðvild og umhyggju eru óumflýjanlegar. 

Kennarinn þarf að tengjast nemendum utan kennslustofunnar og góðir kennarar láta sig 

varða þroska og líðan nemenda sinna (Carr, 2003). Það eitt að gæta barna felur í sér 

siðferðilega ábyrgð, og hvað þá að móta umhverfi og viðfangsefni sem börn dvelja í 

löngum stundum. Þegar barn er sent í skólann fela forráðamenn barna starfsfólki skólans 

það verkefni, ábyrgð og vald að annast börnin, byggja reynsluheim þeirra og innleiða hjá 

þeim gildi og viðmið. Þetta er óhjákvæmilegt því með því einu að vera til staðar og vera 

þátttakandi í lífi barnanna hefur viðkomandi áhrif á líf barnsins og ber þar með siðferðilega 

ábyrgð. Þegar rannsakandi er einnig þátttakandi í aðstæðunum, í þessu tilfelli kennari og 

höfundur námsefnis, getur verið erfitt að vita að hve miklu leyti rannsakandinn mótar 

atburðarásina sem er til athugunar. Persónuleg tengsl rannsakanda og þátttakanda eru 

óhjákvæmileg í eigindlegri rannsókn og geta verið grundvöllur verðmætrar innsýnar í 

viðfangsefnið. Það getur einnig orðið til þess að rannsóknin muni hafa mótandi áhrif á líf 

þess sem að rannsókninni kemur en koma þarf í veg fyrir að valdaójafnvægi ógni 

trúverðugleika rannsóknarinnar (Ástríður Stefánsdóttir, 2013, bls. 13). Í þessu tilfelli var 

rannsakandi kennari í tímunum, en ekki almennur kennari í skólanum sem gerir það að 

verkum að kennari og nemendur kynntust meðan á kennslunni stóð. Því þurfti að byggja 

upp traust og gott andrúmsloft og hluti af því var að gera nemendum skýra grein fyrir 

tilgangi rannsóknarinnar og minna reglulega á að kennsluefnið væri í tilraunakennslu. 

Siðferðileg álitamál geta komið upp í öllum rannsóknum á fólki á hvaða fræðasviði sem er. 

Í flestum tilfellum þykir rangt að stundaðar séu rannsóknir á einstaklingum án vitneskju 

þeirra um rannsóknina, og stríðir það gegn grundvallarmannréttindum að einstaklingur fái 

ekki tækifæri til að svara fyrir sig og verja sig. Hlutverk rannsakandans þarf að vera skýrt 

og öllum ljóst. Í raunaðstæðum getur þó reynst erfitt að framfylgja því og á vettvangi getur 

rannsakandi þurft að bregða sér í önnur hlutverk, t.d. þátttakanda (Ástríður Stefánsdóttir, 

2013, bls. 10). Rannsókn þessi er framkvæmd á þann hátt að um upplýst samþykki sé að 

ræða varðandi alla þætti rannsóknarinnar og að kennslan sé viðfangsefni rannsóknarinnar. 
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Skólastjóri Landakotsskóla, listgreinakennari og íþróttakennari sátu upplýsingafund um 

rannsóknina og skólastjóri veitti leyfi fyrir rannsókninni með nemendum á elsta stigi. 

Foreldrar nemendanna gáfu í upphafi munnlegt leyfi og skrifuðu síðar undir samþykki þess 

efnis að börn þeirra tækju þátt í rannsókninni. Nemendurnir sjálfir voru upplýstir strax í 

fyrsta tíma að um rannsókn væri að ræða og gáfu munnlegt samþykki fyrir þátttöku í henni. 

3.4 Námsefnið lifnar við: Kennsluhættir í íþróttalist 

Kennsluáætlanir í íþróttalist voru kynntar fyrir skólastjóra, íþróttakennara og 

sjónlistakennara Landakotsskóla snemma hausts 2021. Tilraunakennsla hófst í 

Landakotsskóla 19. október og stóð fram til 16. nóvember 2021. Kennsluáætlanir innihalda 

lýsingu á kennsluháttum, útlistun á undirbúningi, kennslugögnum og verk- og tímaáætlun 

fyrir hvern tíma. Gefin eru upp hæfniviðmið og umfjöllun um tengingu þeirra við 

aðalnámskrá grunnskóla. Námsmat fylgir einnig kennsluáætluninni, hvenær og hvernig 

námsmat fer fram og innihald námsmats auk tengingar við námsmatsviðmið úr 

aðalnámskránni. Kennsluáætlunina sem fylgt var í tilraunakennslu í Landakotsskóla er að 

finna í 4. kafla, sem fjallar um framkvæmd og greiningu rannsóknargagna. 

Skipulag tímans  

Upphafshringur 
Í hringnum býr samstaða, vinátta og heild. Í íþróttalist eru öll vakandi hvert fyrir öðru og við erum 

meðvituð um mismunandi styrkleika fólks og ólíka þætti sem hver nemandi býr yfir og miðlar.  
Einbeiting er mikilvæg þegar við lendum öll saman í tíma og rými og gott er að ná augnsambandi 

við alla nemendur. Í hringnum lendum við í aðstæðunum, í rýminu og í eigin líkama. Hér gefum 

við okkur sjálfum gaum og hlustum á aðra.  

Upphitun 
Hér fá nemendur leið til að komast í essið sitt gegnum skemmtilegar, fyndnar og skapandi æfingar. 

Í upphitun þurfa nemendur að vera samstilltir og hvíla vel í sjálfum sér, vera með á nótunum hér og 

nú. Því er mikilvægt að hrista hópinn saman, hita upp líkama og rödd og koma leikgleðinni af stað. 

Upphitun losar streitu og líkamlegar æfingar hjálpa nemendum að koma jafnvægi á tilfinningar 

áður en lagt er af stað í verkefni tímans. 

Innlögn 
Innlögn er stutt og hnitmiðuð, hugsuð sem innblástur og til að leiða huga og líkama nemenda inn á 

ákveðið þema, víkka út hugmyndir þeirra um líkamstjáningu og möguleika líkamans. Gott er að 

hugsa um innlögnina sem aðstæður í aðdraganda upplifunar. Innlögnin er ekki beinlínis fyrirlestur 
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til upplýsingagjafar heldur innblástur og leið inn í upplifunina. Í sumum tilfellum getur innlögn 

einnig komið eftir verkefni og slíka innlögn er gott að hugsa sem aðstæður í kjölfar upplifunar. 

Upplifunin (líkömunin) er því alltaf í forgrunni í tímunum og það ber að hafa í huga við gerð 

innlagnarinnar. Gott er að gefa tóm fyrir stuttar umræður, en missa ekki sjónar á upplifuninni fram 

undan og beina orkunni frekar í líkamann heldur en upp í framheila. 

Verkefni / upplifun / líkömun 
Í hverjum tíma eru verkefni sem framkvæmd eru með líkamanum. Í mörgum tilfellum er um 

endurgerð eða útfærslu þekktra gjörninga að ræða. Mikilvægt er að ítreka fyrir nemendum að 

íþróttalist er ekki keppni nema þá keppni við sjálfan sig. Gott er að hafa í huga að nálgunin á að 

dansa á línunni milli íþrótta, sviðslista og myndlistar og því þarf að passa að ein greinin yfirtaki 

ekki aðstæðurnar. Meðan á verkefnunum stendur er gott að nýta öll tækifæri til að efla hlustun á 

eigin líkama og eigin líkamsvitund. Kennari þarf að draga fram ólíka styrkleika, t.d. ef einn 

nemandi hefur mikinn líkamlegan styrk getur annar haft mikinn styrk í fingrum eða mikla hæfni í 

fínhreyfingum. Allt þetta er metið til jafns og lagt er upp með að nemendur öðlist skilning á þessari 

hugmyndafræði í íþróttalist. Þetta er liður í því að vera virkur og ábyrgur borgari í 

lýðræðissamfélagi þar sem fjölbreytileika er hampað. 

Lokahringur 
Tímanum er lokið á sama hátt og hann var hafinn í umræðuhring þar sem opið samtal ríkir. Allir 

nemendur fá tækifæri til að segja frá upplifun sinni í tímanum. Hér fer fram jafningjamat og 

sjálfsmat í opnu samtali þar sem reynir á tjáningu og sjálfsrýni auk þess að mæta öðrum af örlæti 

og gefa sanngjarna og uppbyggilega gagnrýni. Gott er að hafa í huga að ná augnsambandi við alla 

nemendur í umræðuhringnum og gefa líðan nemenda gaum.  

Hæfniviðmið 

Í íþróttalist er unnið út frá hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla í skólaíþróttum, 

almennum hæfniviðmiðum list- og verkgreina, hæfniviðmiðum leiklistar, sjónlista og 

lítillega úr dansi. Hæfniviðmið þessara greina eru valdar þar sem verkefni íþróttalistar 

vinna með atgervi, líkamstjáningu, sköpun og sjálfsmynd. Hér eru dregin saman þau 

hæfniviðmið sem nýtast við námsmat í íþróttalist og rök færð fyrir vali á hæfniviðmiðum. 

Hæfniviðmið eiga við lok 10. bekkjar enda er námsefni þetta upprunalega samið fyrir 

nemendur á elsta stigi: 

Hæfniviðmið: lykilhæfni 

Við lok 10. bekkjar á nemandi að hafa náð tökum á eftirfarandi:  
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Tjáning og miðlun  

→ Geta tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar.  

→ Geta nýtt fjölbreyttar aðferðir við að miðla þeim og þekkingu sinni, leikni og skoðunum 

á skipulegan og skýran hátt sem við á hverju sinni.  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87.)  

Sjálfstæði og samvinna  

→ Geta tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í vinnubrögðum.  

→ Geta unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og nýtt hæfni sína til 

að vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi.  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls 89.) 

Íþróttalist og Lykilhæfni 

Íþróttalist vinnur með tjáningu á margvíslegan hátt og lagt er upp með að hvetja nemendur 

til að skynja og tjá eigin tilfinningar og hugmyndir í verkefnum íþróttalistar. Fjölbreytt 

verkefni eru kveikjur að nýjum útfærslum nemenda þar sem þau geta miðlað skoðunum 

sínum, þekkingu og hugmyndum.  

Hæfniviðmið: skólaíþróttir 

Við lok 10. bekkjar á nemandi að hafa náð tökum á eftirfarandi:  

Líkamsvitund, leikni og afkastageta          

→ Geta gert liðleikaæfingar sem reyna á hreyfigetu, sýnt útfærslu flókinna hreyfinga 

þannig að þær renni vel saman, gert rytmískar æfingar og fylgt takti. 

Félagslegir þættir 

→ Geta skilið mikilvægi virðingar og góðrar framkomu til að efla liðsanda og skilið 

mikilvægi góðrar ástundunar, sjálfsaga, sjálfstæðra vinnubragða, samvinnu og tillitssemi í 

tengslum við góðan árangur í íþróttum.     

→ Geta rökrætt kynheilbrigði, kyn- og staðalímyndir, afleiðingar eineltis og tekið virka 

afstöðu gegn ofbeldi. 

Heilsa og efling þekkingar 

→ Geta rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði, bæði sínu eigin og annarra. 

Öryggis- og skipulagsreglur      

→ Geta tekið ákvarðanir á grundvelli öryggis- og umgengnisreglna og brugðist við 



 

53 
 

óvæntum aðstæðum.  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls 184-185.) 

Íþróttalist og skólaíþróttir 

Gerðar verða æfingar sem vinna með liðleika og hreyfigetu á skapandi hátt með snertiflöt 

við dans- og taktæfingar. Virðing, samstaða og samvinna eru lykilatriði í íþróttalist og eru 

þessi atriði tekin fyrir sem viðfangsefni í umræðum og verkefnum. Vinna með líkamslæsi 

er beintengd kynímynd, kynheilbrigði, mörkum og ofbeldi, og tekin er beinskeytt umræða 

um þau málefni. Víður skilningur á heilbrigði og eigin ábyrgð á því er eitt af 

grunnviðfangsefnum íþróttalistar. Í fjölbreyttum líkamlegum verkefnum þurfa öll að standa 

saman um öryggi hvers og eins og hópsins í heild og vera viðbúin að bregðast við 

óvæntum aðstæðum.  

Sameiginleg hæfniviðmið fyrir list- og verkgreinar 

Við lok 10. bekkjar á nemandi að hafa náð tökum á eftirfarandi: 

→ Geta sýnt frumkvæði og hagnýtt þá sérhæfðu leikni og þekkingu sem nemandi hefur 

öðlast á skapandi hátt. 

→ Geta beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á sjálfstæðan hátt. 

→ Geta sýnt frumkvæði í góðri umgengni og frágangi á vinnusvæði. 

→ Geta metið eigið verk og annarra og rökstutt álit sitt með þeim hugtökum sem 

viðkomandi námsgrein býr yfir.  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 142.) 

Íþróttalist og list- og verkgreinar 

Frumkvæði og sjálfstæði er lykilatriði í íþróttalist við að koma hugmyndum og þekkingu í 

form með þeirri tækni sem boðið er upp á hverju sinni. Góð umgengni er óhjákvæmileg þar 

sem hreyfing og skapandi efniviður koma saman og mikið er lagt upp úr aga í þeim efnum. 

Stöðug rýni á eigin verk og annarra fer fram í íþróttalist og þjálfun í orðaforða í gagnrýni 

og mati á verkefnum. 

Hæfniviðmið fyrir sjónlistir 

Við lok 10. bekkjar á nemandi að hafa náð tökum á eftirfarandi:  

→ Geta valið á milli mismunandi aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið 

hugmyndir í fjölbreytta miðla.  

→ Geta greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni.  
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→ Geta tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu og 

gagnrýni á samfélagið.             

→ Geta sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki sem felur m.a. í sér 

upplýsinga- öflun, tilraunir og samtal.      

→ Geta skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar á eigin ímyndunarafli 

og rannsókn, myndrænt og í texta.       

→ Geta notað orðaforða og hugtök til að tjá skoðanir sýnar á myndlist og hönnun og fært 

rök fyrir þeim út frá eigin gildismati.       

→ Geta gagnrýnt af þekkingu, sanngirni og virðingu eigin verk og annarra, bæði sjálfstætt 

og í samvinnu.  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 148-149.) 

Íþróttalist og sjónlistir 

Í íþróttalist eru nemendur hvattir sérstaklega til að velja og finna leiðir við sköpun gegnum 

hreyfingu og prófa sig áfram með hugmyndir sínar í samhengi við aðferðir og tækni. 

Tjáning á eigin tilfinningum gegnum sköpun er grunnstef íþróttalistar og þjálfun í að setja 

gjörðir í samhengi við persónuleg og samfélagsleg gildi. Tilraunavinna og samtal er leið að 

nýjum vinnuferlum og undir lok annar munu nemendur vinna sjálfstætt verkefni þar sem 

þau beita sínu eigin ímyndunarafli og aðferðum við sköpun gegnum hreyfingu. Í umræðum 

og við framkvæmd verkefna er unnið með orðaforða og orðfæri listgreinanna og lagt upp 

úr að nemendur rökstyðji og meti aðferðir sínar. Uppbyggileg gagnrýni er stór hluti af 

náminu og áhersla lögð á umhyggjuna sem felst í athyglinni sem gagnrýnandinn veitir 

verkinu. 

Úr kafla um hæfniviðmið fyrir sjónlistir:     
Í myndmennt öðlast nemendur tækifæri til að læra og tjá sig án orða. Þeir geta ýmist unnið á 
gagnrýninn hátt með málefni daglegs lífs eða með ímyndunaraflið. Slík reynsla veitir 
nemendum forsendur til að læra að þekkja sjálfa sig bæði í tengslum við náttúruna og 
efnisheiminn. Skilningurinn verður bæði almennur og persónulegur, byggður á rannsóknum 
á raunveruleikanum og töfrum ímyndunaraflsins. Myndmennt er í eðli sínu skapandi 
námsferli. Mikilvægt ferli þar sem nemendur finna innri rödd, mynda tengingar, og þróa 
leikni í ólíkum nálgunum. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 147)  

 

Hæfniviðmið fyrir leiklist og dans 

Við lok 10. bekkjar á nemandi að hafa náð tökum á eftirfarandi:  

→ Geta bæði veitt og tekið á móti uppbyggilegri gagnrýni og nýtt sér hana inn í vinnuferli 

í leiklist. 

→ Geta skrásett og rökstutt eigið vinnuferli í leiklist.   
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→ Geta rökrætt leikið efni á sviði og í myndmiðlum á gagnrýninn hátt, beitt við það 

viðeigandi orðaforða og sett það að nokkru leyti í menningarlegt og sögulegt samhengi.  

→ Geta tjáð og túlkað hugmyndir sínar og rætt dans á gagnrýninn hátt, beitt við það 

viðeigandi orðaforða og sett þær í menningar- og sögulegt samhengi.  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 145-146.) 

Íþróttalist og leiklist 

Varla er hægt að vinna með hreyfingu og sköpun án þess að dansa á línum leikrænnar 

tjáningar. Þar eiga sér stað gagnrýni og opið samtal. Í innlögnum fá nemendur að kynnast 

leiknu efni, heimildamyndum og gjörningum, að setja efnið í menningarlegt samhengi, auk 

þess að setja það beint í samhengi við eigin líkama og tjáningu gegnum verklegu 

verkefnin.  

Úr kafla um hæfniviðmið fyrir leiklist:  
Menntun í leiklist snýst um að þjálfa nemendur í aðferðum listgreinarinnar en ekki síður um 
læsi á leiklist í víðu samhengi og á að dýpka skilning nemenda á sjálfum sér, mannlegu eðli 
og samfélagi. Í leiklist fá nemendur tækifæri til þess að setja sig í spor annarra og prófa sig 
áfram með mismunandi tjáningarform, hegðun og lausnir í öruggu umhverfi í skólanum. 
Hún styður nemandann í að tjá, móta og miðla hugmyndum sínum og tilfinningum. Leiklist 
reynir auk þess stöðugt á samvinnu, samskipti, sköpun, tungumál, tjáningu, gagnrýna 
hugsun, líkams- og raddbeitingu. Allt fer þetta fram í gegnum leik og sköpun. (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 2013, bls. 145)  

 

Íþróttalist og dans  

Hreyfing og sköpun er heimasvæði danslistarinnar og fá nemendur þjálfun í að lesa í dans 

og kóreógrafíu í hreyfingunum sem þau skapa. Rætt verður um endurteknar hreyfingar, 

merkingu hreyfingar, tjáningu hreyfingar og hreyfimynstur auk þess að rýna í 

menningarlegt samhengi, bæði kóreógrafíunnar og þeirra áhrifa sem hún hefur á efni  

og rými. 

Úr kafla um hæfniviðmið fyrir dans:          
Mikilvægt er að styrkja hreyfigreind nemenda í gegnum dans og hvetja þá til að hreyfa sig 
daglega og stuðla þannig að því að nemendur taki ábyrgð á eigin heilbrigði. Í þessum efnum 
helst dansmenntun í hendur við íþróttakennslu, en bætir við þekkingu á sköpun og 
líkamlegri tjáningu. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls.144) 
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Námsmat 

Námsmatið er byggt upp með það að markmiði að nemendur fái tækifæri til að virkja hið 

glöggskyggna sjálf og byggja á eigin þekkingu, getu og innsæi. Lagt er upp með að 

nemendur gefi því gaum að lærdómur er að fara fram gegnum líkamann og gjörðina sjálfa, 

bæði gegnum líkamann sem fyrirbæri og sem hluta af sjálfinu. Námsmat í íþróttalist byggir 

á námsmati list- og verkgreina þar sem námsmat í skólaíþróttum reyndist helst til afmarkað 

við tækni og aðferðir hefðbundinna íþrótta. Námsmat skólaíþrótta er mun afmarkaðra en 

hæfniviðmiðin, sem gefa meiri tækifæri á opinni túlkun. Líkamlegt atgervi, líkamsvitund, 

skynjun eigin heilbrigðis og annarra, líkamstjáning og öryggisvitund er þó metin í 

samhengi verkefnanna og út frá gefnum hæfniviðmiðum. 

Námsmat í íþróttalist er fólgið í því að eftir fyrstu tvo tímana er gert stöðumat á hæfni 

nemenda til að tjá sig, hlusta og nema hópinn og nota líkamann til að skapa og bregðast við 

aðstæðum. Tvisvar á önninni skila nemendur skriflegu sjálfsmati. Leiðsagnarmat, sjálfsmat 

og jafningjamat fer markvisst fram í tímum yfir önnina gegnum verkefnavinnu og umræður 

með sérstaka áherslu á tjáningu í orði og verki. Leiðsagnarmat er þess eðlis að mat fer fram 

gegnum leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni samhliða verkefnavinnu svo nemandi geti bætt 

sig jafnt og þétt í samræmi við eigin markmið. Sjálfsmat er mat nemandans á eigin 

frammistöðu í samhengi við markmið náms og styður nemanda í leit að leiðum til að ná 

markmiðum í námi (aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 28). Jafningjamat er heppilegt í 

hópvinnu og tilraunavinnu eins og íþróttalist byggir á þar sem nemendur fá tækifæri til að 

meta hvert annað með áherslu á tillitssemi, hlustun, virkni og samstarfshæfni, en þessi 

aðferð þjálfar nemendur í að rýna verk og veita uppbyggilega gagnrýni (aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 163). Lokamat er frammistöðumat í formi umsagnar og þar eru öll 

matsgögn vetrarins nýtt til að bera kennsl á framfarir og persónulegan árangur. Við 

tilraunakennslu íþróttalistar verður rýnt frekar hvaða aðferðir séu heppilegar til að gera 

frammistöðumat og það innleitt í námsefnið við endurskoðun þess.  

 
Í frammistöðumati er lögð áhersla á að meta fjölbreytt viðfangsefni nemenda og stuðst við 
tiltekin frammistöðuviðmið. Oft er um að ræða viðfangsefni sem eiga sér fleiri en eina góða 
lausn. Við frammistöðumat er mikilvægt að nýta sér gátlista eða matskvarða við að meta 
færni nemenda eða gæði viðfangsefna þeirra. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 163) 

 

Mat í íþróttalist er leit að tækifærum og duldum hæfileikum hvers nemanda og því er 

mikilvægt að festast ekki í matskvörðum. Mikið er lagt upp úr skriflegu mati og persónuleg 

frammistaða metin mun framar almennri hæfni. Sjálfsmatið kemur þar sterkt inn en í 
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íþróttalist er unnið með hug og hönd – og allan líkamann – samhliða í tilraunakenndu ferli 

til að öðlast dýpri skilning á eigin möguleikum, tjáningarmáta og persónulegu fagurferði. 

Sjálfsmat í umræðum er gegnumgangandi yfir önnina en skriflegt sjálfsmat er þjálfun í að 

móta og meta eigin getu og framfarir. 

 
Sjálfsmat nemenda þar sem nemandinn metur sjálfur hvernig honum hefur gengið í náminu 
eða ákveðnum verkþáttum er einnig mikilsverð matsaðferð í list- og verkgreinum. Þetta 
hjálpar nemandanum að ná markmiðum sínum, gera sér grein fyrir styrkleikum og á hvaða 
sviðum hann getur bætt sig. Jafningjamat er góður kostur þegar unnið er í hópvinnu svo sem 
í leiklist, dansi og tónlist. Þar fá nemendur tækifæri til að meta hvern annan, samvinnu, 
tillitssemi, hlustun og virkni. Með því að nota jafningjamat jafnt og þétt þjálfast nemendur í 
að veita og taka við mati skólafélaga og nota það á uppbyggilegan hátt. (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 2013, bls. 163) 

 

Ekki er unnið með skriflegt jafningjamat í íþróttalist að svo stöddu þar sem áhersla er lögð 

á persónulegan árangur. Í umræðum verður rætt um gagnrýni og mikilvægi þess að vera 

örlát á gagnrýni og veita hverju öðru þá umhyggju að gefa verkefnum og tilraunum hvert 

annars gaum. Munnlegt jafningjamat er þannig stór þáttur bæði sem matsaðferð en ekki 

síður sem þjálfun í gagnrýni, athygli og hlustun.  

 
Við lokamat skiptir mestu að kennarar meti það sem til var ætlast samkvæmt 
hæfniviðmiðum, fullvissi sig um að matsniðurstöður séu byggðar á traustum gögnum og 
noti fjölbreyttar aðferðir við söfnun gagna til þess að veita nemendum, foreldrum þeirra og 
skólanum sem gleggstar upplýsingar um stöðu þeirra. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 
163) 

 

Í umsögn sem nemandi fær í lok annar er dregin saman þátttaka og framfarir hvers 

nemanda gegnum námskeiðið. Íþróttalist er kveikja og á að vera hvetjandi fyrir nemendur, 

leit að nýjum víddum sjálfsins. Í umsögn á því frekar að draga fram styrkleika og tækifæri 

hvers nemanda en að einblína á hæfni í einstökum atriðum. Umsagnir eru 

einstaklingsmiðaðar en byggja á viðmiðunarmati list- og verkgreina úr aðalnámskrá 

grunnskóla.  

Símat (leiðsagnarmat, sjálfsmat og jafningjamat) 

Námsmat fer fyrst og fremst fram með leiðsagnarmati þar sem unnið er út frá 

hæfniviðmiðum hér að ofan en sérstök áhersla er lögð á virkni, jákvæðni, áræðni, virðingu 

og frumkvæði. Sjálfsmat og jafningjamat á sér sömuleiðis stað í stöðugum samtölum á 

meðan á smiðjunni stendur þar sem nemendur taka þátt í umræðum, hlusta hvert á annað, 

ræða upplifun sína og meta hvað var vel gert, hvað hefði mátt gera betur eða öðruvísi. 

Leiðsagnarmat, jafningjamat og sjálfsmat fer fram í opnu samtali þar sem reynir á 
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sjálfsrýni og tjáningu, auk þess að deila með öðrum og gefa sanngjarna og uppbyggilega 

gagnrýni. 

Þar sem íþróttalist byggir mikið á upplifunum og opnu samtali er gott að hafa eftirfarandi 

lista til viðmiðunar til að meta þátttöku í umræðum: 

→ Tekur nemandi virkan þátt (í orði og gjörð) 

→ Hlustar nemandi á aðra (í orði og gjörð) 

→ Spyr nemandi góðra spurninga (í orði og gjörð) 

→ Styður nemandi aðra í umræðum og verkefnum 

→ Er nemandi rýninn í umræðum og leitast eftir að dýpka skilning sinn og getu? 

→ Er nemandi frjór í hugsun, tali og gjörðum? 

Matskvarðinn er: Alltaf, oftast, sjaldan, nánast aldrei. 

Stöðumat 

Eftir fyrstu tvo tímana gerir kennari stöðumat á vinnubrögðum og viðhorfi nemenda. Matið 

er endurtekið í lok tíma með gestakennurum (ráðgert að fá athugasemdir frá 

gestakennurum og svo lokamat við lok annar). Þar er eftirfarandi metið skriflega með 

matskvarðanum mikið / í meðallagi / lítið. Hér er áhersla lögð á að bera kennsl á 

mismunandi sérsvið og möguleika hvers nemenda og er skriflegi hlutinn sérstaklega 

hugsaður þannig að hann sé leit að tækifærum hvers og eins frekar en kalt mat á hæfni. 

→ Sýnir nemandi frumkvæði 

→ Lausnamiðun 

→ Hugmyndaauðgi 

→ Sköpun og fagurfræði 

→ Atgervi og hreyfiþroski 

→ Sjálfstæði í vinnubrögðum 

→ Sjálfsgagnrýni 

→ Hlustun 

→ Tjáning (í orði og gjörð) 
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Sjálfsmat 

Í lok 6. og 11. tíma fylla nemendur út sjálfsmatsblað: 

 

Hvað tókst vel hjá mér?____________________________________________________ 

Hvers vegna?____________________________________________________________ 

Eitt atriði sem ég hef gert í íþróttalist, sem ég vissi ekki að ég gæti: _________________ 

Hvað langar mig að geta/prófa næst?__________________________________________ 

 

Lokamat og umsögn 

Við annarlok gerir kennari umsagnarmat sem byggir á hæfniviðmiðum íþróttalistar og 

notast við stöðumat frá upphafi og lokum annar. Leitast er við að hafa umsagnir á 

persónulegum nótum og draga fram hið óvænta og styrkleika hvers og eins. Matsviðmið 

hér að neðan byggja á gefnum matsviðmiðum í skólaíþróttum og listgreinum í aðalnámskrá 

grunnskóla, en til að fá A er miðað við eftirfarandi í aðalnámskrá grunnskóla: 

Nemandi getur sýnt frumkvæði og þor, gert tilraunir í listsköpun og valið og beitt mjög 

vel viðeigandi aðferðum og tækni. Beitt fjölbreyttu formi og stíl til þess að skapa á 

sjálfstæðan hátt verk byggðu á eigin hugmyndum, útskýrt og rökstutt vinnuferli frá 

hugmynd að lokaverki. Túlkað verk með góðri tilfinningu fyrir hrynjandi og blæbrigðum. 

Lýst, greint og rætt mjög vel inntak eigin verka og annarra, sett í menningarlegt, sögulegt 

og samfélagslegt samhengi og beitt markvisst orðaforða og hugtökum í listum. Gert mjög 

vel grein fyrir fjölbreyttu hlutverki lista í menningar- og atvinnulífi samfélagsins. Nemandi 

getur sýnt mjög góðan styrk og stöðugleika í mismunandi vöðvahópum og mjög góða 

samhæfingu liðleika, leikni og úthald í æfingum. Skýrt af öryggi og góðum skilningi 

leikreglur í hópíþrótt og einstaklingsíþrótt og fylgt þeim. Gert á skýran hátt góða grein 

fyrir gildi heilbrigðs lífernis fyrir starfsemi líkamans (aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

164, 192). 
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4. Íþróttalist í Landakotsskóla 

Prufukennsla á kennsluháttum íþróttalistar fór fram í Landakotsskóla í frá 19. október til 

14. desember 2021. Til grundvallar var kennsluáætlun sem skrifuð var sumarið 2021 en 

hún var aðlöguð aðstæðum og fór fram samkvæmt kennsluáætluninni hér að neðan.  

4.1 Kennsluáætlun fyrir tilraunakennslu 

 
Smiðja: Íþróttalist 

Kennari: Karna Sigurðardóttir (auk gestakennara frá Hringleik) 

Bekkur: 8.-10. bekkur, 2 nemendur  

Námsgrein: Val í íþróttalist (Listsköpun og íþróttir) 

Viðfangsefni: Listsköpun, líkamsvitund, atgervi, tjáning, frjáls tilraunavinna 

Kennslustundir: 6 x 80 mín (12 kennslustundir) 

Kennslurými: Íþróttasalur, vettvangsferð til Hringleiks og skólastofur í Landakotsskóla 

Lýsing 

Íþróttalist er vinnusmiðja þar sem unnið er með snertifleti atgervis og listsköpunar. Í 

smiðjunni mætast hreyfing og sköpun og unnið er á mörkum íþrótta og listsköpunar, 

sirkuss og gjörningalista. Útgangspunkturinn er að rýna hvernig við höfum áhrif á efni og 

umhverfið kringum okkur með gjörðum okkar, hreyfingu líkamans í stóru sem smáu formi. 

Gerðar eru fjölbreyttar tilraunir inni í íþróttasal, farið í vettvangsheimsóknir til 

sirkuslistafólks og unnið í kennslustofum, úti á skólalóð og í borgarlandslaginu eftir 

atvikum. Áhersla er lögð á lausnamiðaða samvinnu, rýni og samtal um útfærslur á 

æfingum. Einnig er unnið með ljósmyndun og myndbandagerð sem listform og sem leið til 

að rýna og skilja hreyfingu og hæfni líkamans. Smiðjurnar samþætta sköpun, líkamsvitund 

og heilbrigði.  

Þema 

Öll sköpun felur í sér líkamlega gjörð, hvort sem hún er stór og sýnileg eins og 

handahreyfing eða falin og hlédræg eins og að láta loft skekja raddböndin. Í þessari smiðju 

er áhersla lögð á þessa gjörð. Drawing Restraint serían eftir Matthew Barney tjáir þessa 

hugmynd á skýran og aðgengilegan máta. Serían er útgangspunktur og góð kveikja fyrir 

kennara og nemendur að þróa nýjar leiðir til að skapa út frá líkamlegu atgervi og 

undirstrika gjörðina við mótun formsins. Auk þess er leitað í aðferðir og nálgun listamanna 
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þar sem hreyfing er afgerandi og áberandi þáttur sköpunarferlisins, t.a.m.  

Jacksons Pollocks. 

Markmið 

→ Að auka líkamslæsi og gefa börnum tækifæri til að skilja virði og sérstöðu eigin líkama. 

→ Að nemendur öðlist skilning á snertiflötum líkamlegs atgervis og listsköpunar, 

líkamlegs sem og andlegs heilbrigðis og geti fundið leiðir til að tengja þessi atriði saman  

→ Að nemendur öðlist færni í að hlusta á líkama sinn, bera virðingu fyrir líkama sínum og 

annarra og skilji fjölbreytta möguleika misumandi líkama. Einnig að þau æfi hlustun, 

samtal og samskipti út frá samstillingu skapandi hugar og líkama. 

→ Að nemendur tileinki sér grunnhugmyndir áfangans og nýti þær sem stökkpall inn í ný 

verkefni, nýjan skilning og nýja upplifun á eigin skapandi líkama og skapandi líkama 

annarra.  

→ Að auka sjálfsvirði, virðingu fyrir öðrum og sporna þannig við fordómum. 

Kennslugögn 

→ Blöð 

→ Tússpenslar 

→ Maskínupappír 

→ Leir 

→ Málning 

→ Annar efniviður til sköpunar (t.d. fyrir sjálfstæð verkefni) 

→ Íþróttaáhöld (trampolín, dýnur, kaðlar o.fl. úr áhaldasmiðju íþróttahúss) 

→ Létt verkfæri og föng til uppsetningar á sýningu, s.s. klemmur, kennaratyggjó, girni, 

skæri, hamar og naglar, trönur 

Skilaboð til nemenda og foreldra 

→ Nemendur klæðist þægilegum fatnaði til að hreyfa sig í og ekki sínu fínasta pússi  

→ Gott að forðast notkun skartgripa í tímunum 

→ Gott er að hafa vatnsbrúsa meðferðis 

 

Hæfniviðmið og námsmat 

Upplýsingar um hæfniviðmið og námsmat má finna í kafla 3.4 Námsefnið lifnar við – 

Kennsluhættir í íþróttalist en þar sem við á eru þessi atriði afmörkuð undir hverri 

kennslustund. 
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Kennslustund #1 

—Kynning og þrautabraut— 

 
 
Þriðjudagur 19. október 2021 

Staður: Íþróttasalur Kvennaskólans í Reykjavík 

 

Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  

→ Kynning og að kynnast 

→ Gjörningalist 

→ Unnið með hugmyndir út frá Drawing Restraint 1-8 eftir Matthew Barney 

→ Upphitunarleikur og þrautabraut þar sem sköpun fer fram í íþróttaumhverfi 

 

Undirbúningur og kennslugögn 

Bókun á íþróttasal og samskipti sem tengjast salnum 

Playlisti í hátölurum (Reykjavík á Spotify) 

Uppsetning þrautabrautar í íþróttasal (maskínupappír, málningarlímband, A4 blöð, 

penslatússar) 

→ Stór maskínupappírsrúlla og penslatússar 

→ Málningarlímband 

→ Arkir í stærðinni A4 

→ Íþróttaáhöld (fimleikahringir, teygjur, sænskir rimlar, dýnugrind o.fl. úr áhaldasmiðju 

íþróttahúss) 

 

Tímarammi 

Upphafshringur – kynning (20 mínútur) 

Allir setjast í hring 

→ Stutt kynning kennara á viðfangsefninu, sjálfum sér og tengslum sínum við íþróttalist. 

→ Kennari fær tækifæri til að átta sig á nemendum gegnum samtal um listir og íþróttir.  

→ Lenda og finna stemninguna í hópnum 

→ Samtal um íþróttir, listsköpun, íþróttalist, tilraunir, opinn huga, hlusta á líkamann 

→ Hér er ekki keppni, nema mögulega keppnin „hver er skemmtilegastur?“ 

→ Stutt yfirferð á kennsluáætlun; gjörningum, sirkus, myndböndum, ljósmyndun  
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og sjálfstæðu verkefni 

→ Augnsamband við alla nemendur 

 

Upphitun (10 mínútur)  

→ Teiknileikur þar sem unnið er í pörum. Pörunum er stillt upp með 5-10 metra fjarlægð í 

næsta par. Hver nemandi fær tvö blöð og einn penna. Nemendurnir taka sér pennann í hönd 

og taka sér stöðu við blaðið, fyrirmælin eru að teikna kennarann. Þegar kennarinn blæs í 

flautu hefst teiknarinn handa við að teikna fyrirsætuna. Við næsta flaut sprettur hann með 

pennann að blaði hins nemandans og heldur áfram með teikninguna sem sá teiknari hefur 

hafið. Þannig hlaupa börnin milli stöðva fimm sinnum og þá er myndin tilbúin. Úr verða 

samsettar hraðteikningar með handbragði tveggja nemenda í tveimur litum sem hengdar 

eru upp á vegg og kallaðar „meistaraverkin“. 

 

Verkefni (10 mínútur) 

Þrautabraut 

→ Teygjur á hendur og fætur festar í rimla, teiknað með mótstöðu 

→ Hangið í rimlum og teiknað með fótum 

→ Hangið í hringjum og teiknað á hvolfi 

→ Teiknað með báðum höndum 

→ Nemandi A teiknar fyrirmynd á bak nemanda B með lokuðum penna, nemandi B fylgir 

fyrirmyndinni og teiknar það sem hann skynjar af bakinu á sér á blaðið með pennanum 

→ Nemendur finna leið til að teikna á blað sem er staðsett hátt uppi á vegg 

→ Eftir að nemendur hafa klárað allar stöðvar mega þau velja sér stöð til að rannsaka betur 

 

Lokahringur (5 mínútur) 

Allir setjast í hring 

→ Umræður um líkamann, hreyfingu og tímann 

→ Rætt um hvað höfðaði mest til nemenda og hvað þeim þótti erfiðast  

→ Augnsamband við alla nemendur 
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Námsmat tímans 

Unnið var stöðumat samkvæmt námsmati í kafla 3.4. 

  

Nemandi #1 
 Lítið Í meðallagi Mikið 

Sýnir nemandi frumkvæði •   

Lausnamiðun  •  

Hugmyndaauðgi •   

Sköpun og fagurfræði  •  

Atgervi og hreyfiþroski   • 

Sjálfstæði í vinnubrögðum •   

Sjálfsgagnrýni   •  

Hlustun    • 

Tjáning (í orði og gjörð)  •  

 

Nemandi #2  
 Lítið Í meðallagi Mikið 

Sýnir nemandi frumkvæði   • 

Lausnamiðun   • 

Hugmyndaauðgi  •  

Sköpun og fagurfræði  •  

Atgervi og hreyfiþroski  •  

Sjálfstæði í vinnubrögðum •   

Sjálfsgagnrýni   •  

Hlustun  •   

Tjáning (í orði og gjörð)  •  

 

 

Greinargerð um kennslustund #1 

—úr rannsóknardagbók 

Markmið kennslustundar #1 var að kynnast nemendum, fá innsýn í stöðu þeirra og gefa 

þeim tækifæri til að kynnast íþróttalist í fyndnu og skemmtilegu umhverfi. Lagt var upp 

með að vaðið yrði í verkin án umhugsunar eða bakgrunnsþekkingar og því voru verkefnin 

sett upp og kynnt í formi kómískrar þrautabrautar.  

 



 

65 
 

 
Mynd 7. Nemendur skemmta sér í þrautabraut 

 

Þrautabraut gekk samkvæmt áætlun og nemendur lifðu sig inn í að leysa verkefnin þrátt 

fyrir eilitla feimni í upphafi. Vinna nemenda einkenndist af leikgleði og jákvæðni. 

Nemendur voru hvattir til að finna sínar leiðir til að leysa verkefnið og strax fyrsta tíma 

hófu nemendur að spinna aðferðir út frá gefnum æfingum. Nemendur unnu smátt og áttu 

erfitt með að stækka hreyfingarnar. Það höfðaði best til nemendanna að teikna á hvolfi og 

að teikna með báðum höndum. Nemendur héldu sig mjög við að teikna þekkt mótíf sem 

þau eru greinilega vön að teikna og orðfærið „ég kann ekki að teikna [eitthvað ákveðið]“ 

heyrðist nokkuð oft og einnig: „hvernig teiknar maður [eitthvað ákveðið]?“ 

 

Framundan er að vinna með nemendum að því að sleppa tökunum á mótífum og 

hugmyndinni um að teikna vel eða illa, eða að teikna fyrirbæri á fyrirfram ákveðinn máta. 

Þau þarfnast stuðnings við að láta hreyfinguna ráða ferðinni og bjóða hið óvænta velkomið. 

Huga þarf að framsetningu verkefna. 
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Mynd 8. Nemandi spinnur aðferðir út frá gefnum verkefnum 

 
Mynd 9. Nemandi teiknar með báðum höndum 
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Orðræða, útfærsla og rammi verða að miða að því að opna sköpunarferlið og að nemendur 

sleppi fram af sér beislinu. Það virkaði ágætlega að setja reglu um að ekki mætti teikna 

eitthvað ákveðið, heldur aðeins abstrakt form en þó er greinilegt að vinna þarf sérstaklega 

með þennan þátt og hvetja nemendur áfram til að hlusta á innsæið og vinna verkefnin 

samkvæmt „magatilfinningunni“. Huga þarf að öryggisatriðum en fjölbreytt líkamleg 

ögrun virðist falla í góðan jarðveg, ólík verkefni höfða til ólíkra nemenda. Vert er að skoða 

tengingar við aðrar jaðaríþróttir eins og klifur, bogfimi, skíðagöngu og þess háttar. Athygli 

vekur að einn nemandi sem segist ekki hafa áhuga á íþróttum lýsir yfir miklum áhuga 

sínum á klifri en sagðist ekki hafa prófað að klifra á klifurvegg. 

 
Mynd 10. Nemandi teiknar á hvolfi 

 

Þegar spurt var hvað höfðaði best til þeirra var nefnt að teikna á hvolfi og að teikna með 

báðum höndum. Þegar spurt var hvað var leiðinlegast var nefnt það sem þótti erfiðast. 

Ástæða er til að rýna betur hvað upplifist sem erfitt, þar eð þau verkefni sem nefnd voru 

erfið reyna hvorki meira á líkamann né fela í sér flóknara sköpunarferli. Hugsanlega spila 

þar inn í atriði sem ögrar sjálfsmyndinni, t.d. skrýtnar stellingar eða endurspeglun á 

raunhæfni, form og eiginleikum eigin líkama. Í lok tímans völdu nemendur að staldra við 
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og endurtaka nokkrar æfingar. Þá myndaðist rólegt andrúmsloft sem einkenndist af 

einbeitingu, einlægum áhuga og góðri samvinnu.  

 
Mynd 11. Nemendur vinna saman af einbeitingu 

 

 

 

Kennslustund #2 

—Listir og íþróttir— 

 

Þriðjudagur 2. nóvember 2021 

Staður: Kennslustofa í Landakotsskóla 

 

Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  

→ Samtal um íþróttir, listir, hlustun og samvinnu 

→ Myndefni sem sýnir þverfagleika íþrótta og lista 
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Undirbúningur og kennslugögn 

→ Skjár eða skjávarpi til að sýna dæmi og vekja áhuga gegnum myndefni 

→ Undirbúa myndefni til sýningar 

 

Tímarammi 

Upphafshringur – kynning (20 mínútur) 

Allir setjast í hring 

 

→ Samtal um íþróttir, listsköpun, íþróttalist, tilraunir, opinn huga, hlusta á líkamann 

→ Samtal um æfingu og þrautseigju. Erfitt, auðvelt, bæta sig, endurtekning, tími 

→ Samtal um hlustun, að hlusta á eigin tilfinningar, tilfinningar líkamans 

→ Augnsamband við alla nemendur 

 

Innlögn listkennara (25 mínútur)  

→ Gjörðin – öllu sem við gerum er ýtt af stað með hreyfingu 

→ Gjörðin og sögnin – merking, markmið og áræðni 

→ Örkynning á Drawing Restraint 

→ Jackson Pollock 

→ Rætt um Ólympíuleikana 

→ Jimmy Gonzalez, leir-juggle (leirboltum haldið á lofti) 

→ Nemendum sýndur hluti af Olympia: Festival of Nations eftir Leni Riefenstahl 

→ Sirkushópurinn Gravity & Other Myths 

→ Lisa Bufano 

 

Lokahringur (5 mínútur) 

Allir setjast í hring 

→ Umræður um líkamann og hvað höfðaði helst til nemenda og vakti þau til umhugsunar 

→ Augnsamband við alla nemendur 

  

Greinargerð um kennslustund #2 

—úr rannsóknardagbók 

Markmið kennslustundar #2 var að gefa nemendum víðtækari sýn á hugmyndirnar sem 

íþróttalist byggir á og setja æfingar síðustu kennslustunda og kennslustundanna framundan 

í samhengi. Viðfangsefnið höfðaði til nemenda en hélt athygli þeirra ekki lengi í senn, 
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styttri myndbönd eða jafnvel hluti úr myndböndum virkaði best. Nemendur létu í ljós 

undrun sína á því sem fyrir augu bar og höfðu ekki séð efnið áður. Viðbrögð þeirra við 

viðfangsefninu í umræðum milli myndbanda gefa vísbendingu um að hugrenningartengsl 

hafi byrjað að myndast milli hreyfingar og sköpunar, atgervis og listfengis, íþrótta og 

listgreina. Tíminn byggði töluvert á innlögn og því var áhugavert að sjá hvernig nemendur 

tóku verkefnunum sem framundan voru með þessa þekkingu í farteskinu.  

 Rætt var um iðkun íþrótta og lista og þá sögðu nemendur: „Mér finnst eiginlega allt vera 

list. Ef maður æfir sig og verður góður í einhverju þá er það list. Það er bara svo pirrandi 

að til að æfa íþrótt, þá þarf maður að mæta svo oft og líf manns þarf að snúast um eina 

íþrótt“ og „mér finnst áhugaverðast að hugsa hvernig íþróttir og listir geta verið það sama“ 

 Nemendur máttu teikna á meðan umræður fóru fram og enn ber mikið á því að nemendur 

sjái fyrir sér eina ákveðna leið til að teikna mótív, svo vitnað sé beint í nemanda sem sat í 

makindum við að teikna að gamni sínu: „Hvernig teiknar maður augabrúnir?“ 

  

 

 
Kennslustund #3 

—Málun og hreyfing— 

  

Þriðjudagur 9. nóvember 2021 

Staður: 10. bekkjarstofa í Landakotsskóla 

 

Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  

→ Að mála með stórri hreyfingu 

→ Gjörð: Áhrif á efni  

→ Jackson Pollock 

 

Undirbúningur 

→ Maskínupappír á vegg 

→ Bylgjupappi á gólfi 

→ Málning í öllum litum, penslar og prik 

→ Fötur og dollur 

→ Tuskur, plast á gólfi, málningagallar og sullvarnir eftir atvikum 
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Tímarammi 

Upphafshringur – kynning (5 mínútur) 

Allir setjast í hring 

→ Allir hvíla í upplifuninni að vera í hring 

→ Hlustun á eigin líðan 

→ Kynning á verkefni dagsins 

→ Augnsamband við alla nemendur  

 

Upphitun (15 mínútur)  

→ Líkamleg upphitun með áherslu á stórar hreyfingar fyrir hendur, axlir og efri part. 

Einbeiting, endurtekning og öndun.  

→ Teiknað með báðum höndum, áhersla á að teikna stórt og endurteknar hreyfingar 

 

Innlögn (5 mínútur)  

→ Upprifjun á Jackson Pollock 

→ Camiel Corneille: Plock! 

 

Verkefni (15 mínútur) 

→ Teiknað með báðum höndum á vegg og á gólf 

→ Skipt um verk, teiknað ofan í verk annarra 

 

Verkefni (35 mínútur) 

→ Nemendur mála á gólf í anda Jacksons Pollocks 

→ Eftir 20 mínútur fá nemendur frelsi til að mála með líkamanum eins og þau langar eða 

finna sig knúin til að gera 

 

Frágangur (5 mínútur) 

→ Umræður um upplifun tímans meðan gengið er frá 
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Námsmat tímans 

Unnið var stöðumat samkvæmt námsmati í kafla 3.4. 

 

Nemandi #1 
 Lítið Í meðallagi Mikið 

Sýnir nemandi frumkvæði   • 

Lausnamiðun  •  

Hugmyndaauðgi  •  

Sköpun og fagurfræði   • 

Atgervi og hreyfiþroski   • 

Sjálfstæði í vinnubrögðum   • 

Sjálfsgagnrýni   •  

Hlustun    • 

Tjáning (í orði og gjörð)   • 

 

 
Nemandi #2 

 Lítið Í meðallagi Mikið 

Sýnir nemandi frumkvæði   • 

Lausnamiðun   • 

Hugmyndaauðgi   • 

Sköpun og fagurfræði   • 

Atgervi og hreyfiþroski  •  

Sjálfstæði í vinnubrögðum   • 

Sjálfsgagnrýni   •  

Hlustun   •  

Tjáning (í orði og gjörð)   • 

 

   
Greinargerð um kennslustund #3 

—úr rannsóknardagbók 

Markmið kennslustundar #3 var að þenja mörk í teikningu og málun, vinna út frá 

„magatilfinningunni“ með stórum hreyfingum og láta formið sem myndast á pappírnum 

koma sér á óvart. Hugmyndin var að nemendur ögruðu sjálfum sér með hreyfingum og 

stellingum, grófteikningu og efnisnotkun, auk þess að fjalla um siðferðileg mörk og 

skrifaðar og óskrifaðar reglur samfélagsins. Þessi kennslustund var sérlega áhugaverð og 

ánægjuleg og nemendur slepptu rækilega fram af sér beislinu í hreyfimiðaðri grófvinnu. 

Það var mikið hlegið í tímanum, nemendur brugðu á leik og virtust skemmta sér vel.  
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Mynd 12. Nemendur mála í anda Jacksons Pollocks 

 

Línur voru strax lagðar í teikningu með báðum höndum (tússpenslar á maskínupappír) 

varðandi stórar hreyfingar og að aðeins mætti teikna og mála óhlutbundin form. 

Nemendum gekk betur en áður að lifa sig inn í hreyfingar og sleppa taki af lokaútkomunni. 

Hér má væntanlega þakka upphituninni sem fól í sér stórar hreyfingar með áherslu á axlir, 

bak og handleggi. Að lokinni fyrstu æfingunni skiptu nemendur um stað þar sem beið 

þeirra að teikna ofan í mynd fyrri nemanda. Í þessari æfingu hófust umræður um hvort 

mætti teikna á myndir annarra og orðræða á borð við „ég er búin að skemma myndina 

þína“ og „sjáðu hvað ég er búin að gera við myndina þína“ heyrðist töluvert. Lífleg 

umræða spannst um samvinnu, verkferla og marglaga verk.  

Þá var komið að málun í anda Pollocks og hér kom sér vel að hafa undirbúið stofuna vel 

fyrir tímann. Gólf voru vel varin með plastdúk og nemendur og kennari klæddust 

málningargöllum úr akrílefni. Mikil spenna var fyrir því að byrja verkefnið og stemningin 

einkenndist af verkgleði. Nemendur slettu, skvettu, stimpluðu, helltu, skelltu og settust að 

lokum í málninguna. 
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Mynd 13. Nemandi spinnir eigin aðferðir út frá verkefninu 

 

Sköpunargleði og hugmyndaauðgi réð ríkjum og nemendur leituðu nýrra lausna og prufuðu 

sig áfram með aðferðir. Gólfflöturinn og nemendur sjálfir voru ansi vel þakin málningu 

þegar ræstitæknar litu oftar en einu sinni inn í stofuna til að komast að til að þrífa. Þeim 

blöskraði greinilega það sem fyrir augum bar. Litskrúðugt samtal hófst um mörk þess sem 

er viðeigandi, hvað má og hvað ekki, þolmörk hvers og eins og almenna samfélags- og 

siðferðisvitund. Rætt var um samhengi, forsendur og tilgang þess sem aðhafst er.  

Nemandi leit á myndina sína að loknu verki og sagði: „Þetta er rassinn á mér“. Þá spannst 

umræða um form líkamans, sjálfsmynd og speglun. Frágangur tók um tuttugu mínútur og 

tóku nemendur fullan þátt í honum. Við fráganginn var rætt um málningarslettur á fatnaði 

og hvort föt væru ónýt ef á þau kæmu varanlegir blettir. Þá var rætt um virði og virðingu 

fyrir veraldlegum eigum. 
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Mynd 14. Nemendur í essinu sínu að spinna aðferðir 

 

 

Kennslustund #4 

—Sirkus / vettvangsferð til Hringleiks— 

 

Þriðjudagur 23. nóvember 2021 

Staður: Vettvangsferð í æfingarhúsnæði Hringleiks, Sævarhöfða 

Gestakennari: Eyrún Ævarsdóttir og Jóakim Meyvant Kvaran 

 

ATH! Tíminn er 60 mínútur, ferðir til og frá Landakoti taka 30 mínútur 

 

Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  

→ Vettvangsferð í æfingahúsnæði Hringleiks 

→ Losa um hömlur 

→ Aðferðir sirkuslistanna 

→ Innlögn um sirkus fór fram í tímunum á undan 
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Undirbúningur og kennslugögn 

→ Undirbúningur ferðar 

→ Bókun æfingarýmis Hringleiks 

→ Samtal við gestakennara Hringleiks 

→ Hringleikur útvegar húsnæði og kennslugögn 

 

Tímarammi 

Upphafshringur – Kynning (5 mínútur) 

→ Kynning á Hringleik og gestakennaranum 

→ Hvað er sirkus? 

→ Klassískur sirkus 

→ Nýsirkus sem listform 

→ Sirkus getur fjallað um hvað sem er 

→ Sirkusáhöld / samband listama og áhalds 

→ Öryggi, skynsemi, samtal og samvinna í hóp / virðing fyrir öðrum 

→ Útlista reglur rýmisins / agi í sirkus 

→ Kynning á verkefni dagsins 

→ Augnsamband við alla nemendur 

 

Upphitun (5 mínútur)  

→ Losa um streitu í léttu spjalli um líkamann, líkamleg mörk og mikilvægi upphitunar 

 

Verkefni (25 mínútur) 

→ Eyrún og Jóakim kynna áhöldin súlu og silki, smá sýnikennsla við hvort áhald 

→ Opin rannsókn með sirkusáhöld 

→ Leiðsögn og innlögn frá gestakennara meðan á rannsókninni stendur 

 

Lokahringur (5 mínútur) 

→ Umræður um upplifunina 

→ Augnsamband við alla nemendur 

 Greinargerð um kennslustund #4 

—úr rannsóknardagbók 
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Markmið kennslustundar #4 var að kynnast sirkuslistafólki og vinnuaðstæðum þeirra auk 

þess að læra grunnatriði í kínverskri súlu og fá að prófa hana. Einnig að opna hugann fyrir 

óteljandi möguleikum til að tengja líkamlegt atgervi við skapandi ferli og kynnast fólki úr 

fámennum hópi fagfólks sem hefur viðurværi sitt af sirkuslistastarfi á Íslandi.  

 Á leiðinni í æfingahúsnæði Hringleiks á Sævarhöfða myndaðist gott rými til að ræða um 

starf í sirkus, jaðaríþróttum og leikhúsi. Fulltrúar Hringleiks, Eyrún Ævarsdóttir og Jóakim 

Meyvant Kvaran, tóku hlýlega á móti okkur og náðu nemendum strax á sitt band, 

nemendur voru áhugasöm, hlustuðu vel og spurðu spurninga.   

 
Mynd 15. Nemendur fylgjast með af athygli 

 

Tvær kínverskar súlur voru reistar í sameiningu þar sem sirkusfólkið leiðbeindi og nýtti 

tækifærið til að segja frá samvinnu í sirkus, tungumálinu sem notað er og samhæfingu 

hópsins sem getur verið upp á líf og dauða í sirkusstarfi. Nemendur fengu sýnikennslu og 

prófuðu svo grunnatriði sjálf. Þau sýndu þrautseigju og áræðni og höfðu gaman af. 

Sýnikennsla í silki var áhrifamikil og virtust nemendur hugsandi og full innblásturs þegar 

stigið var út úr æfingarhúsnæðinu. Nemendum fannst áhrifaríkt að heyra um samvinnu í 
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sirkusnum, að brestur í samskiptum og samvinnu getur skapað lífshættu. Nemendur þyrsti 

enn í meira eftir tímann, langaði að prófa meira og það þurfti að draga þau út úr húsi. 

Tíminn var fljótur að líða og kennslustundin hefði vel mátt vera lengri.  

 
Mynd 16. Nemendur klifra á kínverskri súlu 

 

Frá gestakennurum: Nemendur komu í heimsókn í vinnurými okkar á Sævarhöfða, og við 

gáfum þeim innsýn í hvað það þýðir að starfa sem sirkuslistafólk, bæði í íslenskum 

aðstæðum og í víðara samhengi. Við ræddum um vinnuaðferðir, mikilvægi samvinnu, 

trausts og öryggisatriða fyrir starfið, praktísk mál og fjölbreytileika verkefna. Við lögðum 

fyrir þau einföld verkefni með kínverska súlu. Nemendurnir voru mjög áhugasamir og tóku 

virkan þátt í samræðum og því sem við lögðum fyrir þau. 
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Kennslustund #5 

—Hugarflug, sjálfsmat og sjálfsmynd— 

 

Þriðjudagur 30. nóvember 2021 

Staður: Kennslustofa í Landakotsskóla 

  

Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  

→ Samtal og rýni 

→ Hugarflug 

→ Innlögn og umræður um sjálfsmat og sjálfsmynd 

 

Undirbúningur 

→ Arkir í stærð A4 og margs konar marglitir pennar 

→ Skjár til að sýna myndefni 

 

Tímarammi 

Upphafshringur – kynning (5 mínútur) 

Allir setjast í hring 

→ Allir hvíla í upplifuninni að vera í hring 

→ Hlustun á eigin líðan 

→ Kynning á verkefni dagsins 

→ Augnsamband við alla 

 

Upphitun (5 mínútur)  

→ Teygjur og einbeitingaræfingar 

 

Innlögn og verkefni (65 mínútur)  

→ Kennari leggur hugarflugsverkefni fyrir nemendur 

 → Hvað dettur ykkur í hug þegar ég segi „íþróttir“? 

 → Hvað dettur ykkur í hug þegar ég segi „listir“? 

 → Hvað dettur ykkur í hug þegar ég segi „líkami“? 

→ Hvað dettur ykkur í hug þegar ég segi „ég sjálf“? 

→ Kennari leggur spurningar fyrir nemendur um hvernig þau læra best, sem er aðdragandi 

að viðfangsefninu: Hvað hef ég lært í íþróttalist? 
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Lokahringur (5 mínútur) 

→ Kennari lokar verkefninu og útskýrir tilgang þess fyrir nemendum, opin umræða 

→ Augnsamband við alla nemendur 

  

Námsmat tímans 

Verkefni tímans leiddi nemendur að sjálfsmati sem var sett upp aðeins öðruvísi en lagt var 

upp með í kafla 3.4. 

  

Spurt var: Hvaða atriði hafa vakið athygli mína í íþróttalist? 

  

Dæmi um svör nemenda: 

→ Þetta er rosalega gaman og öðruvísi. Það er gaman að gera hlutina öðruvísi en vanalega. 

Það er alltaf eitthvað nýtt í hverjum tíma og alltaf jafn skemmtilegt. 

→ Að teikna á bakið: Það var gaman því að maður veit aldrei hvað manneskjan ætlar að 

gera og útkoman er eiginlega alltaf fyndin. 

→ Að hanga í loftinu: Það var gaman því að það gerir að teikna erfitt en skemmtilegt á 

sama tíma. 

→ Að teikna með báðum höndum: Það er gaman að sjá muninn milli handanna. 

→ Að mála með því að skvetta: Þetta er öðruvísi leið til þess að mála og það er gaman að 

skvetta málningu út um allt.  

→ Að teikna með mótstöðu: Það er gaman því að það er rosalega erfitt að hreyfa 

hendurnar. 

→ Og: Allar mismunandi leiðirnar sem við málum/teiknum opnaði augun mín fyrir öllum 

leiðunum sem er hægt að mála og sýndi mér að maður þarf ekki bara að nota blað og 

blýant eða málningu og pensil til að mynda list. Þegar ég til dæmis mála með rassinum, 

fótum og höndum eða bara sjá hvernig aðrir listamenn tjá list sína. 

 
Greinargerð um kennslustund #5 

—úr rannsóknardagbók 

Markmið kennslustundar #5 var að meta og rýna það sem gert hafði verið fram að þessu og 

taka virkt samtal um sjálfsmynd og sjálfsmat. Það var gott að setjast niður, taka fyrir 

verkefni liðinna tíma og ræða saman, skrifa orð og skoða. Það reyndist þó fremur erfitt að 

ná miklum efnivið frá nemendunum og þarft er að hugsa vel hvernig spurningar eru settar 
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fram eða hvernig best er að nálgast viðfangsefnið. Hugarflugið var ágæt byrjun og kom 

okkur af stað. Í samhengi við íþróttalist töluðu nemendur ítrekað um að „gera hlutina 

öðruvísi en venjulega“. Nemendur tengdu bæði íþróttir og listir við tækni, tilfinningar og 

verkfæri og ræddu um snertifleti íþrótta og lista en einn nemandi sagði: „Mér finnst 

áhugaverðast hvernig þetta tvennt blandast saman“. Nemandi tók fram að sér liði svo vel 

að vera að hreyfa sig en ekki í keppnissamhengi. Einnig að það væri enginn að dæma sig 

eða ætlast til sérstakrar framistöðu af sér og vísaði í neikvæða upplifun af boltaleikjum. 

Sjálfsmat nemendanna sýnir fram á að verkefnin eru þeim eftirminnileg og hafa vakið 

athygli þeirra og ánægju. Það gefur einnig vísbendingu um að samhengi sé milli þess sem 

er „erfitt“ og „skemmtilegt“. Þörf er á að skoða betur uppsetningu og útfærslu sjálfsmats 

og grundvöll fyrir viðtölum við nemendur eftir áramót. 

 
Mynd 17. Nemandi í rýni og sjálfsmati 
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Kennslustund #6 

—Ljósmyndun— 

 

Þriðjudagur 14. desember 2021 

Staður: Kennslustofa í Landakotsskóla 

 

Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  

→ Ljósmyndun 

→ Hreyfing í kyrrmynd 

→ Endurtekningin 

→ Muybridge / Klaus Rinke / Shinichi Maruyama / Hiroshi Sugimoto 

→ Upphitunaræfingar og æfingar í ljósmyndun 

 

Undirbúningur 

→ Viðeigandi myndavél með minniskorti og hlaðinni rafhlöðu 

→ Skjár eða skjávarpi til að sýna dæmi og vekja áhuga gegnum myndefni 

→ Undirbúa myndefni til sýningar 

 

Tímarammi 

Upphafshringur – kynning (5 mínútur) 

Allir setjast í hring 

→ Allir hvíla í upplifuninni að vera í hring 

→ Hlustun á eigin líðan 

→ Kynning á verkefni dagsins 

→ Augnsamband við alla nemendur 

 

Upphitun (5 mínútur)  

→ Hreyfing í stop motion. Stellingar í lægsta plani, miðplani og efsta plani. Ferðast milli 

stellinga, höktandi hreyfingar í mismunandi takti 

→ Stanslaus hreyfing allra líkamshluta, nemendur ímynda sér að verið sé að taka af þeim 

ljósmynd og enginn hluti líkamans má vera í fókus 

→ Stórar hreyfingar þar sem líkaminn tekur yfirhöndina, ferðast milli plana 
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Innlögn (10 mínútur)  

→ Tími og hreyfing í ljósmyndun 

→ Tenging við tíma, ljósop og ljósnæmi 

→ Muybridge 

→ Klaus Rinke 

→ Shinichi Maruyama 

→ Hiroshi Sugimoto 

 

Verkefni (45 mínútur) 

→ Opnar æfingar með ljósmyndavélina. Hvernig get ég náð tíma inn í ljósmyndina mína? 

→ Nemendur ráða ferðinni, kennari leiðbeinir 

 

Lokahringur (5 mínútur) 

Allir setjast í hring 

→  Umræður um tímann, hreyfingu og stöðvaðan tíma. 

→ Augnsamband við alla nemendur 

  

Námsmat tímans 

Unnið var stöðumat samkvæmt námsmati í kafla 3.4. 

 

Nemandi #1 

 Lítið Í meðallagi Mikið 

Sýnir nemandi frumkvæði   • 

Lausnamiðun   • 

Hugmyndaauðgi  •  

Sköpun og fagurfræði  •  

Atgervi og hreyfiþroski  •  

Sjálfstæði í vinnubrögðum   • 

Sjálfsgagnrýni   •  

Hlustun    • 

Tjáning (í orði og gjörð)  •  
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Nemandi #2 

 Lítið Í meðallagi Mikið 

Sýnir nemandi frumkvæði   • 

Lausnamiðun   • 

Hugmyndaauðgi  •  

Sköpun og fagurfræði  •  

Atgervi og hreyfiþroski  •  

Sjálfstæði í vinnubrögðum   • 

Sjálfsgagnrýni   •  

Hlustun   •  

Tjáning (í orði og gjörð)   • 

   

  

Greinargerð um kennslustund #6 

— úr rannsóknardagbók 

Markmið kennslustundar #6 var að mynda hugrenningatengsl milli hreyfingar og tíma í 

ljósmyndun, samtímis út frá danshreyfingum og stillingum ljósmyndavélar. 

  

 
Mynd 18. Nemendur vinna með hreyfingu í ljósmyndun 
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Upphitunaræfingar voru mjög góð byrjun og lögðu línurnar fyrir verkefnin framundan. 

Frosin augnablik, stellingar og að finna hreyfinguna milli þeirra setti bæði huga og líkama í 

stellingar fyrir ljósmyndun á löngum tíma. Nemendur þurftu að hugsa út í hvers vegna 

myndin kom út á ákveðinn hátt og hvernig breyta skyldi stillingum myndavélarinnar til að 

ná þeirri útkomu sem þau sáu fyrir sér. Nemendur unnu sérlega vel saman, voru mjög 

móttækileg fyrir grunnhugtökum ljósmyndunar og unnu vel og lausnamiðað með 

myndavélina. Þau prófuðu fjölbreyttar útfærslur og veittist erfitt að slíta sig frá verkefninu í 

lok tímans. Nemendur létu í ljós ánægju sína með verkefnið og voru mjög skapandi í 

tilraunavinnu með myndavél, hreyfingar, ljós og stillingar. Það var ánægjulegt að finna 

einlæga leikgleði í verkefninu og fantasíu sem nemendur stigu auðveldlega inn í. Auðvelt 

var að útfæra verkefnið með einni myndavél með svo fáum nemendum en með fleiri 

nemendum þyrfti að setja verkefnið upp í skref og mögulega skipta hópnum þar sem það 

krefst töluverðrar leiðsagnar.  

4.2 Eftirfylgni 

Í mars 2022 voru nemendur boðaðir í rýnihóp sem haldinn var í fundarherbergi í 

Landakotsskóla. Ellen Gunnarsdóttir tók þátt í rýnihópnum sem fulltrúi skólans. 

Rýnihópsvinnan var hljóðrituð og gögnin greind. Hér að neðan er samantekt á gögnum úr 

rýnihópnum en nánar má lesa um aðferðafræði rýnihópsvinnunannar í kafla 3.2 um 

framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna. 

Gögn úr rýnihópi  

a) upprifjun á upplifuninni 

→ Var það þar sem við fengum að sletta?  

→ Það var gaman að sjá [hinn nemandann] gera þetta. 

→ Ég var stundum þreytt að koma úr íþróttum, þetta var gaman samt. 

→ Nemandi víkur sér að samnemanda og segir: „Það var svo mikið svindl þegar þú…“ 

[setning kláraðist ekki en tilfinningin var sterk]. 

→ Að teikna með báðum höndum var skemmtilegt, það er líka áhugavert því ég var í blaki 

um daginn og ég bara kann ekki að gera neitt með vinstri hendinni. Hægri höndin var bara 

alveg… eins og ef maður brýtur á sér höndina þá getur vinstri ekkert. 

Sirkusinn. Það var rosa gaman. Við klifruðum upp súlur. Við horfðum á þau gera svona 

sýningar í silki.  
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→ Líka að sjá hvernig annað fólk gerir list.  

→ Varðandi uppsetningu á sirkusáhöldum: Ef það væri eitthvað að í sirkusnum þá gæti 

einhver verið í hættu. Maður þarf að treysta fólki ef maður er í sirkus. 

→ Mér fannst gaman í fyrsta tímanum þegar við áttum að hlaupa milli stöðva og teikna 

þig. Við vorum sitthvorumegin í herberginu og áttum að hlaupa á milli.  

A: „Þú sást bara ekki teikninguna mína eins og ég sá hana.“ 

B: „Já því þú teiknaðir þetta fáránlega.“ 

A: „Þú sást bara ekki hvað ég var að reyna að gera.“ 

B: „Þetta leit bara ekki út eins og líkami.“ 

A: „Hún gerir alltaf smáatriðin.“ 

B: „Ég hugsa meira stóru myndina. Hún tekur svo langan tíma.“ 

 → Ég fer á margar sýningar með mömmu minni, það var einu sinni ljós og svo dansarar. 

Mér fannst það spennandi. Þau voru eins og málverk með líkamanum. 

→ Mér fannst við læra mikið með ljósmyndavélina. Mér fannst mjög gaman að læra 

það.  Mér fannst gaman að gera geislasverðið, við vorum með myndavélina og settum 

eitthvað sekúndur og á meðan vorum við með ljós og færðum það og þegar myndin stoppar 

þá er eins og [hreyfing sem lýsir geislasverði] með símavasaljósi og reglustiku. 

Eins og bíómyndin sem var tekin inn í eina ljósmynd [vísun í Theaters eftir Hiroshi 

Sugimoto]. 

→ Já það var gaman, þú varst alltaf að sletta á mig. 

→ Ég eyðilagði bolinn minn, en það er allt í lagi, það er bara góð minning.  

→ Að hanga á hvolfi var geðveikt, það var gaman að gera það. 

b) gagnrýni nemenda 

→ Námsefnið var skemmtilegt. 

→ Gaman að prófa þetta, prófa nýja hluti. Þetta var alltaf eitthvað allt öðruvísi en 

venjulega.  

→ Þetta var eiginlega allt saman skrýtið að fá að prófa, en samt skemmtilegt. 

→ Mér fannst þetta mjög áhugavert og „undralegt“. Þetta var nýtt. Ég veit ekki hvort mér 

líkaði við það eða ekki, samt var þetta gaman. Skemmtilegt til að ljúka deginum.  

→ Það var skrýtið, en samt mjög gaman. 

→ Mér fannst gaman að læra öðruvísi tegund hvernig maður getur gert hluti. Mjög skrýtið 

að gera þetta, þetta varð allt saman ótrúlega skemmtilegt.  
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→ Ljósmyndaverkefnið var áhugavert, það var rosa spennandi að sjá hvernig myndin kom 

út eftir því hvernig maður stillir myndavélina. Það var bara öðruvísi, ég hef oft séð hvernig 

þau taka svona myndir með fullt af flottum hlutum en ég hef aldrei skilið hvernig það er 

gert. Mér fannst gaman að læra það. 

→ Það var ekki spennandi að teikna með tásunum og klifra og teikna saman.  

→ Það var ekki spennandi að gera æfinguna niðri, miðjunni, uppi [nemandi tjáir með 

hreyfingu stöðu í neðsta plani, miðplani og efsta plani]. [Útskýring af hverju æfingin er 

tengd við ljósmyndaverkefnið.] Já þegar þú segir þetta þá skil ég af hverju, þá meikar þetta 

sens. 

→ [Stjórnandi spyr: Finnst ykkur gott að fá útskýringu?] 

A: Stundum er það óþarfi. 

B: Já, mér fannst gaman bara að fá að bara gera hlutina.  

A: Stundum bara taka eftir því sjálfur, ef það hjálpar þér þá er það gaman. 

c) um listgreinar og íþróttir 

→ Í íþróttum erum við ekki að læra, mér finnst skemmtilegt í íþróttum að við gætum gert 

eitthvað meira. Kannski er maður að læra gegnum líkamann, maður er ekki að taka eftir 

því þegar maður er að læra. 

→ Í digital art erum við að læra mikið [nemendur lýsa tæknilegum atriðum í 

tölvuteikningu]. 

→ Mér finnst íþróttir alls ekki skemmtilegar. Við vorum mikið að hreyfa okkur, en við 

vorum að gera það á skemmtilegan hátt, það var ótrúlega gaman að gera það. Í íþróttum 

erum við að hreyfa okkur þá er það leiðinlegt, oftast boltaleikir, ég hata bolta, það er ein af 

ástæðunum af hverju ég hata íþróttir. En þú veist, við vorum að hreyfa okkur og gera alls 

konar þannig en það var ótrúlega gaman að gera það.  

d) aðrir nemendur 

→ Krakkarnir voru fyrst eitthvað „íþróttalist“ og vissu ekkert hvað þetta var og vildu 

ekkert prófa, þau voru líka í öðru. Ég held ef þau myndu prófa þá myndi þeim finnast það 

skemmtilegt.  

→ Þau héldu að þetta væri bara að hlaupa og mála.  

→ Eftir að við vorum búin að vera þarna sögðum við frá og þá fannst krökkunum þetta 

rosa skrýtið, sérstaklega þegar við vorum að mála í göllunum þarna, það fannst þeim rosa 

skrýtið. Það var gaman. 
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→ Bekkurinn okkar er rosa lokaður, þau hafa alltaf verið þannig, það er erfitt að koma með 

svona nýtt fyrir þau.  

→ Það væri gaman fyrir yngri krakka. Það væri gaman fyrir krakka, til dæmis með 

málninguna, ég held þeim myndi finnast það rosa gaman. Líka reyna að teikna fastur í 

dótaríinu. Það þarf að passa að þau detti ekki, hafa dýnu undir.  

→ [Stjórnandi spyr: Hefur verið þannig í skólanum hjá ykkur að list er eitt og íþróttir er 

annað?] Það hefur alltaf verið textíll, myndmennt og svo íþróttir er annað. Það er hljótt inni 

í myndlistarstofu, og í textílstofu líka hljótt, og svo læti í íþróttum. Þú getur ekki verið að 

hlaupa um inni í myndlistarstofu. 

e) tækifæri, áskoranir og framtíðarsýn 

→ Mig langar svo að sýna mömmu minni [það sem gert var í íþróttalist]. 

Þegar við vorum að teikna á bakið, það væri svo gaman að gera það með heilum bekk.  

Það væri gaman að prófa aftur að skvetta málningu, hanga í loftinu, myndavélin, sirkusinn, 

teikna með báðum höndum. Þetta var eiginlega allt saman skemmtilegt.  

Það væri gaman að fá að kenna kennurunum íþróttalist. 

→ [Stjórnandi spyr: Er eitthvað sem þið hugsið eða sjáið öðruvísi?] Já vinstri höndina 

mína. Hún er rosa mikilvæg. Ég nota hana stundum, en annars er hún bara extra-hlutur. 

→ Mér fannst gaman að við vorum fáar. Já það var gaman. 

→ Það var rosalega þægilegt. Ef það væru fleiri væru meiri læti, það myndi enginn geta 

gert… þetta var bara mjög kósý.  

Samantekt frá Ellen Gunnarsdóttur 

→ Nokkrum mánuðum eftir lok námskeiðs voru minningar þáttakenda enn sterkar. Þegar 

þau fóru í gegnum minnismiðana færðust bros yfir andlit þeirra og umræður hófust um allt 

sem gert var í æfingunum. Nemendur gátu enn lýst eigin upplifun af æfingunum í 

smáatriðum. Þetta námskeið sat greinilega eftir í líkamsminningunni. Listaverkin og 

listafólkið sem kynnt var í tímunum var þeim líka í fersku minni. 

→ „Skemmtilegt og skrýtið“ var hugtak sem kom upp oft, þ.e. það sem er skrýtið er líka 

skemmtilegt. Námskeiðið var „skrýtið“ af því að það tók nemendur út úr þeirri hugsun að 

það væru skil á milli íþrótta og lista, æfingarnar komu alltaf á óvart og þetta fannst þeim 

allt skemmtilegt. 

→ Nemendur lýstu hefðbundnum íþróttatímum sem „hávaða“ og listgreinatímum sem 

„þögn“. Þetta námskeið hristi upp í þeirri skilgreiningu. 

→ Ein stúlknanna hafði alltaf haft óbeit á íþróttum en í þessu námskeiði kom í ljós að hún 
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var mikill klifurköttur og gerði það að gamni sínu heima hjá sér að klifra í tré. Sú hæfni 

hafði aldrei fengið að sýna sig í venjulegum íþróttatímum. 

→ Mikið traust hafði skapast milli kennara og nemenda. Nemendur voru óhrædd við 

að lýsa æfingum sem þeim fannst ekki jafn skemmtilegar og útskýrðu af hverju. Nemendur 

upplifðu sig á jafningjagrundvelli. 

→ Nemendur litu svo á að til að opna augu unglinga fyrir gleðinni og ánægjunni sem 

námskeið veitti þeim þyrfti íþróttalist að vera aðgengileg börnum á yngri 

skólastigum, 3. - 5. bekk til dæmis. Nemendurnir töldu jafnaldra sína vera of lokaða inni í 

þeirri hefðbundnu hugsun að íþróttir og listir gætu ekki blandast. 

Samantekt frá Körnu Sigurðardóttur 

→ Nemendur voru meðvitaðir um styrkleika sína og gátu nefnt hvar þau nutu sín, en einnig 

hvar samnemandi var sterkur og naut sín. Þau virtust njóta þess að upplifa skemmtun hins 

nemandans þó æfingin ætti ekki við þau sjálf.  

→ Það er athyglivert að sjá og heyra þegar nemendur rifja upp æfingarnar, lýsa þeim hvor 

fyrir annarri með fáum orðum og stórum hreyfingum. Nemendur tjá og útskýra æfingarnar 

með líkamanum.  

→ Litríkir miðar með æfingum og verkefnum voru kveikja að umræðum og nemendur gátu 

alltaf leitað í miðana ef umræðuefnið var að tæmast eða ef hugurinn fór að reika. 

→ Einn nemandi talaði tvisvar um áhuga sinn á klifri og lýsti aðstæðum í sumarhúsi 

fjölskyldunnar þar sem útbúið hefur verið sérstakt klifursvæði. Sami nemandi segist hata 

íþróttir en elskar að klifra. 

→ Nemendum stökk oft bros og fóru að flissa þegar æfingar voru rifjaðar upp. Áberandi 

hvað samtalið í rýnihópnum var opið og skemmtilegt og nemendur virðast ekki feimin við 

að segja skoðun sína, hvers eðlis sem hún er. Orðin skrýtið og skemmtilegt heyrðust 

ítrekað og fóru iðulega saman. 

→ Það var áhugavert að nemendur nefndu sérstaklega að það var gott að hópurinn var lítill. 

Það var kósý og auðvelt að mynda traust. Nemendurnir eru vinir og það hefur líklega haft 

áhrif á traustið og styrkinn sem þau sýndu í íþróttalist og í rýnihópnum, og ótti og feimni 

voru ekki mikið að þvælast fyrir.  

→ Æfingarnar og heilu kennslustundirnar virðast ljóslifandi í minni nemenda og þau vitna 

í innlögnina, upphitun, æfingarnar, upplifun sína, aðferðir, tækni og fyrirmælin úr 

tímanum. Íþróttalist var nemendum greinilega eftirminnileg og hver tími var sín eigin 

veröld.  
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→ Í lok rýnihóps kom upp sú hugmynd að nemendurnir myndu kenna kennurum skólans 

kennslustund í íþróttalist og nemendum þótti það afar skemmtileg hugmynd, því 

kennararnir þurfa líka að fara sjálfir út fyrir rammann.   

Sjálfsmat 

Í lok rýnihóps voru nemendur beðnir að fylla út eftirfarandi sjálfsmatsblað, samkvæmt 

námsmati í kafla 3.4 Námsefnið lifnar við – Kennsluhættir í íþróttalist.  

Hvað tókst vel hjá mér?________________________________________________ 

Hvers vegna?________________________________________________________ 

Eitt atriði sem ég hef gert í íþróttalist, sem ég vissi ekki að ég gæti: _____________ 

Hvað langar mig að geta/prófa næst?______________________________________ 

Dæmi um svör nemenda við sjálfsmati 

Hvað tókst vel hjá mér? 

→ Slettumálning gekk vel, það var rosalega áhugavert og nýtt svo ég vildi leggja mig fram 

→ Hanga í loftinu og mála og taka myndirnar [ljósmyndir] því ég var góð í því. 

Eitt atriði sem ég hef gert í íþróttalist, sem ég vissi ekki að ég gæti: 

→ Teikna í böndum 

→ Klifra á súlu 

→ Teikna á móti þrýstingi 

Hvað langar mig að geta/prófa næst? 

→ Gera silkiatriði 

→ Ég veit það ekki alveg en ef það er eins skemmtilegt og hitt þá er ég alveg til í það. 
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5. Niðurstöður 

 
Rannsóknarferlið stóð yfir í sex mánuði, það hófst í október 2021 og því lauk í mars 2022. 

Ég fór af stað með að kenna íþróttalist til að fá skýrari sýn á hvaða áhrif kennsluhættir 

íþróttalistar hefðu á nemendur, og þá sérstaklega hvort þeir virkuðu valdeflandi og hefðu 

áhrif á líkamsvitund nemenda, viðhorf þeirra til hreyfingar, sköpunar og atgervis og 

skilning á eigin getu. Námsefnið er unnið fyrir elsta stig grunnskóla og því eru 

þátttakendur í rannsókninni á elsta stigi. Þróun kennsluhátta í íþróttalist byggði ég á grunni 

kenninga um reynslu, upplifanir, fagurferðilega upplifun, þögla þekkingu og 

þekkingarsköpun líkamans þar sem fræðafólk á borð við Dewey, Polanyi, Merleau-Ponty, 

og Maxine Sheets-Johnstone koma við sögu. Íþróttalist er í anda hugsmíðahyggju og fylgir 

grunnstefi aðstæðuviðhorfsins, en hún er mótuð miðað við áherslur í aðalnámskrá 

grunnskóla. Unnið er út frá hugmyndum Joseph Beuys um menntun og listir og leitað í 

skrif Eisners um listfræðslu. Kennsluhættir íþróttalistar eru innblásnir af Drawing Restraint 

eftir Matthew Barney og sótt er í aðferðir sirkuslista og listamanna á borð við Jackson 

Pollock. Í íþróttalist er gengið út frá því að dýpri skilningur á eigin möguleikum, samspili 

líkamlegs atgervis og sköpunarkrafts og kennsla á jafningjagrundvelli séu leiðir að 

sjálfsþekkingu og sjálfstyrkingu þar sem nemendur geti tileinkað sér aðferðir listsköpunar í 

hvaða aðstæðum sem er, jafnvel í samhengi íþrótta og hreyfingar. Markmið íþróttalistar er 

að vera leið til tjáningar gegnum sköpun og fágaða líkamsvitund. Niðurstöðurnar gefa 

vísbendingu um að íþróttalist geti verið leið að þessu markmiði, og að íþróttalist eigi erindi 

inn í skólakerfið á þeim forsendum.  

Niðurstöður byggja á rannsóknardagbók sem haldin var meðan á tilraunakennslu stóð, 

samtölum í lok kennslustunda, sjálfsmati nemenda og viðtölum í rýnihóp sem haldinn var í 

kjölfar tilraunakennslunnar. Niðurstöður úr rýnihóp voru tvískiptar, annars vegar var 

samantekt stjórnanda og athuganda og hins vegar upplýsingar frá nemendum. Upplýsingar 

frá nemendum voru þemagreindar í fimm flokka; a) upprifjun á upplifuninni, b) gagnrýni 

nemenda, c) um listgreinar og íþróttir, d) aðrir nemendur og tækifæri, e) áskoranir og 

framtíðarsýn. Niðurstöðurnar hér að neðan eru settar fram í tíu þáttum; Innri námshvöt, 

Þögul þekking, Virk þekkingarsmíði, Töfrar sirkusins, Að vera í essinu sínu, Sjálfstyrking, 

Hlutverk kennarans, Að ná til nemenda, Námsefni og tilraunakennsla og að lokum 

Íþróttalist og aðalnámskrá grunnskóla. Niðurstöðum er ætlað að varpa ljósi á 

rannsóknarspurningarnar: Hvaða áhrif hefur það á nemendur á elsta stigi í Landakotsskóla 
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þegar lögð eru fyrir þau verkefni í íþróttalist? Hvaða áhrif hefur kennslan á viðhorf 

nemenda til hreyfingar og sköpunar? Og hvaða áhrif hefur kennslan á líkamsvitund, 

sjálfsþekkingu og skilning á eigin getu? 

Innri námshvöt 

Af athugun í tímum að dæma var námsgleði fyrir hendi hjá nemendunum og innri 

námshvöt dreif þau áfram. Samræður í rýnihóp styðja við þá ályktun enda var létt yfir 

nemendum þegar námsefnið var rifjað upp, nemendur brostu og hlógu og áttu einkar 

auðvelt með að rifja upp stakar æfingar og heilu kennslustundirnar. Orðin skemmtilegt, 

gaman og skrýtið bar mikið á góma. Í samantekt frá Ellen Gunnarsdóttur kemur 

eftirfarandi fram: „Nemendur gátu enn lýst eigin upplifun af æfingunum í smáatriðum. 

Þetta námskeið sat greinilega eftir í líkamsminninu. Listaverkin og listafólkið sem kynnt 

var í tímunum var þeim líka í fersku minni.“ Það var áhugavert hve nákvæmlega 

nemendurnir gátu vitnað í námsefnið og ákveðna hluta kennslustunda, og efniviðurinn og 

upplifunin var þeim greinilega í fersku minni tæpum fjórum mánuðum eftir síðustu 

kennslustundina. Hér má bæði draga fram hugmyndir Deweys (1938/2000) um að nám eigi 

sér stað í aðstæðum sem okkur líður vel í og byggja á okkar fyrri reynslu og hugarheimi. 

Þetta rímar einnig við hugmyndir hans um fagurferðilega upplifun og þann samskiptamáta 

milli listafólks og áhorfenda, tjáningu og móttöku listaverks sem eina áhrifamestu leið 

fólks til samlíðunar og skilnings (Dewey, 1934).  

Þögul þekking 

Í kennsluháttum íþróttalistar var mikil áhersla var lögð á frjálsa athöfn nemenda til að auka 

virkni þeirra í upplifuninni. Lagt var upp með að hvíla í rýminu milli listrænnar tjáningar, 

hreyfingunni sem líkaminn innir af hendi við sköpun og upplifun móttakanda á því sem 

mótaðist eða myndaðist. Nemendur áttu í heildina auðvelt með að gefa sig á vald 

augnabliksins og stíga inn í verkefnið líkamlega og vitsmunalega án þess að óttast eða efast 

um tilgang eða útkomu. Hér virðast hafa átt sér stað hughrif þar sem minningin um 

verkefnin lifir í huga nemenda, eða öllu heldur í líkama þeirra. Í samtali um verkefnin 

mynda nemendur hreyfingar, tjá sig með andlitinu, útskýra óljóst með orðum, hlæja og 

mynda hljóð. Lærdómurinn virðist því hafa raungerst í líkama þeirra og af tjáningu 

nemendanna að dæma býr þessi nýja þekking í líkama þeirra; þetta er það sem Michael 

Polanyi (1958) nefnir þögla þekkingu. Ef þetta er sett í samhengi við hugmyndir Maxine 

Sheets-Johnstone (1999) skapaðist þögul þekking með þeirri aðferð að hugsa gegnum 
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hreyfingu en það getur verið gátt að ferlum skapandi hugsunar sem byggja á rökum hins 

iðandi líkama. Þessar aðstæður, þar sem nemendur hafa ekki orð yfir hlutina en endurvekja 

minningar líkamans til að tjá viðfangsefnið, kristalla hugmyndir Polanyis um að 

manneskjan býr yfir meiri þekkingu en hún getur útskýrt. Þessar aðstæður gefa einnig 

vísbendingu um að traustið sem Polanyi talar um milli þess sem tjáir og þess sem meðtekur 

þögla þekkingu hafi verið fyrir hendi hjá nemendunum, en hann talar um að til að geta deilt 

þögulli þekkingu með öðrum þurfum við að treysta á hæfni viðtakandans til að meðtaka og 

átta sig á því sem við deilum (Polanyi, 1966/2009). Þetta er í samræmi við greiningu gagna 

úr rýnihóp. Traust var til staðar. Í samtali um verkefnið segja nemendur sjálfir: „Kannski er 

maður að læra gegnum líkamann, maður er ekki að taka eftir því þegar maður er að læra“. 

Þetta rímar einnig við hugmyndir Elliots Eisners (2002) um að tengsl sköpunar og 

menntunar séu óhjákvæmileg og að kennsluaðferðir sem vinna með sköpun og skynfæri 

varði leið að þroska enda sé skynjun öllu fólki eðlislæg. 

Virk þekkingarsmíði 

Í kennslustundum helltu nemendur sér í verkefnin og tóku fullan þátt án þess að efast um 

gildi verkefnanna eða tilgang. Þetta má ef til vill rekja að hluta til þess að þeim var gert 

ljóst í upphafi að kennslan væri tilraunaverkefni og hluti af rannsókn, en einnig vegna þess 

að traust skapaðist fljótt innan hópsins og gagnvart kennaranum. Samkvæmt hugmyndum 

Deweys (1938/2000) um ánægjuleg – en ekki síður afmörkuð og innrömmuð – verkefni 

var kennsluefni íþróttalistar rammað inn og ákveðin fyrirmæli gefin en oft takmarkaðar 

útskýringar á tilgangi verkefna eða hvernig þau tengdust saman. Í rýnihóp var þetta rætt og 

t.a.m. nefndu nemendur ákveðna æfingu sem óspennandi en þegar skýrður var út fyrir þeim 

tilgangur æfingarinnar og tenging við verkefnið sem tók við í kjölfarið kviknaði strax 

áhugi og skilningur. Viðbrögð nemenda báru merki um hugljómun og nemandi segir: „Já 

þegar þú segir þetta þá skil ég af hverju, þá meikar þetta sens.“ Þá hófst samtal um hvort 

nemendur kysu frekar nánari útlistingar á verkefnunum sem lögð væru fyrir og svarið var: 

„Stundum er það óþarfi.“ og „Stundum er bara gaman að gera hlutina.“ og „Stundum bara 

taka eftir því sjálfur.“ Og við það bættu nemendur: „Ef það hjálpar þér þá er það gaman.“ 

Það má því ganga út frá því að nemendur séu meðvituð um að ef þau læra af 

viðfangsefnunum og þau ná til þeirra á áhrifaríkan hátt þá verður námið skemmtilegt og 

áhugavert. Sú aðferð að byggja kennsluhætti íþróttalistar á kunnuglegum og jafnvel 

hversdagslegum viðfangsefnum í samhengi við hugsmíðahyggju og aðstæðuviðhorfið en 

bjóða upp á óvænta nálgun virðist hafa verið árangursrík. Nemendur gátu auðveldlega hvílt 
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í aðstæðunum hverju sinni og nýtt sína fyrri reynslu og þekkingu en sáu þetta óvænta 

krydd sem fyndið, skrýtið og skemmtilegt. Þetta kemur skýrt fram í rýnihóp þar sem 

nemendur nefna ítrekað orðin skrýtið og skemmtilegt í sömu andrá og einn nemandi segir: 

„Gaman að prófa þetta, prófa nýja hluti. Þetta var alltaf eitthvað allt öðruvísi heldur en 

venjulega.“ og annar: „Þetta var eiginlega allt saman skrýtið að fá að prófa, en samt 

skemmtilegt.“ 

Töfrar sirkussins 

Samspil hreyfingar og sköpunar liggur í hlutarins eðli þar sem sköpunargjörðin felur alltaf 

í sér hreyfingu, sama hversu smá eða stór hún er. Reynslan af íþróttalist sýnir að þótt orðið 

íþróttalist veki undrun virðast æfingarnar ekki vekja upp sérstakar efasemdir hjá 

nemendum, jafnvel þó að þær séu nýjar og framandi. Nemendur bæði skapa og hreyfa sig 

án þess að setja sig í stellingar og upplifa sig ekki endilega hafa gert það í lok tímans – 

samkvæmt eigin skilgreiningum á sköpun og íþróttum. Vegna smæðar nemendahóps í 

Landakotsskóla leitar hugurinn aftur til stærri nemendahóps íþróttalistar í Fjarðabyggð 

2018 þar sem kennarar skólanna staðfestu grun minn um að nemendur væru að sýna á sér 

nýja hlið í smiðjunum. Þeir nemendur sem hafa lítinn áhuga á íþróttum virðast geta öðlast 

nýja sýn á hreyfingu gegnum sköpun og að sama skapi geta nemendur sem hafa mikinn 

áhuga á íþróttum en lítinn áhuga á sköpun byggt upp nýtt og spennandi samband við 

sköpun gegnum hreyfingu. Kennsluhættir sirkuskennslu hafa hér sennilega áhrif því 

andrúmsloft, nálgun og það hvernig fyrirmæli eru á borð borin er mikilvægur þáttur í að 

fjöldinn njóti sín þó að nemendur séu að stíga út fyrir þægindarammann. Leikgleði, áhersla 

á persónulegan árangur og kómísk nálgun gerir það að verkum að nemendur virðast njóta 

sín að stíga inn í dularfulla en örugga áhættu þar sem það er fyndið að mistakast, frjáls 

aðferð ræður ríkjum og nýjum hugmyndum er hampað. Það virðist vera frelsandi fyrir 

nemendur að segja skilið við keppnisandann og hreyfa sig og leysa „skrýtin og 

skemmtileg“ verkefni, hreyfa sig og skapa í tengslum við sig sjálf og félaga sína í núinu. Í 

þeim íþróttalistasmiðjum sem keyrðar hafa verið hefur ekki borið á því að nemendur treysti 

sér ekki í verkefnið, óttist ögrun eða mistök fyrir framan samnemendur. Hér er líklegt að til 

komi nálgun sirkuskennslu Kötlu Þórarinsdóttur þar sem lítil áhersla er lögð á 

erfiðleikaásinn og öllum hæfnistigum hampað, enda rými fyrir sköpun, húmor og tilraunir 

innan hvers erfiðleikastigs (Katla Þórarinsdóttir, 2022). Frekari rannsókna er þörf til að 

athuga hvaða áhrif það hefur ef íþróttalist er í boði sem námsgrein til lengri tíma og 

verkefnin koma ekki lengur á óvart. Það felast tækifæri í að sjá hvernig dýpka megi 
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verkefnin og hvernig þau þróast þegar nemendur öðlast hæfni og dýpri skilning á þeim 

gegnum eigin reynslu. Þegar öll verkefni sem lögð eru fyrir eru ný sjáum við einungis 

fyrstu kynni nemenda af þeim og þó að nemendur hafi sýnt ómetanlega verkgleði og vilja 

til að skapa sínar aðferðir innan verkefnanna hefur ekki gefist tími og rými til að dvelja í 

skapandi vinnu á lárétta ásnum, eins og Eyrún Ævarsdóttir skilgreinir hann (Eyrún 

Ævarsdóttir, 2022). 

Að vera í essinu sínu 

Í kennslustundum íþróttalistar voru nemendur hvattir til að samþætta opinn huga, 

sjálfsprottna nálgun á verkefni og gagnrýna hugsun. Þessi aðferð var byggð á hugmyndum 

Wilhelms Schmids um hið glöggskyggna sjálf sem hefur staðfastan kjarna en sveigjanleg 

mörk til að taka á móti nýjum upplifunum (Buschkühle, 2020). Hæfni nemenda til að fóta 

sig í þessum aðstæðum var framar vonum og virðast nemendur hafa tekið námsefninu 

opnum örmum án þess þó að gera það blindandi. Umsagnir í rýnihóp gefa til kynna að 

nemendur hafi enn verið að melta upplifunina og finna henni farveg innan síns 

glöggskyggna sjálfs: „Mér fannst þetta mjög áhugavert, og undralegt. Þetta var nýtt. Ég 

veit ekki hvort mér líkaði við það eða ekki, samt var þetta gaman.“ Reynsla mín af 

skapandi vinnu með börnum færir mér heim sanninn um að leið barnanna að eigin 

tjáningarformum er gegnum það að vera í essinu sínu í verkefninu sem fyrir liggur. Að þau 

hvíli í sjálfum sér, gleymi sér, óttalaus í sköpuninni. Ekki er hægt að búast við að öll börn 

nái að vera í essinu sínu í öllum verkefnum, en því fjölbreyttari sem viðfangsefnin eru því 

líklegra er að börnin nái tengslum við essið sitt. Tilraunakennsla í íþróttalist styrkti enn 

frekar trú mína á að þegar nemendur eru í essinu sínu eru þau móttækileg til 

þekkingarsköpunar, ekki síst gegnum líkamann. Í greinargerð um kennslustund #5 er 

vitnað í nemanda: „Mér finnst áhugaverðast hvernig þetta tvennt [íþróttir og listir] blandast 

saman.“ Þar kemur einnig fram að sjálfsmat nemenda sýnir fram á að verkefnin séu þeim 

eftirminnileg eins og gögn úr rýnihópi styðja við og að verkefnin hafi vakið athygli þeirra 

og ánægju. Sjálfsmat nemendanna gaf vísbendingu um að þau sæju tengingu milli þess sem 

er erfitt og skemmtilegt, það er að þetta tvennt fari saman. 

Sjálfstyrking 

Í kennsluháttum íþróttalistar er sótt í hugmyndir Josephs Beuys um að markmið menntunar 

væri að gefa nemendum verkfærakistu til að geta lifað sjálfstæðu skapandi lífi í samfélagi 

þar sem verkferlar listsköpunar væru viðurkenndir á öllum sviðum mannlífsins 
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(Buschkühle, 2020). Í þessu samhengi talar hann um að mikilægt sé að öðlast færni til að 

sökkva sér í tengsl við hlutlæga heiminn og leyfa sköpunarkraftinum að taka yfir þar sem 

listræn sköpun sé í eðli sínu sjálfstæð. Ekki er gott að staðhæfa hver langtímaáhrif 

íþróttalistar á nemendur eru fyrr en frekari rannsóknir hafa átt sér stað og til lengri tíma, en 

athugun á meðan tilraunakennsla fór fram gefur vísbendingar um að nálgun námsefnisins 

hjálpi nemendum að komast í tengsl við sinn sjálfstæða sköpunarkraft og yfirfæra sköpun á 

aðstæður þar sem þau hugrenningartengsl hafa ekki verið fyrir hendi, svo sem t.d. á 

íþróttir. Aðspurð í rýnihóp hvort eitthvað hafi breyst í hugsanagangi nemenda í kennslunni 

svarar einn þátttakandi: „Já vinstri höndina mína. Hún er rosa mikilvæg. Ég nota hana 

stundum en annars er hún bara extra-hlutur“ – og vísar þá í verkefni þar sem nemendur 

teiknuðu með báðum höndum. Það er árangur út af fyrir sig ef nemandi fær nýja sýn á aðra 

höndina á sér í sex kennslustundum en afar forvitnilegt væri að rannsaka betur þann þátt 

íþróttalistar sem snýr að sjálfsvitund og líkamsvitund nemenda til lengri tíma. Í 

kennslustund #3 málaði nemandi með öllum líkamanum og settist að endingu á myndina. 

Nemandinn steig því næst á fætur, leit á myndina sína að loknu verki og sagði: „Þetta er 

rassinn á mér“ sem kveikti umræðu um sjálfið, form líkamans, sjálfsmynd og speglun. 

Þegar nemandi á þessum aldri getur séð, umvafið og samþykkt líkama sinn í óhlutbundnu 

formi á þennan hátt má álykta að opin sé gátt að frekari sjálfstyrkingu og aukinni 

líkamsvitund. Þessar tilvitnanir í nemendur gefa báðar vísbendingu um að meira búi hér að 

baki og að handan þessara orða dvelji tækifæri íþróttalistar til að hafa áhrif á sviði 

sjálfstyrkingar.  

Hlutverk kennarans 

Skýrar línur eru í íþróttalist um hlutverk kennarans til að byggja upp andrúmsloft jafnaðar 

og léttleika í anda Johns Deweys (2000) og var áhersla lögð á að ná árangri á þessu sviði. 

Það virðist hafa verið árangursríkt því af þátttöku nemenda og viðhorfi í kennslustundum 

að dæma auk gagna úr rýnihóp myndaðist traust í kennslustofunni, samskipti voru á 

jafningjagrundvelli og léttleiki ríkti í öllum samskiptum og verkefnum tengdum íþróttalist. 

Gegnum samtal og samvinnu var unnið að því að stíga úr dómarasætinu gagnvart sjálfum 

sér og öðrum og leyfa hlutunum að vera eins og þeir eru. Þetta heppnaðist vel og með 

hverjum tímanum fækkaði athugasemdum þar sem nemendur dæmdu sjálf sig og eigin 

verk. Við tók orðræða þar sem nemendur lýstu því sem gerðist, upplifun sinni og rýndu 

ferlið og afraksturinn í samhengi við upplifunina. 
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Mynd 19. Nemandi málar með öllum líkamanum 

 
Viðbrögð nemenda við þeirri hugmynd að kenna kennurum sínum íþróttalist bera merki 

um áhuga og vilja til að tileinka sér námsefnið og deila því með öðrum. Í aðalnámskrá er 

talað um að auka hæfni einstaklings til að takast á við áskoranir daglegs lífs, stuðla að 

skilningi á eigin færni og efla hæfni til að taka þátt í flóknu samfélagi (aðalnámskrá, 2011, 

bls. 15). Það að nemendur sýni sjálfstraust til að kenna kennurum sínum og vilja til að hafa 

áhrif á skólasamfélagið er til marks um að árangur hafi náðst í þessu tilliti. Dewey (2000) 

talar um að mikilvægasta viðhorf nemenda sé löngunin til að halda áfram að læra, en í 

sjálfsmati nemanda var spurt um hvað nemendur langaði að prófa næst í íþróttalist og þá 

kom eftirfarandi viðhorf fram: „Ég veit það ekki alveg en ef það er eins skemmtilegt og hitt 

þá er ég alveg til í það.“ Þetta gefur vísbendingar um að nemendur treysti kennsluháttunum 

og að kennslan veki forvitni og jákvæð viðhorf nemenda til áframhaldandi lærdóms í 

faginu. 

Tilraunakennsla í kennsluháttum íþróttalistar gefur vísbendingu um að nálgunin sé 

árangursrík að því leyti að hún kom á óvart og nemendur mættu verkefnum með opum 

huga og settu sér ekki markmið innan ákveðins fags. Þverfaglega nálgunin virðist einnig 
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vega þungt í að efla áhuga barna sem þegar hafa skilgreint sig í hóp með eða á móti öðru 

faginu á kostnað hins. Nemendum virðist auðvelt að mæta verkefnum í núinu og án 

fyrirframgefinna hugmynda. Í rýnihóp kom skýrt fram traust milli nemenda og kennara og 

upplifun af kennslustundum ber vitni um samstöðu, námsgleði og traust. Þetta gefur 

vísbendingu um að andrúmsloftið sem kennari bauð upp á sé vænlegt til árangurs. 

Nemendur virtust eiga auðvelt með að tjá tilfinningar sínar gegnum tilraunakennsluna og í 

rýnihópnum veittu nemendur einlæga gagnrýni á kennslu og kennsluhætti íþróttalistar og 

veigruðu sér ekki við að beita húmor í því samhengi. Þetta bendir til að íþróttalist sé 

árangursrík í því að mynda öruggt rými til upplifunar og skynjunar á eigin forsendum.  

Að ná til nemenda 

Nálgun íþróttalistar er nýnæmi í íslensku skólakerfi og því svarar hún kalli um þörf á 

fjölbreytni námsefnis og viðfangsefna. Í íþróttalist er lögð áhersla á að nemendur tileikni 

sér fjölbreyttar leiðir til tjáningar gegnum sköpun og að þau kynnist fjölbreyttum 

fyrirmyndum á sviði lista. Í sex kennslustundum var stiklað á stóru og tilraunir gerðar með 

mismunandi verkefni. Það reyndi því ekki á mikla ígrundun eða dýpt í tjáningunni en 

atferli nemenda í kennslustundunum gefur vísbendingu um að kennsluhættir íþróttalistar 

veiti nemendum áður óþekkt verkfæri í líkamstjáningu og tjáningu gegnum sköpun.  

Fyrstu íþróttasmiðjurnar sem haldnar voru í Fjarðabyggð gáfu vísbendingu um að 

íþróttalist væri leið til að nálgast fjölbreyttan hóp barna. Það átti við um nemendur sem 

sögðust ekki hafa áhuga á listum og álpuðust inn í íþróttalist út frá áhuga þeirra á íþróttum 

en opnuðu hugann fyrir listsköpun gegnum hreyfingu og æfingar sem byggðu á líkamlegu 

atgervi. Að sama skapi fullyrtu íþróttakennarar barnanna að nemendur sem hefðu lítinn 

áhuga eða ákefð í íþróttatímum sýndu á sér nýja mynd þegar listsköpunin var spyrt saman 

við líkamlega hreyfingu.  

Nemendahópurinn í tilraunakennslu íþróttalistar í Landakotsskóla var það fámennur að 

varla telst marktækt að meta af því úrtaki hvort íþróttalist gæti náð til fjölbreyttari hóps en 

listkennsla gerir almennt, en þó er áhugavert að heyra skýra sýn eins nemanda í 

rýnihópnum á íþróttir og íþróttalist: „Mér finnst íþróttir alls ekki skemmtilegar. Við vorum 

mikið að hreyfa okkur [í íþróttalist], en við vorum að gera það á skemmtilegan hátt, það 

var ótrúlega gaman að gera það. Í íþróttum erum við að hreyfa okkur þá er það leiðinlegt, 

oftast boltaleikir, ég hata bolta, það er ein af ástæðunum af hverju ég hata íþróttir. En þú 

veist, við vorum að hreyfa okkur og gera alls konar þannig en það var ótrúlega gaman að 
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gera það.“ Sama viðhorf hafði einnig komið fram í kennslustund og var skráð í 

rannsóknardagbók. Í þessu tilfelli virðist nemandi hafa þrönga sýn á íþróttir og viðhorfið 

gefur til kynna að viðfangsefni íþróttatímans séu fábreytt. Umræddur nemandi tók fullan 

þátt í allri hreyfingu og sýndi mikið hreysti og dug í fjölbreyttum líkamlega krefjandi 

æfingum. Nálgun listrænnar sköpunar virðist því hafa opnað huga og hjarta nemanda fyrir 

líkamlegri hreyfingu og óhefðbundnari íþróttum. Dewey (1938/2000) talar um 

umbreytandi reynslu og þessi umsögn nemandans gefur vísbendingar um að um 

umbreytandi reynslu hafi verið að ræða. Þetta gefur vísbendingu um að íþróttalist geti haft 

jákvæð áhrif á viðhorf nemenda til hreyfingar og sköpunar og gefi nemendum þannig nýja 

sýn á eigin getu. 

Að færa listsköpun inn í aðstæður sem nemendum er ekki tamt að tengja við sköpun, eins 

og almennt má telja í tilfelli íþrótta, kveikir tilfinningu hjá nemendum fyrir því að sköpun 

geti átt heima hvar sem er. Íþróttalist vinnur þannig í anda hugmynda Beuys um að allt 

lífið bjóði upp á tækifæri til að skapa og endurskapa sitt eigið sjálf og samband sitt við 

umheiminn (Buschkühle, 2020). Af ummælum nemenda að dæma má draga þá ályktun að 

íþróttalist gefi nemendum ný verkfæri til tjáningar. Nemendur eru meðvitaðir um að 

aðferðirnar eru nýjar og hvíla í þeirri staðreynd að þau geta ekki með góðu móti skilgreint 

eða fest fingur á hvað það er sem gerist í náminu. Samt sem áður, og mögulega vegna þess, 

virðast aðstæðurnar vekja upp námsþorsta hjá þeim, sem mætti jafnvel túlka sem þrá eftir 

fjölbreyttari verkfærum til tjáningar. Í rannsóknardagbók kemur fram að nemendur eru 

ósáttir við útfærslu á tómstundastarfi og einn þátttakandi segir: „Mér finnst eiginlega allt 

vera list. Ef maður æfir sig og verður góður í einhverju þá er það list. Það er bara svo 

pirrandi að til að æfa íþrótt þá þarf maður að mæta svo oft og líf manns þarf að snúast um 

eina íþrótt“. Í rýnihóp sagði nemandi: „Gaman að prófa þetta, prófa nýja hluti. Þetta var 

alltaf eitthvað allt öðruvísi heldur en venjulega,“ og hélt svo áfram: „Mér fannst gaman að 

læra öðruvísi tegund hvernig maður getur gert hluti. Mjög skrýtið að gera þetta, þetta varð 

allt saman ótrúlega skemmtilegt.“ Aðspurð hvað hún vildi gera næst í íþróttalist svaraði 

sami nemandi: „Ég veit það ekki alveg en ef það er eins skemmtilegt og hitt þá er ég alveg 

til í það.“ 

Námsefni og tilraunakennsla 

Tilraunakennsla í íþróttalist í Landskotsskóla fór vel fram og var lærdómsríkt ferli fyrir 

nemendur og kennara sem var auk þess rannsakandi. Nemendur voru einstaklega 
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samvinnuþýðir og tilbúin að tileinka sér aðferðir íþróttalistar og taka virkan þátt í æfingum 

og umræðum. Rannsókninni voru settar skorður vegna heimsfaraldurs sem geisaði meðan á 

henni stóð, sem varð til þess að nemendahópur var fámennur og tilraunakennsla spannaði 

einungis sex skipti. Landakotsskóli býr við húsnæðiseklu og því þurfti að aðlaga kennsluna 

að þröngum kennslustofum, en velvilji starfsfólks skólans og lausnamiðuð samskipti í einu 

og öllu gerðu það að verkum að rannsóknin gat farið fram þrátt fyrir krefjandi aðstæður í 

samfélaginu og í skólanum.  

Námsefnið var heilt yfir áhugavert fyrir nemendur og höfðaði til þeirra. Aðeins hluti fyrir 

fram ákveðinna verkefna íþróttalistar var lagður fyrir nemendur í þessari rannsókn og því 

er enn af nógu að taka til frekari tilraunakennslu og rannsókna á viðfangsefninu. Gert var 

ráð fyrir því frá upphafi að við tilraunakennslu mætti meta hvernig námsefni og 

kennsluhættir hentuðu aldurshópnum og hvort verkefnin mætti þróa fyrir fleiri aldursstig. 

Niðurstaðan er að verkefnin geta vel höfðað til elsta stigs en hluti af námsefninu gæti þó 

höfðað betur til miðstigs. Ef til langtíma kennslu kæmi mætti þróa verkefnin með dýpra 

inntaki fyrir elsta stig enda hefðu þau þá grunn til að byggja á frá fyrri árum. Nemendur 

nefndu sjálf í rýnihóp að námsefnið gæti hentað yngri börnum og að erfitt gæti verið að fá 

nemendur á elsta stigi til að prófa eitthvað nýtt. Staðan gæti þó litið öðruvísi út ef 

íþróttalist væri hluti af námskrá frá yngri árum. Við tilraunakennsluna var unnið með 

mismunandi aðferðir til námsmats og að endingu skilaði það áhugaverðum niðurstöðum og 

sýndi fram á vöxt nemenda og aukinn þroska, sem má ef til vill að hluta skrifa á að 

nemendur og kennari voru að kynnast gegnum ferlið og þróa með sér æ traustari og 

einlægari samskipti. Með yfirgripsmeiri kennslureynslu í íþróttalist er þörf á frekari rýni og 

þróun námsmats við hæfi. Umræður í kennslustundum og rýnihóp skilaði mun dýpri sýn á 

upplifun nemenda en skriflegt sjálfsmat.  

Íþróttalist og aðalnámskrá grunnskóla 

Íþróttalist er tækifæri til þverfaglegrar vinnu og innleiðingar grunnþátta menntunar inn í 

skólaíþróttir og listfræðslu. Íþróttalist býður upp á aukna fjölbreytni í nálgun á listkennslu, 

skólaíþróttir og heilbrigði, andlegt sem og líkamlegt. Ljóst er að íþróttalist fellur vel að 

aðalnámskrá grunnskóla (2011, 2013) og kennsluhættirnir gefa tækifæri til að raungera 

vissa hluta námskrár sem vefst fyrir kennurum að uppfylla, eins og til dæmis að sköpun 

skuli vera hluti af kennslunni í skólaíþróttum. Í texta um listsköpun í aðalnámskrá er 

áhersla lögð á að ný og óvænt sjónarhorn opnist við listsköpun, það losni um kímnigáfu 
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nemenda í óvenjulegum og ögrandi verkefnum. Íþróttalist svarar þessu kalli beint sem má 

glögglega sjá þegar lesið er í fas og viðbrögð nemenda í kennslustundum og við upprifjun í 

rýnihóp þar sem léttleiki, hlátur og kímni gegna mikilvægu hlutverki. Hér kemur einnig að 

leik og leikgleði sem spila stórt hlutverk í íþróttalist og er samkvæmt aðalnámskrá 

mikilvæg sjálfsprottin leið til náms og þroska (aðalnámskrá, 2011, bls. 38). Í 

rannsóknardagbók kemur ítrekað fram að kennslustundirnar einkenndust af leikgleði og í 

samantekt úr rýnihópi frá bæði stjórnanda og athuganda kemur fram að minningar 

nemendanna virtust vekja upp gleði og kátínu. Sem dæmi úr samantekt stjórnanda má 

nefna: „Nemendum stökk oft bros og fóru að flissa þegar æfingar voru rifjaðar upp. … 

Orðin skrýtið og skemmtilegt heyrðust ítrekað og fóru iðulega saman.“  

Íþróttalist nýtir aðferðir sirkuskennslu varðandi jafnræði nemenda (Katla Þórarinsdóttir, 

munnleg heimild, 15. mars 2022) og heldur keppnisanda í lágmarki. Í rannsóknardagbók 

kemur fram að nemandi nefndi sérstaklega hvað sér liði vel að hreyfa sig í íþróttalist án 

þess að vera í keppnissamhengi. Þessi athugasemd gefur einnig vísbendingar um að vert sé 

að rýna kennsluhætti skólaíþrótta með þarfir ólíkra nemenda í huga. Íþróttalist kynnir 

nemendur fyrir fjölbreyttum leiðum til tjáningar gegnum líkamlega hreyfingu og sköpun, 

en jafnvel vegur þyngra að íþróttalist býður nemendum upp á að opna hugann fyrir því að 

tjáning og sköpun geta átt sér stað hvar sem er og hvenær sem er. 
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Niðurlag 

 

Íþróttalist er nýnæmi í íslenskum grunnskólum og með þessari rannsókn hefur lítil 

hugmynd þróast yfir í verkfæri til frekari þróunar og rannsókna. Í rannsókninni leitaðist ég 

við að svara spurningum um hvaða áhrif kennsluhættir íþróttalistar hafa á nemendur. Horft 

er á hvaða áhrif kennsluhættirnir hafa á viðhorf þeirra til hreyfingar og sköpunar, 

líkamsvitund þeirra, sjálfsþekkingu og skilning á eigin getu. Þetta fyrsta skref í þróun 

kennsluhátta sýndi fram á að íþróttalist fellur vel að aðalnámskrá grunnskóla og 

tilraunakennslan gefur vísbendingar um að íþróttalist hafi jákvæð áhrif á viðhorf nemenda 

til hreyfingar og sköpunar. Vísbendingar eru um að íþróttalist hafi burði til að opna huga 

nemenda fyrir fjölbreyttari nálgun á listir, íþróttir og tómstundastarf auk þess að geta verið 

leið til að uppræta aðskilnað íþrótta og lista í samfélaginu. Rannsóknin gefur vísbendingar 

um að frekari umræðu sé þörf um samspil íþrótta og lista í skólakerfinu og í tómstundum 

barna. Líkamsrækt og listsköpun eru heilsueflandi og sjálfstyrkjandi og eiga sér óvænta 

snertifleti þegar rými er gefið fyrir hugrenningatengsl á milli þeirra. Til að takmarka ekki 

tækifæri barna að ástæðulausu er þörf á að uppræta aðgreiningu þessara tveggja faga. Það 

er einlæg ósk mín að skólakerfið, tómstundastarf og samfélagið sem stendur að uppeldi 

barna horfi til heilbrigðis í samskiptum, framförum og almennri menntun barna án þess að 

einblína um of á afreksmennsku. 

Aðferðum í þessari rannsókn svipar til aðferða starfendarannsóknar, en rannsakandi var 

bæði kennari, athugandi og umsjónarmanneskja auk þess að hafa þróað kennsluhættina 

sem til skoðunar voru. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að tækifæri 

felist í kennsluháttum íþróttalistar en þörf er á frekari rannsóknum á viðfangsefninu með 

stærri hópi nemenda og teymi kennara og rannsakenda. Áhugavert væri að rannsaka frekar 

hvort íþróttalist geti verið aðferð til að vinna úr samfélagslegum áföllum á svipaðan hátt og 

aðferðir leiklistar og samfélagssirkuss hafa verið notaðar til að meðhöndla örðugleika í 

hópi, erfiðar félagslegar aðstæður, vanlíðan og áfallastreitu. Þá væri vert að skoða 

möguleikann á að bjóða upp á námskeið fyrir kennara og halda í hugmynd úr rýnihópnum 

um að nemendur kenni kennurum sínum aðferðir íþróttalistar. Við þróun námsefnis og 

kennsluhátta væri vert að horfa til víðari aldurshóps og þá sérstaklega að aðlaga 

viðfangsefnin að miðstigi grunnskóla. 
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Það hefur verið ómetanlegt að finna meðbyr á öllum vígstöðvum með þessu 

tilraunaverkefni og samtöl við foreldra, kennara, nemendur og samferðafólk um upplifun 

þeirra á mikilvægi þess að uppræta aðgreiningu íþrótta og lista hafa veitt mér innblástur við 

framkvæmd verkefnisins.  
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Viðauki 

 
 
Hér má finna kennsluáætlun sem gerð var sumarið 2021 með styrk frá Nýsköpunarsjóði 

námsmanna. 

 

KENNSLUÁÆTLUN FYRIR ÍÞRÓTTALIST 

 

Kennsluáætlun fyrir íþróttalist var unnin sumarið 2021 með styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna. 

Miðar hún við tólf skipti fyrir nemendur á elsta stigi grunnskóla.  

 
Smiðja: Íþróttalist 
Kennari: Karna Sigurðardóttir (auk gestakennara frá Hringleik) 
Bekkur: 10. bekkur, 2 nemendur  
Námsgrein: Val í íþróttalist (Listsköpun og íþróttir) 
Viðfangsefni: Listsköpun, líkamsvitund, atgervi, tjáning, frjáls tilraunavinna.  
Kennslustundir: 12 x 80 mín (24 kennslustundir) 
Kennslurými: Danssalur í Landakoti, Íþróttasalur, skólalóðin, vettvangsferð til Hringleiks, 

Listaháskóli Íslands í Laugarnesi og eftir atvikum önnur rými innan og utan Landakotsskóla. 

 

Lýsing 
Íþróttalist er vinnusmiðja þar sem unnið er með snertifleti atgervis og listsköpunar.  
Í smiðjunni mætast hreyfing og sköpun og unnið er á mörkum íþrótta og listsköpunar, sirkus og 

gjörningalista. Útgangspunkturinn er að rýna hvernig við höfum áhrif á efni og umhverfið kringum 

okkur með gjörðum okkar, hreyfingu líkamans í stóru sem smáu formi. Gerðar eru fjölbreyttar 

tilraunir inni í íþróttasal, farið í vettvangsheimsóknir til sirkuslistafólks og unnið úti á skólalóð og í 

borgarlandslaginu eftir atvikum. Áhersla er lögð á lausnamiðaða samvinnu, rýni og samtal um 

útfærslur á æfingum. Einnig er unnið með ljósmyndun og videogerð sem listform og sem leið til að 

rýna og skilja hreyfingu og hæfni líkamans. Smiðjurnar samþætta sköpun, líkamsvitund og 

heilbrigði.  

 

Þema 
Öll sköpun felur í sér líkamlega gjörð, hvort sem hún er stór og sýnileg eins og handahreyfing eða 

falin og hlédræg eins og að láta loft skekja raddböndin. Í þessari smiðju er áhersla lögð á þessa 

gjörð. Drawing Restraint serían eftir Matthew Barney tjáir þessa hugmynd á skýran og 
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aðgengilegan máta. Serían er útgangspunktur og góð kveikja fyrir kennara og nemendur að þróa 

nýjar leiðir til að skapa útfrá líkamlegu atgervi, og undirstrika gjörðina við mótun formsins.  

 
Markmið 
→ Að auka líkamslæsi og gefa börnum tækifæri til að skilja virði og sérstæðu eigin líkama. 
→ Að nemendur öðlist skilning á snertiflötum líkamlegs atgervis og listsköpunar, líkamlegs 

heilbrigðis og andlegs heilbrigðis og geti fundið leiðir til að tengja þessa hluti saman  
→ Að nemendur öðlist færni í að hlusta á líkama sinn, bera virðingu fyrir líka sínum og annarra og 

skilji fjölbreytta möguleika misumandi líkama. Einnig að þau æfi hlustun, samtal og samskipti út 

frá samstillingu skapandi hugar og líkama. 
→ Að nemendur tileinki sér grunnhugmyndir áfangans og nýti þær sem stökkpall inn í ný verkefni, 

nýjan skilning og nýja upplifun á eigin skapandi líkama og skapandi líkama annarra.  
→ Að auka sjálfsvirði, virðingu fyrir öðrum og sporna þannig við fordómum. 

 

Kennsluaðferðir 
Kennsluaðferðir eru útlistaðar í kaflanum Námsefnið lifnar við. 

 
Kennslugögn 
→ Blöð 
→ Tússpenslar 
→ Maskínupappír 
→ Leir 
→ Málning 
→ Annar efniviður til sköpunar (t.d. fyrir sjálfstæð verkefni) 
→ Íþróttaáhöld (trampolín, dýnur, kaðlar ofl. úr áhaldasmiðju íþróttahúss) 
→ Létt verkfæri og föng til uppsetningar á sýningu, s.s. klemmur, kennaratyggjó, girni, skæri, 

hamar og naglar, trönur. 

 

Skilaboð til nemenda og foreldra 
→ Nemendur klæðist þægilegum fatnaði til að hreyfa sig í og ekki sínu fínasta pússi  
→ Gott að varast of mikið af skartgripum í tímunum 
→ Gott er að hafa vatnsbrúsa meðferðis 

 
Hæfniviðmið og námsmat 
Upplýsingar um hæfniviðmið og námsmat má finna í kaflanum Námsefnið lifnar við en þar sem við 

á eru þessi atriði afmörkuð undir hverri kennslustund. 
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Kennsluáætlun eftir kennslustundum 
Hér að neðan er ítarlega kennsluáætlun fyrir hverja kennslustund þar sem farið yfir efni hverrar 

kennslustundar, aðferðir og viðfangsefni kennslustundar, undirbúning, tímaramma og námsmat. 

 
 

 

 

 

Kennslustund #1 
—Kynning— 

 

Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  
→ Kynning og að kynnast 
→ Samtal um íþróttir, listir, hlustun og samvinnu 
→ Upphitunarleikir og einföld verkefni sem tengjast líkamsvitund 

 
Undirbúningur og kennslugögn 
→ Stór maskínupappírsrúlla og tússpenslar 
→ Skjár eða skjávarpi til að sýna dæmi og vekja áhuga gegnum myndefni 
→ Undirbúa myndefni til sýningar 

 

Tímarammi 
Upphafshringur - Kynning (20 mínútur) 
Allir setjast í hring 
→ Stutt kynning kennara á viðfangsefninu, sjálfum sér og tengslum sínum við íþróttalist. 
→ Allir kynnast og kennari áttar sig á hópnum gegnum samtal um listir og íþróttir.  

→ Lenda og finna stemninguna í hópnum 
→ Samtal um íþróttir, listsköpun, íþróttalist, tilraunir, opinn huga, hlusta á líkamann 
→ Samtal um æfingu og þrautsegju. Erfitt, auðvelt, bæta sig, endurtekning, tími 
→ Hér er ekki keppni, nema mögulega keppnin „hver er skemmtilegastur?“ 
→ Samtal um hringinn, hlekkina í keðjunni, samstöðu, hlustun, skilning og forvitni. 
→ Samtal um hlustun, að hlusta á sjálfan sig, líkamskraft og sköpunarkraft  
og hlusta á aðra. 
→ Stutt yfirferð á kennsluáætlun; Gjörningum, sirkus, video, ljósmyndun  
og sjálfstæðu verkefni. 
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→ Augnsamband við alla nemendur 

 

Upphitun (15 mínútur)  
→ Nafnaleikur. Fyrst er farinn nafnahringur þar sem allir gera hreyfingu sem tengist íþróttagrein 

sem þeir tengja við á einhvern hátt (því hún sé skemmtileg, skrýtin, áhugaverð, ómöguleg...). 

Annar nafnahringur er farinn þar sem allir gera hreyfingu sem tengist listgrein eða sköpun sem þau 

tengja við á einhvern hátt (því hún er fyndin, falleg, ögrandi, óskiljanleg...). 
→ Hópurinn gengur um rýmið og heldur alltaf einsmetersreglunni. Markmiðið er að við séum alltaf 

dreifð jafnt um rýmið en þó alltaf á hreyfingu. Byrjað á gönguhraða, þá hlaup og enda hægar þar til 

allir stoppa með meter á milli og allir dreifðir jafnt um rýmið.  
→ Vél án hljóða. Nemendur gera saman vél með hreyfingum en engum hljóðum. Einn nemandi 

gerir vélræna endurtekna hreyfingu í vissum takti sem helst stöðugur. Næsti nemandi gengur inn í 

og gerir hreyfingu sem passar inn í taktinn. Þannig koll af kolli þar til allir nemendur mynda saman. 

 

Hlé (5 mínútur) 

 
Innlögn listkennara (25 mínútur)  
→ Gjörðin - allt sem við gerum er ýtt af stað með hreyfingu 
→ Gjörðin og sögnin - Merking, markmið og áræðni 
→ Örkynning á Drawing Restraint, Jackson Pollock og serían kynnt stuttlega fyrir nemendum 
→ Rætt um Ólympíuleikana (áhersla á 2021) og valin video sýnd 
→ Nemendum sýndur hluti af Olympia: Festival of Nations eftir Leni Riefenstahl (1936) 

 
Verkefni (10 mínútur) 
→ Móta líkamann í stellingu á maskínupappír, teikna útlínur, klippa út og hengja upp á vegg. 

 
Lokahringur (5 mínútur) 
Allir setjast í hring 
→  Umræður um líkamann, hreyfingu og tímann. 
→ Horfa á útklipptu formin okkar, hvað sjáum við? Eru þetta líkamar? Gæti þetta verið lógó hvers 

og eins? 
→ Augnsamband við alla nemendur 

 
Námsmat tímans 
Kennari vinnur stöðumat samkvæmt námsmati í kaflanum Námsefnið lifnar við. 
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Kennslustund #2 
—Gjörningalist / Þrautabraut— 

 
Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar 
→ Gjörningalist 
→ Drawing Restraint 1-8 eftir Matthew Barney 
→ Upphitunarleikur og þrautabraut þar sem sköpun fer fram í íþróttaumhverfi 

 
Undirbúningur og kennslugögn 
→ Stór maskínupappírsrúlla og tússpenslar 
→ Skjár eða skjávarpi til að sýna dæmi og vekja áhuga gegnum myndefni 
→ Undirbúa myndefni til sýningar 
→ Íþróttaáhöld (trampolín, dýnur, kaðlar ofl. úr áhaldasmiðju íþróttahúss) 

 
Tímarammi 
Upphafshringur - Kynning (5 mínútur) 
Allir setjast í hring 
→ Allir hvíla í upplifuninni að vera í hring 
→ Hlustun á eigin líðan 
→ Kynning á verkefni dagsins 
→ Augnsamband við alla nemendur 

 

Upphitun (13 mínútur)  
→ Teiknimyndahlaup: Nemendum er skipt í tveggja manna hópa og þeim stillt upp í ferning/hring 

með 5-10 metra á milli hópa. Hver hópur fær tvö blöð og penna í mismunandi litum. Annar 

hópmeðlimur tekur hlutverki módels en hinn hlutverki teiknara. Módelið stillir sér upp en 

teiknarinn tekur sér pennan í hönd og setur sig í stellingar við blaðið. Reglurnar eru þannig að 

teiknarinn færist milli stöðva og penninn fylgir alltaf teiknaranum. Módelið og blaðið eru kyrr á 

síðum stað þar til leiknum er lokið. Þegar umsjónarmaður blæs í flautuna hefst teiknarinn handa við 

að teikna módelið. Við næsta flaut sprettur hann með pennann á næstu stöð réttsælis og heldur 

áfram með teikninguna sem fyrri teikningar þeirrar stöðvar hefur hafið. Þannig hlaupa nemendur 

milli stöðva með pennana sína þar til allir hafa farið heilan hring og enda upp á sinni upprunalegu 

stöð. Þá er skipst á hlutverkum, teiknarar gerast módel og módel teiknarar, nýtt blað er sett upp og 

leikurinn er keyrður öðru sinni. Úr verða samsettar hraðteikningar með handbragði 4-5 nemenda í 

jafn mörgum litum sem hengdar eru upp á vegg og kallaðar „meistaraverkin“. 
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Vatnspása (2 mínútur) 

 
Innlögn (10 mínútur)  
→ Drawing Restraint eftir Matthew Barney 
→ Að þrýsta líkamanum - contortionistar, íþróttafólk, listafólk 

 
Verkefni (45 mínútur) 
→ Þrautabraut með 6-8 stöðvum  
 → Teiknað úr kaðli 
 → Teiknað af trampolíni 
 → Teiknað af stighjóli meðan ferðast er yfir salinn 
 → 3x línurit af fjölda æfinga (sænskar íþróttagrindur, sipp, hringjakast) 
 → Hvert rými býður upp á nýjar útfærslur af stöðvum 
→ Síðustu 10 mínúturnar má velja sér stöð til að dvelja á 

 
Lokahringur (5 mínútur) 
Allir setjast í hring 
→  Umræður um líkamann, hreyfingu og tímann 
→ Augnsamband við alla nemendur 

 

Námsmat tímans 
Kennari vinnur stöðumat samkvæmt námsmati í kaflanum Námsefnið lifnar við. 

 

 
Kennslustund #3 

—Gjörningalist / Tjáning og teikning— 

 
Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  
→ Einstaklingsbundin tjáning og teikning í gjörningalist 
→ Samhæfing 
→ Tími, ákvörðun og hugrekki 
→ Að þrýsta líkamanum 
→ Marina Abramovic / Joseph Beuys / Lisa Bufano / Heather Hansen 
→ Sirkuslistafólk: Captain Sugar & The Monkey Puppets / Gravity & Other Myths, Mighty 

Performance Act Collective / Manel Rosés & Nilas Kronlid / Hringleikur 
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Undirbúningur og kennslugögn 
→ Stór maskínupappírsrúlla og hvít pappírsrúlla 
→ Líma pappír á gólf og veggi 
→ Tússpenslar 
→ Skjár eða skjávarpi til að sýna dæmi og vekja áhuga gegnum myndefni 
→ Undirbúa myndefni til sýningar 

 
Tímarammi 
Upphafshringur - Kynning (5 mínútur) 
Allir setjast í hring 
→ Allir hvíla í upplifuninni að vera í hring 
→ Hlustun á eigin líðan 
→ Kynning á verkefni dagsins 
→ Augnsamband 

 
Upphitun (10 mínútur)  
→ Hópurinn gengur um rýmið og heldur alltaf einsmetersreglunni. Markmiðið er að við séum alltaf 

dreifð jafnt um rýmið en þó alltaf á hreyfingu. Byrjað á gönguhraða, þá hlaup og enda hægar þar til 

allir stoppa með meter á milli og allir dreifðir jafnt um rýmið.  
→ Vél með og án hljóða. Nemendur gera saman vél með hreyfingum en engum hljóðum. Einn 

nemandi gerir vélræna endurtekna hreyfingu í vissum takti sem helst stöðugur. Næsti nemandi 

gengur inn í og gerir hreyfingu sem passar inn í taktinn. Þannig koll af kolli þar til allir nemendur 

mynda saman. Æfingin er endurtekin með vélrænum taktföstum hljóðum sem vinna með 

hreyfingunni.  

 

Innlögn (10 mínútur)  
→ Marina Abramovic (AAA AAA, Artist is Present, Let it All Out!, The Onion) 
→ Joseph Beuys (I Like America and America Likes Me) 
→ Lisa Bufano 
→ Heather Hansen 
→ Að þrýsta líkamanum / tími / einbeiting 

 
Hlé (5 mínútur) 

 
Verkefni (25 mínútur) 
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→ Allir leggjast á gólfið, þögn. Kennari gefur merki og allir öskra í þrjár mínútur. Þögn.  
→ Teiknistöðvar:  

→ Blað á vegg. Nemandi er tilbúinn með penna við blaðið. Annar nemandi teiknar á 

bakið á fyrri nemandanum með prjóni og sá fremri á að endurgera teikninguna. 

Nemendur skiptast á. 
→ Maskínupappír á vegg. Teiknað með báðum höndum. 
→ Teiknað á blaðið ómögulega 
→ Halda stellingum í lengri tíma 
→ Síðustu 5 mínúturnar velja nemendur sér stöð til að dvelja á 

 
Hlé (5 mínútur) 

 
Innlögn um sirkus (10 mínútur) 
Seinni innlögn dagsins er undirbúningur fyrir næsta tíma, vettvangsferð í Hringleik 
→ Captain Sugar & The Monkey Puppets 
https://www.youtube.com/watch?v=DwcscW_eA3E&ab_channel=FestivalCircolo 
→ Gravity & Other Myths: A Simple Space 
https://www.youtube.com/watch?v=Fio_KPtkjjY&ab_channel=GOMcircus 
→ Mighty Performance Act Collective: Hairy Tales 
https://www.youtube.com/watch?v=kKEH1b4hOGc&ab_channel=AlexHinchcliffe 
→ Manel Rosés & Nilas Kronlid: Gregarious  
https://www.youtube.com/watch?v=Gm8hRQ05mCM&ab_channel=NilasKronlid 
→ Hringleikur: Allra veðra von 
https://www.facebook.com/hringleikur/videos/768228110509021 
https://www.facebook.com/hringleikur/videos/922075511683901 

 
Lokahringur (10 mínútur) 
→ Umræður um líkamann, hreyfingu, úthald, tíma, siðferði líkamans og upplifun tímans.  
→ Sjálfsmat og jafningjamat 
→ Augnsamband 

 
Námsmat tímans 
Sérstök áhersla á sjálfsmat í umræðum í lokahring 

 

 
Kennslustund #4 
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—Sirkus / Vettvangsferð til Hringleiks— 

 

Tíminn er 40-50 mínútur, ferðir til og frá Landakoti eru 30-40 mínútur 

 
Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  
→ Vettvangsferð í æfingarhúsnæði Hringleiks 
→ Losa um hömlur 
→ Aðferðir sirkuslistanna 
→ Innlögn um sirkus fór fram í tímanum á undan 

 

Undirbúningur og kennslugögn 
→ Undirbúningur ferðar 
→ Bókun æfingarýmis Hringleiks 
→ Samtal við gestakennara hringleiks 
→ Hringleikur útvegar húsnæði og kennslugögn 

 
Tímarammi 
Upphafshringur - Kynning (5 mínútur) 
→ Kynning á Hringleik og gestakennaranum 
→ Hvað er sirkus? 

→ Klassískur sirkus 
→ Nýsirkus sem listformi 
→ Sirkus getur fjallað um hvað sem er 
→ Sirkusáhöld / samband listamanns og hlutar 
→ Öryggi, skynsemi, samtal og samvinna í hóp / virðing fyrir hverju öðru 
→ Útlista reglur rýmisins / agi í sirkus 

→ Kynning á verkefni dagsins 
→ Augnsamband við alla 

 
Upphitun (5 mínútur)  
→ Hringleikir í boði gestakennara til að samstilla hópinn. 

→ Nafnaleikur. Senda hreyfingar á milli, stækka og minnka hreyfingar. 
→ Losa um streytu og bjóða sprellinu heim. 

 
Verkefni (25 mínútur) 
→ Unnið í 2-3 manna hópum 
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→ Eyrún kynnir objectin og smá sýnikennsla við hvert object (5 mínútur) 
→ Skipta hópunum niður á mismunandi áhöld (2 mínútur) 
→ Silki, juggle keila, loftfimleikahringur, jafnvægislína, jafnvægiskúla, húllahringur. Hver 

hópur semur og velur fimm element með gefna sirkusáhaldið.  
→ Opin rannsókn með sirkusáhöld (10 mínútur) 

→ Leiðsögn og innlögn frá gestakennara meðan á rannsókninni stendur 
→ Hver hópur velur fimm element með sirkusáhaldið sitt (10 mínútur) 
→ Sýning fyrir allan hópinn - 30 sekúndur á hóp (3 mínútur) 

 
Lokahringur (5 mínútur) 
→ Umræður um upplifunina ef tími gefst 
→ Plan B: Taka umræður í næsta tíma en taka mínútuþögn saman í hring. 
→ Augnsamband 

 

 

Kennslustund #5 
—Sirkus / Akróbatík með Hringleik— 

 
Tveir gestakennarar frá Hringleik 

 
Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  
→ Undirstöðuatriði í félagafimleikum (partner acrobatics) 
→ Tilfinningin að geta eitthvað sem maður hélt sig ekki geta 

 
Undirbúningur og kennslugögn 
→ Samskipti við gestakennara 
→ Fimleikadýnur (eða jógadýnur) 

 
Tímarammi 
Upphafshringur / Upphitun / Innlögn (20 mínútur) 
→ Upphitun er samhliða hringnum. 
→ Meira um sirkus / hvað er akróbatík? frá gestakennara 
→ Til að gera akróbatík er mikilvægt að hita vel upp, samtvinnað samtalinu 
 → Einstaklingsmiðað listform / hver og einn vinnur með sína persónulegu hæfni 

→ Atgervi og æfingar / líkamlegt heilbrigði 
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→ Tenging hvers og eins við hluti, bæði líkamlega og andlega 
 → Tenging okkar hvert við annað / hvernig vinnum við öll saman 

→ Líkamsmörk / ekki gera við aðra það sem þau vilja ekki láta gera við sig 
→ Öryggi, skynsemi, samtal og samvinna í hóp / virðing fyrir hverju öðru 
→ Útlista reglur rýmisins / agi í sirkus 

→ Gestakennarar sýna saman eitt trix 
→ Augnsamband 

 
Verkefni (50 mínútur) 
→ Hópavinna, breytileg eftir verkefnum 
→ Grunnæfingar í félagafimleikum: Kistan/kassinn, góði kisinn, samurai, thigh stand, stór píramíti. 

 
Lokahringur (10 mínútur) 
Allir setjast í hring 
→  Umræður um upplifunina í tímanum.  
→ Opið fyrir spurningar og vangaveltur um sirkuslistir. 
→ Augnsamband 

 

Námsmat tímans 
Stöðumat: Á meðan gestakennarar kenna metur kennari frammistöðu nemenda. Eftir tímann gefa 

gestakennarar sitt mat á stöðu nemenda.  

 

 

Kennslustund #6 
—Gjörningalist / Málun og leir— 

 

Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  
→ Að móta og mála með stórri hreyfingu 
→ Gjörð: Áhrif á efni  
→ Jackson Pollock / Kate Gilmore / Shinichi Maruyama / Shio Kato 
→ Blek og stroka 

 
Undirbúningur 
→ Tuskur, plast og sullvarnir eftir atvikum 
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→ Þrjár stöðvar í sullrými eða undir berum himni 
→ Málningastöð 

→ Maskínupappír á gólfi 
→ Málning í öllum litum, penslar, prik, kústar 

→ Blekstöð 
 → Hvítur pappír, stórir fletir á gólfi og vegg 

→ Svört vatnsblönduð málning 
→ Leirstöð 

→ Tréplata á gólfi / vegg 
→ Leirklumpur 

 

Tímarammi 
Upphafshringur - Kynning (5 mínútur) 
Allir setjast í hring 
→ Allir hvíla í upplifuninni að vera í hring 
→ Hlustun á eigin líðan 
→ Kynning á verkefni dagsins 
→ Augnsamband 

 
Upphitun (15 mínútur)  
Teiknimyndahlaup: Nemendum skipt í tveggja manna hópa og þeim stillt upp í ferning/hring með 

5-10 metra á milli hópa. Hver hópur fær tvö blöð og penna í mismunandi litum. Annar 

hópmeðlimur tekur hlutverki módels en hinn hlutverki teiknara. Módelið stilir sér upp en teiknarinn 

tekur sér pennan í hönd og setur sig í stellingar við blaðið. Reglurnar eru þannig að teiknarinn 

færist milli stöðva og penninn fylgir alltaf teiknaranum. Módelið og blaðið eru kyrr á síðum stað 

þar til leiknum er lokið. Þegar umsjónarmaður blæs í flautuna hefst teiknarinn handa við að teikna 

módelið. Við næsta flaut sprettur hann með pennann á næstu stöð réttsælis og heldur áfram með 

teikninguna sem fyrri teikningar þeirrar stöðvar hefur hafið. Þannig hlaupa nemendur milli stöðva 

með pennana sína þar til allir hafa farið heilan hring og enda upp á sinni upprunalegu stöð. Þá er 

skipst á hlutverkum, teiknarar gerast módel og módel teiknarar, nýtt blað er sett upp og leikurinn er 

keyrður öðru sinni. Úr verða samsettar hraðteikningar með handbragði 4-5 nemenda í jafnmörgum 

litum sem hengdar eru upp á vegg og kallaðar „meistaraverkin“. 

 
Innlögn (10 mínútur)  
→ Jackson Pollock 
→ Kate Gilmore: Sudden as a massacre / bend motherfucker 
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→ Jimy Gonzalez jugglar leir 
https://vimeo.com/254800231 
→ Camiel Corneille: Plock! 
https://www.youtube.com/watch?v=D4EIULjyOMQ&ab_channel=curvetheatre 

 
Verkefni (45 mínútur) 
→ Nemendum skipt í þrjá hópa 
→ Málningastöð (15 mínútur) 

→ Þrjár stöðvar í sullrými eða undir berum himni 
→ Maskínupappír á gólfi 
→ Plöstun / sulllvarnir þar sem við á 
→ Málning í öllum litum, penslar, prik, kústar 

→ Blekstöð (15 mínútur) 
 → Hvítur pappír, stórir fletir á gólfi og vegg 

→ Svört vatnsblönduð málning 
→ Leirstöð (15 mínútur) 

→ Tréplata á gólfi / vegg 
→ Leirklumpur 
→ Tuskur 

 
Lokahringur (10 mínútur) 
Allir setjast í hring 
→ Umræður um upplifun tímans. 
→ Nemendur fylla inn og skila skriflegu sjálfsmat 

 
Námsmat  
Skriflegt sjálfsmat nemenda. 
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Kennslustund #7 
—Ljósmyndun— 

 

Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  
→ Ljósmyndun 
→ Hreyfing í kyrrmynd 
→ Endurtekningin 
→ Muybridge / Klaus Rinke / Sigurður Guðmundsson / Michelle Roger Pritzl / Shinichi Maruyama 

/ Hiroshi Sugimoto 
→ Upphitunaræfingar og æfingar í ljósmyndun 

 
Undirbúningur 
→ ipadar fyrir myndatöku 
→ Ljósmyndavél 
→ Aðgangur að tölvum fyrir myndvinnslu 
→ Skjár eða skjávarpi til að sýna dæmi og vekja áhuga gegnum myndefni 
→ Undirbúa myndefni til sýningar 

 
Tímarammi 
Upphafshringur - Kynning (5 mínútur) 
Allir setjast í hring 
→ Allir hvíla í upplifuninni að vera í hring 
→ Hlustun á eigin líðan 
→ Kynning á verkefni dagsins 
→ Augnsamband við alla 

 
Upphitun (5 mínútur)  
→ Hreyfing í stop motion. Höktandi hreyfingar í hring í mismunandi tempói og stærð 
→ Kyrrvél með stellingum 

 
Innlögn (10 mínútur)  
→ Tími og hreyfing í ljósmyndun 
→ Tenging við tíma, ljósop og ljósnæmi 
→ Muybridge 
→ Klaus Rinke 
→ Sigurður Guðmundsson 
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→ Michelle Roger Pritzl 
→ Shinichi Maruyama 
→ Hiroshi Sugimoto 

 
Verkefni (45 mínútur) 
→ Unnið í 2 manna hópum 
→ Opnar æfingar með ljósmyndavélina. Hvernig get ég náð tíma inn í ljósmyndina mína? 
→ Kennari leiðbeinir hópunum 

 
Lokahringur (5 mínútur) 
Allir setjast í hring 
→  Umræður um tímann, hreyfingu og stöðvaðan tíma. 
→ Kennari segir frá að nú styttist í sjálfstætt verkefni og bendir nemendum á að gott sé að byrja að 

hugsa hvers konar verkefni nemendur langar að gera. 
→ Augnsamband við alla nemendur 

 
 

Kennslustund #8 
—Video / áhorf og umræður— 

 
Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  
→ Video 
→ Hreyfing í hreyfimynd 
→ Endurtekning 
→ Det perfekte menneske / James Thiérrée 
→ Upphitunaræfingar og æfingar með videomyndagerð 

 
Undirbúningur og kennslugögn 
→ ipadar og myndavél  
→ Aðgangur að tölvu fyrir myndvinnslu 
→ Skjár eða skjávarpi til að sýna dæmi og vekja áhuga gegnum myndefni 
→ Undirbúa myndefni til sýningar 

 
Tímarammi 
Upphafshringur - Kynning (5 mínútur) 
Allir setjast í hring 
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→ Allir hvíla í upplifuninni að vera í hring 
→ Hlustun á eigin líðan 
→ Kynning á verkefnum dagsins 
→ Augnsamband við alla 

 
Upphitun (5 mínútur)  
→ Kennari leiðir upphitun sem byggð er upp á endurteknum hreyfingum, stórum og smáum. 
→ Í upphituninni skipta nemendur sér niður á hópa. Verkefni dagsins er útskýrt vel og svo farið í 

innlögn. Nemendur mega velja milli verkefnis #1 og verkefnis #2 (útskýrt hér að neðan) eða blanda 

verkefnunum saman. 

 
Innlögn (15-20 mínútur)  
→ James Thiérrée (bútur) 
https://www.youtube.com/watch?v=15gEYdyVvlo&ab_channel=SergioPla 
→ Det perfecte menneske eftir Jörgen Leth 
→ György Ligeti / Luca Bertini 
https://www.youtube.com/watch?v=xAYGJmYKrI4&ab_channel=LucaBertini 
Nemendur horfa eins lengi og þeir vilja eða geta og ganga svo beint í verkefnið sitt. 

 
Verkefni (40 mínútur) 
→ 5 mínútna hlé tekið eftir 20 mínútur af verkefnavinnu 
→ Unnið í hópum 
→ Viðfangsefni #1: Hóparnir vinna með endurtekningu líkamlegrar hreyfingar í myndbandagerð. 

Stórra, smárra, erfiðrar, auðveldrar, tíminn sem erfiðleikafaktor,  
→ Viðfangsefni #2: Hóparnir finna sér hluti í skólanum og prófa sig áfram hvað er hægt að gera 

við þennan hlut í sirkussamhengi með myndavélina að vopni. 

 

Lokahringur (10 mínútur) 
Allir setjast í hring 
→ Umræður um líkamann, hreyfingu og tímann. 
→ Kennari minnir á að í næsta tíma hefjist sjálfstætt verkefni, gott að ganga hringinn og heyra 

hvað nemendur eru að hugsa 
→ Augnsamband við alla nemendur 
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Kennslustund #9 & #10 
—Sjálfstætt verkefni— 

 

Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  
→ Sjálfstætt verkefni þar sem unnið er út frá aðferðum og hugmyndum sem kviknað hafa í 

íþróttalist 

 
Undirbúningur 
→ Aðstoð við nemendur, eftir því hvert nemendur vilja stefna með verkefnin sín 
→ Söfnun efniviðar og verkfæra eftir þörfum 
→ Leit að mögulegum sýningarrýmum 

 

Tímarammi 
Upphafshringur - Kynning (5 mínútur) 
Allir setjast í hring, 
→ Allir hvíla í upplifuninni að vera í hring 
→ Hlustun á eigin líðan 
→ Kynning á verkefni dagsins 
→ Augnsamband við alla 

 
Upphitun (5 mínútur)  
→ Hringupphitun leidd af kennara, líkami og rödd 
→ Hreyfingar úr íþróttalist sendar á milli allan hringinn 
→ Vél með hljóði 

 
Verkefni (45 mínútur) 
Undirbúningur (15 mínútur) 
→ Nemendur velja hvort þeir vinni einstaklingsverkefni eða í hóp 
→ Nemendur velja sér viðfangsefni sem þeir vilja taka áfram (15 mínútur) 
Kynning (10 mínútur) 
→ Nemendur segja frá hvaða viðfangsefni þau hafa valið sér 
Restina af tímanum, og allan næsta tíma, nýta nemendur fyrir sjálfstætt verkefni og kennari 

leiðbeinir hverjum og einum við framkvæmdina (55 mínútur + 80 mínútur) 

 
Námsmat tímans 
Leiðsagnarmat kennara 
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Kennslustund #11 
—Framsetning & sýningagerð— 

 

Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  
→ Framsetning og kynning 
→ Sýningarstjórn 
→ Viðburðastjórnun 
→ Lýðræðislegar ákvarðanir 

 
Undirbúningur og kennslugögn 
→ Krítartafla, tússtafla eða maskínupappír á vegg 
→ Tússar 
→ Bókun sýningarrýmis 

 
Tímarammi  
Upphafshringur - Kynning (5 mínútur) 
→ Allir setjast í hring, hvíla í upplifuninni að vera í hring 
→ Hlustun á eigin líðan 
→ Kynning á verkefni dagsins 
→ Augnsamband við alla 

 
Upphitun (10 mínútur) 
→  Nemendur velja 3-4 upphitunaræfingar 

 
Hlé (5 mínútur) 

 
Innlögn (15 mínútur) 
→ Grunnatriði sýningarstjórnunar, miðlunarleiðir 
→ Mismunandi þarfir verka, hvernig verkin njóta sín best 
→ Uppröðun verka og gjörninga í tíma og rými 

 
Verkefni (45 mínútur) 
Sýningarstjórn (20 mínútur) 
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→ Nemendur taka hugarflug um hvernig mætti sýna verkin 
→ Nemendur ákveða í sameiningu sýningarrými og hvernig verkin skulu sýnd 
→ Nemendur ákveða hverjum verði boðið á sýninguna 
Sýningarvinna (25 mínútur) 
→ Nemendur vinna sjáflstæðu verkefnin sín inn í sýningarrými og konsept sýningar 
→ Nemendur undirbúa uppsetningu á verkum, finna til verkfæri og föng sem til þarf 

 
Lokahringur (5 mínútur) 
→ Umræður um upplifun tímans, sýningarrýmið 
→ Staðan tekin á mögulegum stressfaktorum 
→ Augnsamband við alla 

 
Námsmat tímans 
Kennari vinnur lokamat og umsögn. 

 

 

Kennslustund #12 
—Sýning á afrakstri— 

 

Aðferðir og viðfangsefni kennslustundar  
→ Framsetning og kynning 
→ Sýningarstjórn 
→ Viðburðastjórnun 
→ Lýðræðislegar ákvarðanir 

 
Undirbúningur og kennslugögn 
→ Tilkynning til boðsgesta sýningarinnar 

 
Tímarammi 
Upphafshringur - Kynning (5 mínútur) 
→ Allir setjast í hring, hvíla í upplifuninni að vera í hring 
→ Hlustun á eigin líðan 
→ Kynning á verkefni dagsins 
→ Augnsamband við alla 
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Upphitun (10 mínútur) 
→  Nemendur velja 3-4 upphitunaræfingar 

 
Hlé (5 mínútur) 

 
Verkefni (40 mínútur) 
Uppsetning sýningar—Opnun (40 mínútur) 
→ Nemendur setja verk sín upp. 
→ Nemendur setja sig í stellingar til að taka á móti gestum 

 

Lokahringur (5 mínútur) 
→ Umræður um líkamann, hreyfingu og tímann. 
→ Augnsamband við alla 

 
Sýning fyrir skólann opnuð (15 mínútur) 

 
Námsmat tímans 
Kennari vinnur lokamat og umsögn. 

 

 

 

 

 

 


