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Útdráttur	  
 

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2011. Meginviðfangsefnið er námsefni í 

listasögu með áherslu á verklega þætti. Verkefnið skiptist í tvo hluta. Í fyrri 

hlutanum er greinargerð, þar sem meðal annars er yfirlit yfir það námsefni sem til 

er í myndmennt á íslensku og það sem fjallar um listasögu. Skoðað er hvernig það 

námsefni mætir kröfum Aðalnámskrár í verklegri listasögu. 

     Í seinni hlutanum er frumgerð að námsefni. Viðfangsefnið er verklegt námsefni 

í listasögu sem er unnið út frá listastefnu. Námsefnið er útfært með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum til að mæta þörfum ólíkra nemenda. Það líkan sem var lagt til 

grundvallar má auðveldlega aðlaga að kennslu í öðrum listastefnum. Námsefninu 

fylgja leiðbeiningar fyrir kennara, umfjöllun um listastefnu, vinnulýsing fyrir 

nemendur og matsblað. 
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1 Inngangur 

Síðustu áratugi hefur listgreinakennsla verið á undanhaldi í íslenskum 

grunnskólum, sér í lagi á efsta stigi. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 er tekið 

fram að listgreinar séu skyldufög til og með 8. bekk en í gildandi Aðalnámskrá 

(2006) eru listgreinar valfag frá og með 8. bekk. Einnig geta skólar hliðrað til 

þeim tímafjölda sem listgreinum er gefin til að fjölga kennslustundum í öðrum 

fögum. Listgreinarnar þrjár þurfa að skipta með sér þessum takmarkaða tíma en til 

listgreina teljast myndmennt, textílmennt og sem eitt fag; tónlist, leiklist og dans. 

 Leikskólinn er fyrsta skólastig íslenskra barna og þar er löng hefð er fyrir 

skapandi starfi. Áhersla á skapandi starf og listir minkar eftir því sem á 

skólagöngu barna líður og í efstu bekkjum grunnskólans geta nemendur valið sig 

alfarið frá listgreinakennslu. Markmið Aðalnámskrár (Listgreinar, 2007) í 

myndmennt eru ítarleg og viðamikil og í litlu samræmi við þann takmarkaða tíma 

sem ætlaður er til myndmenntarkennslu. Myndmenntarkennarar standa frammi 

fyrir þeirri áskorun að þurfa að samræma þetta tvennt, lítinn tíma og viðamikið 

verkefni. Það er því líklegt að þeir nýti þann takmarkaða tíma sem þeir hafa í 

verklega vinnu fremur en bóklega kennslu.  

 Í þessu verkefni skoðaði höfundur markmið Aðalnámskrár fyrir myndmennt og 

bar þau saman við það námsefni sem til er og til að afmarka efnið var einblínt á 

listasögu. Í framhaldi að því ákvað höfundur að semja námsefni í listasögu sem 

mætir markmiðum Aðalnámskrár án þess að hamla verklegri kennslu. Niðurstaðan 

var sú að búa til frumgerð að námsefninu út frá einni listastefnu sem síðan er hægt 

að aðlaga öðrum listastefnum. 

 Verkefnið er í tveimur hlutum, sá fyrri er fræðileg umfjöllun þar sem færð eru 

rök fyrir vali á viðfangsefni. Sá síðari er námsefni í listasögu þar sem áhersla er 

lögð á verklega kennslu. 
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2 Aðalnámskrá og myndmenntarkennsla 

Þróun listgreinakennslu í grunn- og leikskólum á Íslandi hefur verið á þann veg að 

listgreinum er gert hátt undir höfði við upphaf skólagöngu nemenda en þær víkja 

síðan smám saman fyrir bóklegum kjarnagreinum. Í Aðalnámskrá leikskóla 

(1999) eru tvö af sex námssviðum skólastigsins listgreinar, annars vegar myndlist 

og hins vegar tónlist. Á yngsta stigi grunnskólans eru listgreinar tæplega einn 

sjöundi hluti kennslustunda en á efsta stigi einungis tæplega einn af tuttugu og sjö. 

Aðalnámskrár eru leiðarvísar um kennslu í skólum á Íslandi. Listgreinar eiga 

sér eigin námskrá og í henni er fjallað um þrjár listgreinar, þar á meðal 

myndmennt. Í myndmenntarhlutanum kemur fram að nemendum er ætlað að læra 

listasögu með markvissri uppbyggingu og samþættingu fræðilegrar kennslu og 

verklegrar færni (Aðalnámskrá grunnskóla, Listgreinar, 2007:8-9). Markmiðin í 

myndmennt eru stigvaxandi eftir aldri nemenda og skiptast í þrjá hluta. Þeir eru í 

fyrsta lagi lögmál og aðferðir en þar er fjallað um verklega færni nemenda. Í öðru 

lagi sögulegt og félagslegt samhengi sem snýst um að nemendur tengi listir við 

menningu og samfélag. Í þriðja lagi fagurfræði og rýni sem vísar til hæfni 

nemenda í að greina og meta listaverk. Listasaga fellur undir markmið tengd 

félagslegu og sögulegu samhengi og er þar með einungis einn af sex þáttum sem 

fjallað er um í markmiðum myndmenntar.  

Þegar rýnt er í lokamarkmið í listasögu (Aðalnámskrá grunnskóla, Listgreinar, 

2007:10-13) sést að þau eru viðamikil og margþætt. Þar er nemendum ætlað að 

öðlast innsýn í bæði vestræna myndlistarsögu og þá sérstaklega íslenska, þekkja 

íslenska byggingarsögu og fjölbreytni nútímalistar. Þegar umfangið er skoðað í 

samhengi við þann takmarkaða tíma sem gefin er sést að eitthvað verður undan að 

láta. Minna má á að hér er einungis verið að fjalla um hlut listasögunnar og eru þá 

ótaldir fimm aðrir jafngildir þættir myndmenntar.  

Til að nemendur átti sig á því að myndmálið hefur þróast jafnt og þétt í tímans 

rás má ætla að mikilvægt sé að listasagan sé kennd samhliða verklegri færni í 

myndmennt. Nemendur geta þá fremur skapað ákveðið samhengi á milli eigin 

reynslu og sögulegrar þekkingar. Það felur í sér reynslu af sjónrænni upplifun af 

list, fjölbreyttri tækni og aðferðum myndlistar og sögu sjónlista í gegnum ólíkar 

stefnur hver með sínum áherslum og stíl. 
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Líkt og fram hefur komið er ekki augljóst samhengi á milli umfangs þess efnis 

sem kennurum er ætlað að komast yfir og þess tíma sem þeim er úthlutað. Sem 

verðandi kennari vill höfundur leggja áherslu á fræðilega og sögulega kennslu 

samhliða verklegri færni. Hugsanlega veigra myndmenntarkennarar sér við því að 

kenna bóklega listasögu vegna þess að þeir vilja verja þeim kennslustundum sem 

þeir hafa til ráðstöfunar í verklega kennslu. 

Á vef Námsgagnastofnunar má finna námsefni og ítarefni fyrir kennara. Við 

einfalda talningu á því efni sem til er kemur í ljós sláandi munur á milli bóklegra 

greina og verklegra. Í íslensku, þar sem mesta framboðið er, má finna 472 hlekki 

inn á námsefni en einungis sjö í textílmennt. Þarna má finna rúmlega tuttugu 

tilvísanir undir hlekknum myndlist en verkefnin tengjast myndmennt í víðu 

samhengi. Fáein þeirra tengjast listasögu en ekkert þeirra setur listasögu fram á 

verklegan hátt.  

Það er því ljóst að kennarar hafa lítinn tíma til kennslu og skortur er á námsefni 

í listasögu. Ein lausn á þessu væri að setja námsefni í listasögu fram á verklegan 

hátt. Nemendur myndu kynnast ólíkum stefnum listasögunnar með því að vinna 

verkefni sem kynna fyrir þeim helstu áherslur hverrar stefnu. Möguleg nálgun 

gæti verið umfjöllun um markmið stefnunnar, litaeinkenni og formgerð. Einnig 

væri hægt að kynna helstu frumkvöðla innan hverrar stefnu þar sem nemendur 

nýta sér stíl þeirra og útfæra í eigin verkefnum. Með slíkri aðferð gætu nemendur 

skapað samhengi á milli eigin reynslu og listasögunnar. 
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3 Námsefni í listasögu 

Hluti af rannsóknarvinnu við gerð þessa verkefnis fólst í að kanna það námsefni 

sem til er í myndmennt fyrir grunnskóla á Íslandi, sérstaklega þau sem fjalla um 

listasögu. Á vef Námsgagnastofnunar eru 22 mismunandi hlekkir sem vísa til 

bóka eða annars efnis í myndmennt fyrir grunnskóla. Einungis fimm þeirra 

tengjast listasögu. Hér á eftir eru þessi fimm listasögutengdu námsefni kynnt.  

     Í fyrsta lagi má nefna Listaskóla Evrópu (Námsgagnastofnun, 1984). Það eru 

fjórar fræðslumyndir þar sem fjallað er um ýmis hugtök tengd listum. Fyrsta 

myndin fjallar að mestu leyti um blýantsteikningu og viðeigandi verkfæri og efni. 

Í annarri myndinni er farið í fjarvídd og grunnformin notuð til útskýringar. Þriðja 

myndin tekur á litafræði og blöndun og sú umfjöllun er tengd við þau hughrif sem 

litir geta valdið. Fjórða myndin er síðan umfjöllun um myndbyggingu og rými. 

Bæði önnur og þriðja myndin nota verk gömlu meistaranna sem dæmi til að 

útskýra ýmis hugtök eða tækni.  

     Lithvörf (Jón Axel Egilsson, 2008) er annað fræðsluefni sem fjallar um 

íslenska listamenn. Efnið skiptist í tólf þætti sem voru sýndir í Ríkissjónvarpinu 

árið 2007. Einn listamaður kemur fram í hverjum þætti og segir frá sér og verkum 

sínum. Tekið er fram að kynjaskipting er jöfn og að verk listamannanna spanni 

næstum allt listasviðið. 

     Auk fræðslumynda eru á vef Námsgagnastofnunar hlekkir inn á nokkra 

fræðslu- og verkefnavefi. Umfangsmestur þeirra er Listavefurinn (Ásthildur B. 

Jónsdóttir, e.d.). Á síðunni er heilmikið efni um íslenska listasögu og er efninu 

skipt upp í fimm hluta sem eru ætlaðir 5. til 10. bekk. Í sýningunum eru fjölbreytt 

íslensk listaverk, til dæmis ljósmyndir af gjörningum Sigurðar Guðmundssonar, 

abstrakt verk Þorvalds Skúlasonar og altaristafla eftir Hallgrím Jónsson. Hverju 

verki fylgir stutt lýsing og umfjöllun, ásamt verkefni. Þar sem vefurinn er 

gagnvirkur er auðvelt fyrir nemendur að gerast virkir þátttakendur í sýningunum. 

Á vefnum er einnig svokölluð netstofa þar sem eru ýmis verkefni sem taka á 

mörgum þáttum myndlistar. Vefnum er enn fremur fylgt úr hlaði með 

kennsluleiðbeiningum fyrir kennara þar sem hver hluti, hvert verk og hver 

listamaður fær nánari útlistun og kennurum er leiðbeint um möguleika vefsins. 

Listavefur krakka (Ásthildur B. Jónsdóttir, e.d.) er annar vefur unnin af sömu 

höfundum og er ætlaður yngri nemendum. Á vefnum eru íslensk listaverk notuð 
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endurtekið til að útskýra eða gefa dæmi um margar hliðar málaralistar. Einnig er 

að finna 51 íslenskt listaverk og stutta umfjöllun um 48 íslenska listamenn í 

undirköflum.  

 Þriðji og síðasti vefurinn heitir Myndmennt (Sigrún Ólafsdóttir, 2010) og er að 

hluta til tileinkaður listasögu. Á síðunni er umfjöllun um helstu tímabil 

listasögunnar og hverju tímabili fylgja mynddæmi og stuttur, hnitmiðaður texti. 

Þegar við á er efnið tengt við íslenska list og listamenn. Að lokum er að finna 

hlekki inn á síður um listasögu og listamenn, bæði íslenskar og erlendar. 

    Námsefnið sem hér hefur verið kynnt er fjölbreytt og nálgast listasöguna á 

mismunandi hátt. Þrátt fyrir það á efnið það sameiginlegt að miða að því 

listasagan er hvergi sett fram á verklegan hátt. Með því að leita ítarlega undir 

öðrum hlekk á síðu Námsgagnastofnunar fannst eitt námsefni til viðbótar. Það 

nefnist Byggingarlist í augnhæð (Guja Dögg Hauksdóttir, 2009). Þar er fjallað um 

byggingarlist út frá nánasta umhverfi nemenda og efnið sett í listasögulegt 

samhengi. 

Fyrir utan vef Námsgagnastofnunar má finna ýmsa vefi sem fjalla um listasögu 

og á tveimur þeirra er að finna verklegt námsefni. Annar þeirra er vefurinn Erró 

(Sóley Björt Guðmundsdóttir og Vilhelmína Thorarensen, 2007) sem er 

lokaverkefni nemenda við Kennaraháskóla Íslands árið 2007. Vefurinn fjallar 

ítarlega um listamanninn Guðmund Guðmundsson, Erró. Á vefnum eru bæði 

bókleg og verkleg listasögutengd verkefni. Hinn vefurinn er verkefnabanki 

(Börkur Vígþórsson og Sif Vígþórsdóttir, e.d.) unnin af tveimur 

myndmenntakennurum og býr yfir fjölbreyttum verkefnum í myndmennt fyrir 1. 

til 10. bekk. Mörg verkefnanna eru unnin út frá listastefnu eða listamanni og eru 

verkleg.  

Að framangreindu má sjá að takmarkað námsefni er til í myndmennt og enn 

minna sem fjallar sérstaklega um listasögu. Enn fremur er kennsla í listasögu að 

mestu leyti sett fram á bóklegan eða fræðilegan hátt. Það er því brýn þörf á 

námsefni í listasögu sem leggur áherslu á verklega þætti. 
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4 Fyrirmynd að námsefni 

Hugmynd höfundar er að hanna ákveðna fyrirmynd að gerð námsefnis sem mætt 

getur þeirri þörf sem hann telur vera á verklegu námsefni í listasögu. Með efninu 

má kynna listastefnu, hugmyndafræði hennar og helstu áherslur í gegnum 

verklega vinnu. Þannig geta kennarar haldið kennslunni að miklu leyti verklegri 

ásamt því að mæta kröfum Aðalnámskrár um kennslu í listasögu. Markmið slíks 

námsefnis er ekki að nemendur læri staðreyndir um viðkomandi listastefnu heldur 

að þeir geti síðar meir tengt þessa upplifun sína af viðkomandi stefnu við ýmis 

listaverk og listasögu. Ef nemendur vinna markvisst að slíkum verkefnum telur 

höfundur líklegra að þeir skilji að listin á sér margbreytilega sögu og að allt sem 

þeir gera í myndmennt byggist á verkum ýmissa listamanna í gegnum tíðina. 

Líkur eru á að ef nemendur vinna með verk og stílbrigði ákveðinnar stefnu muni 

þeir geta tengt þá reynslu við listasögu síðar meir. 

 Höfundur útbjó verklegt námsefni í listasögu og til að afmarka efnið var valinn 

ein stefna sem grunnur. Helstu áherslur stefnunnar eru dregnar fram og út frá þeim 

eru unnar hugmyndir að verkefnum. Síðan er hægt er aðlaga aðrar stefnur að sömu 

nálgun. Lagt er upp með að nota nokkrar ólíkar kennsluaðferðir til að mæta 

þörfum fjölbreytts nemendahóps. Markmið námsefnisins eru unnin út frá 

Aðalnámskrá og matsblað byggt á þeim fylgir efninu. Við upphaf vinnunnar fá 

nemendur vinnulýsingu sem veitir þeim aukið sjálfsæði í námi og eykur líkurnar á 

því að þeir mæti þeim markmiðum sem sett eru. Efninu fylgir umfjöllun um 

viðkomandi stefnu auk mynddæma sem kennari getur nýtt sér. 

 Hér á eftir er fjallað um þá listastefnu sem varð fyrir valinu sem grunnur að 

námsefni og helstu áherslur hennar. Í framhaldi af því koma verkefnahugmyndir 

sem tengjast þeim áherslum. Fjallað er um tvær hugmyndanna í stuttu máli en sú 

þriðja var notuð sem hin eiginlegi grunnur að námsefni. Þá er fjallað um vægi 

fjölbreyttra kennsluaðferða ásamt hnitmiðuðum texta um þær kennsluaðferðir sem 

notast er við í námsefninu. Einnig er kafli um námsmat og að lokum er fjallað 

ýtarlegar um uppsetningu námsefnisins. 
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4.1 Kúbismi 
Þegar kom að því að velja stefnu til að byggja námsefnið á var úr mörgu að velja 

enda listasagan rík af ólíkum stefnum sem leggja áherslu á fjölbreytta þætti. Auk 

íslenskrar listasögu leggur Aðalnámskrá (Listgreinar, 2007:12) áherslu á kennslu í 

nútímalistasögu og vestrænum listastefnum. Sérstakt vægi hafa þær listastefnur 

sem eru nær í tíma og því er eðlilegt að velja úr stefnum síðustu aldar. Kúbismi 

var að ryðja sér til rúms við upphaf 20. aldarinnar. Stefnan var kyndilberi fyrir 

nýja hugsun, þá að listin þyrfti ekki að líkja eftir raunveruleikanum. Þessi hugsun 

hefur í kjölfarið einkennt margar helstu listastefnur 20. aldarinnar. Þetta er 

ástæðan fyrir því að höfundur valdi kúbisma sem viðfangsefni námsefnisins. 

     Kúbismi er án efa ein flóknasta listastefna 20. aldarinnar og gæti jafnvel talist 

upphafsstefna módernismans sem hófst með verki Picasso Ungfrúrnar frá 

Avignon sem var fyrirboði hins nýja stíls (Cottington, 1998:7,12). Fátt hefði getað 

búið áhorfendur undir verkið. Verkið er byltingarkennt í grófri og hrárri túlkun 

sinni á mannslíkamanum (Cottington, 1998:12-13; Ball, 2008:922). Formin eru 

köntuð og flöturinn sléttur í stað hinna hefðbundu rúnuðu lína og ávalra forma. 

Áhorfendum er ljóst að hin hefðbundnu fegurðargildi eru gerð að engu með 

verkinu (Cottington, 1998:15).  

     Verkið er þó ekki laust við áhrif frá verkum Cézanne (Cubism, 2011). Fjarvídd 

í verkinu er gefin í skyn í gegnum heita og kalda liti þar sem kaldir litir sýna 

fjarlægð en heitir litir það sem nær er. Picasso hafði skoðað verk Cézanne og séð í 

þeim óhlutbundna meðferð á rými (Janson og Janson, 1991:790). Cézanne braut 

upp hina hefðbundnu miðjufjarvídd sem hafði tíðkast frá endurreisninni. Picasso 

tók þessar tilraunir Cézanne skrefi lengra og skoðaði myndefnið á róttækari hátt 

frá ólíkum sjónarmiðum. Andlit stúlknanna snúa í senn á hlið og beint fram 

(Cottington, 1998:15). Áhrifa frá landslagsverkum Cézanne gætir einnig í verkum 

Georges Braque frá sama tímabili en hann er ásamt Picasso, talinn upphafsmaður 

kúbisma (Cubism, 2011).  

     Braque hafði verið að gera tilraunir með fávisma. Hann varð fyrir miklum 

áhrifum frá fyrrnefndu verki Picasso og hóf í kjölfarið að mála nakin módel í 

sama stíl. Fljótlega fór Braque að vinna náið með Picasso (Western painting, 

2011) og varð samstarf þeirra til þess að verk listamannanna urðu það lík á 

tímabili að erfitt er að greina þau í sundur (Cubism, 2011). Nafngift stílsins ber 
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enn fremur vitni um hversu náin Braque varð hugsjón Picasso. Nafnið varð til 

þegar gagnrýnandinn Louis Vuxcelles líkti uppbyggingu verks Braque Hús í 

L´Estaque við teninga (Western painting, 2011). 

     Kúbismi hafnaði flestum hefbundum gildum en forsvarsmenn stefnunnar 

vísuðu því alfarið á bug að listin ætti að líkja eftir raunveruleikanum. Listamenn 

stefnunnar voru ekki bundnir af formum, áferð, lit eða rými. Litirnir voru að 

mestu mattir og harðir (Ball, 2008:929). Lögð var áhersla á flöt form í stað 

fjarvíddar og mismunandi sjónarhorn. Þar sem yfirborðið var orðið flatt var lítil 

þörf á andstæðu ljóss og skugga og vegna mismunandi sjónarhorns var engin þörf 

á réttri módelteikningu. Listamennirnir bjuggu til nýjan veruleika í myndum 

sínum þar sem viðfangsefnið var niðurbrotið á fletinum (Cubism, 2011).  

     Í andófi sínu og þörf fyrir nýja fagurfræðilega sýn leitaði Picasso að framandi 

innblæstri utan Evrópu. Hann þurfti þó ekki að leita langt þar sem munir frá mið- 

og vestur Afríku voru nú komnir á söfn og á markað í ýmsum vestrænum 

stórborgum. Evrópubúar tengdu þessa muni oft við óheflaðan lífstíl sem þeim var 

framandi (Cottington, 1998:18). Grímur frumbyggja voru eitt aðalsmerki kúbisma 

og í eðli sínu eru þær svar Picasso gegn hefðbundnum fagurfræðilegum gildum 

(Cottington, 1998:18; Janson, 1991:778). 

     Sú stefna sem þróaðist á árunum 1910 til 1912 er oft kölluð sundurgreinandi 

kúbismi (Cubism, 2011). Það voru þó aðrir listamenn auk Picasso og Braque sem 

tileinkuðu sér stílinn, þeirra á meðal Albert Gleizes, Jean Metzinger, Fernand 

Léger, Henri Le Fauconnier og Sonia og Robert Delaunay (Cottington, 1998:7). 

     Í sundurgreinandi kúbisma varð einfaldur litaskalinn nánast eintóna. Það 

hentaði verkum kúbistanna þar sem sjónarhornið var fjölbreytt í sama verki. Slík 

litanotkun var ekki afgerandi og tók ekki athyglina frá uppbyggingu formanna 

sem mest áhersla var lögð á. Formin voru þétt en stækka þegar þau nálgast jaðar 

verksins. Þetta sést glöggt í verki Picasso Ambroise Vollard frá árinu 1909-10 

(Cubism, 2011). Algeng mótíf voru hljóðfæri, flöskur, glös, dagblöð og andlit 

(Cubism, 2011) en viðfangsefnið var í raun orðið aukaatriði, því kjarni 

myndarinnar fólst í meðferðinni og hinni formrænu greiningu myndefnisins 

(Western painting, 2011).  

Á árunum 1912 til 1914 þróaðist kúbisminn þannig sem lýsa má sem samruna 

formana. Í stað formrænnar greiningar í sundurgreinandi kúbisma eru formin 

orðin heilli á fletinum. Þessi breyting sést vel í verki Picasso Kyrralífsmynd með 
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tágarstól frá 1912 (Janson og Janson, 1991:93). Þetta verk ber einnig vitni um eitt 

megin einkenni tímabilsins, samklippilist. Listamennirnir notuðu ýmsa framandi 

hluti í verkin til að gæða þau lífi (Cubism 2011). Í raun var í verkunum, með 

raunverulegum hlutum, teflt var saman ólíkri áferð og mynstri (Western painting, 

2011). Á þessu tímabili voru formin sem áður höfðu verið brotin upp, felld saman 

á myndfletinum (Cubism, 2011; Janson og Janson, 1991:793). Þessi 

samklippiaðferð orsakar það að áhorfandinn þarf að spyrja sjálfan sig hvað er 

raunverulegt? Í seinni verkum Picasso og Braque fóru þeir að nokkru leyti aftur til 

upphaflegrar formnotkunar kúbisma. Þá er aftur hægt að greina myndræn tákn 

sem vísa til hlutbundins veruleika. Braque einbeitti sér að kyrralífsmyndum en 

Picasso kannaði form mannslíkamans. Skilaboð kúbismanns voru þó þau sömu; 

merkingin kom frá uppbyggingu formsins. (Cubism, 2011; Western painting, 

2011). 

Þetta frumkvöðlastig kúbisma endaði þegar fyrri heimstyrjöldin hófst 

(Cottington, 1998:7). Það hafði þó verið að líða undir lok síðustu mánuðina fyrir 

stríð þar sem æ fleiri fylgismenn tóku upp stílinn og unnu fjölbreytt verk í 

mismunandi útgáfum. Upphafsmennirnir, Picasso og Braque höfðu einnig byrjað 

að fara eigin leiðir (Cottington, 1998:7).  

     Þrátt fyrir að Picasso og Braque séu almennt taldir upphafsmenn stefnunnar þá 

voru margir listamenn sem nýttu þessa nýju hugsjón í verkum sínum líkt og áður 

hefur verið nefnt. Þessir listamenn þróuðu stefnuna enn frekar. Kúbismi sást þó 

ekki eingöngu í myndlist. Stefnan hafði einnig afgerandi áhrif á 20. aldar 

höggmyndalist og byggingarlist. Megin höggmyndalistamenn sem nýttu kúbisma í 

verkum sínum voru Alexander Archipenko, Raymond Duchamp-Villon og 

Jacques Lipchitz. Le Corbusier nýtti stílinn enn fremur í þeim byggingum sem 

hann hannaði um 1920 (Cubism, 2011). 

     Kúbisminn hafði mikil áhrif á listsköpun á öðrum áratug 20. aldarinnar og 

þeirra áhrifa gætir í hinum ýmsu stefnum í dag. Helsta framlag kúbisma var sú 

hugmynd að list gæti verið óhlutbundin og þar með skapað sjálfstæðan veruleika. 

Kúbisminn setti fram þann listræna metnað að mála það sem þú veist en ekki 

aðeins það sem þú sérð (Ball, 2008:929; Western Painting, 2011). Í raun má segja 

að með verkum sínum hafi Picasso umbylt formlegum venjum málaralistarinnar 

til að auka tjáningarmátt málverksins (Cottington, 1998:15). 
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4.2 Áherslur og verkefni 
Kúbismi, líkt og fleiri listastefnur, á sér margar hliðar. Til að afmarka efnið hefur 

höfundur valið þrjá meginþætti í stefnunni til að vinna nánar með og útfæra í 

kennslu. Þessir þættir eru sundurgreinandi kúbismi, eintóna litaskali og samklipp. 

Sundurgreinandi kúbisma og eintóna litaskali eru kynnt lítillega og gefnar tillögur 

að útfærslum. Þriðji þátturinn, samklipp, er notaður sem grunnur að námsefni sem 

er að finna í öðrum hluta þessa verkefnis.  

 

4.2.1 Sundurgreinandi kúbismi  

Í sundurgreinandi kúbisma er myndefnið brotið upp og hver hlið þess er skoðuð. Í 

raun gerir listamaðurinn því skil sem hann veit en ekki því sem hann sér. Þar af 

leiðir að á myndfletinum eru sýnilegar fleiri en ein hlið myndefnisins og 

listamaðurinn er ekki bundin af þeirri hlið sem snýr að honum.  

     Með eldri nemendum eru möguleikar á að vinna á svipaðan hátt og kúbísku 

listamennirnir gerðu og þjálfa nemendur í að teikna margar hliðar viðfangsefnis í 

einu og brjóta upp formið. Ef nemendur eiga erfitt með að kanna ólík sjónarhorn 

væri hægt að láta nemendur koma sér fyrir hringinn í kringum myndefnið. 

Nemendur myndu þá teikna viðfangsefnið í ákveðinn tíma. Síðan myndu þeir 

skipta um stað við samnemenda og halda áfram með sömu mynd en nú frá öðru 

sjónarhorni. Þetta er hægt að endurtaka að vild. 

     Líklegt er að yngri nemendur ættu erfitt með að vinna á þann hátt og því er 

hægt að nálgast viðfangsefnið á einfaldari máta. Til að mynda gætu nemendur 

teiknað sjálfsmyndir með því að horfa í spegil. Ef ekki er kostur á að nemendur 

noti spegla gætu þeir teiknað hvern annan í pörum. Síðan klippir hver nemandi 

sína mynd niður og gætir þess að augu, eyru, munnur og nef séu heil. Síðan raðar 

nemandinn bútunum upp á ný og límir á grunn. Úr verður verk þar sem 

viðfangsefnið er brotið upp á einfaldan máta. Á þennan hátt er hægt að kynna 

yngri nemendur fyrir hugmyndinni um sundurgreiningu formanna. 

     Enn einn möguleiki er að teikna eitt sjónahorn áður en byrjað er á næsta. Þá er 

hægt að skeyta myndunum saman eftir á og nota lengjur úr hverri mynd. Það er 

hægt að nota myndvarpa til að varpa skugga nemenda á blað og teikna eftir 
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skugganum. Nemendur geta unnið í pörum og skipst á að teikna og sitja fyrir í 

ljósgeislanum. 

     Ef nemendur eiga erfitt að með að átta sig á sundrung formanna er hægt að 

undirbúa þá áður en eiginlega verkefnið byrjar. Til að mynda er hægt að teikna 

hlut úr daglegu umhverfi, svo sem þvottaklemmu, penna, vasaljós eða úr. Síðan er 

hluturinn tekinn í sundur og teiknaður innan frá eða eingöngu hlutar hans. Ef til 

vill myndi þessi aðferð auka skilning nemenda á mismunandi sjónarhorni. 

Möguleikarnir eru margir og hægt er að nálgast verkefnið á fjölbreyttan hátt, allt 

eftir getu og aldri nemenda. 

 

4.2.2 Eintóna litaskali 

Við upphaf kúbisma einkenndist stílinn af fáum jarðlitum. Síðar varð litanotkunin 

nær eintóna. Slík litanotkun hentar vel í starfi með nemendum til að þeir átti sig á 

öllum þeim blæbrigðum sem hver litur býr yfir.  

     Meginaðferð við slíka vinnu er að velja einn aðal lit og blanda örlítið af öðrum 

litum út í hann. Hagkvæmt er að setja mikið af megin litnum í krukku, eggjabakka 

eða hvað sem kennari notar. Síðan setja örlítið af öðrum litum sem nemendur nota 

til að blanda saman við megin litinn. Önnur heldur flóknari aðferð er að vinna 

þunnt með akrýl málningu eða vatnslit í lögum. Slík aðferð hentar eldri 

nemendum líklega betur. Nemendur byrja á því að nota litinn mjög þunnan og 

mála grunninn. Síðan nota þeir lag eftir lag af þunnum lit til að byggja upp 

forminn með ljósi og skugga. Þrátt fyrir að kúbistarnir hafi unnið formin flöt án 

notkunar ljóss og skugga er hægt að nýta aðferð sem þessa til að nemendur átti sig 

á eiginleikum eintóna litaskali.  

     Þó litaskalinn sé eintóna er hægt að gera fjölbreyttar tilraunir með mismunandi 

miðla og þetta verkefni býður upp á ýmsa möguleika hvað varðar miðil. Einn 

möguleiki er að vinna með áferð og blanda ýmsum framandi efnum í þekjuliti, á 

borð við sag, kartöflumjöl, gróft salt, glimmer, mulda eggjaskurn og sand. Annar 

möguleiki er að þykkja þekjumálningu með kartöflumjöli eða þvottadufti til að fá 

áferð olíumálningar og möguleika á að vinna með spaða. Ef blandan er of þykk 

má alltaf bæta vatni út í hana til að þynna.  
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     Þetta verkefni bíður upp á ýmsa möguleika hvað varðar efnisnotkun og fer það 

að miklu leyti eftir aðstæðum hvers skóla hvaða leið er farin. Verkefni sem þetta 

er góður grunnur til að kynnast ólíkum efnivið þegar kemur að litum og málningu. 

Nemendur geta kynnst ólíkum eignleikum hvers miðils og verið betur í stakk 

búnir að velja þann miðil sem hentar verkum þeirra síðar meir. 

 

4.2.3 Samklipp 

Síðari stig kúbisma er þekkt sem samruni eða samfelling forma á myndfletinum. 

Á því tímabili byrjuðu listamenn að nýta ýmsa framandi hluti í verk sín. Þessi 

aðferð er kölluð samklipp (e.collage) og hennar gætir í ýmsum stílum síðar á 20. 

öldinni. Þetta er enn fremur sú aðferð sem höfundur hefur ákveðið að nýta sem 

grunn að námsefni. Því verður hugmyndinni ekki lýst nánar hér. 

 

4.3 Markmið 
Markmið námsefnisins er sem áður segir byggð á áfangamarkmiðum í 

myndmennt úr listgreinahluta Aðalnámskrár. Hér á eftir eru markmið verkefnisins 

kynnt og tengd við tilvísanir í Aðalnámskrár eftir því sem við á. Í öllum tilvikum 

er átt við við Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar (2007).  

     Verkefnið er margþætt en nemendur munu kynnast kúbisma og helstu 

áherslum stefnunnar. Þetta mætir því markmiði Aðalnámskrár (bls. 10-12) að 

nemendur eiga að skilja að myndlistin á sér sögu og að myndmálið hefur tekið 

breytingum. Enn fremur að nemendur þekki nokkrar vestrænar listastefnur, þar á 

meðal kúbisma. Hugmyndin er að nemendur fái tækifæri til að kynnast áherslum 

hennar, skoða verk í kúbískum stíl og spreyta sig sjálfir á verkefni tengdu honum. 

Tilgangurinn er að nemendur geti síðar meir tengt þessa upplifun sína af kúbisma 

við ýmis listaverk og listasögu. Það ætti að styðja við hæfni nemenda í að greina 

og bera saman listastefnur (bls. 13). 

     Hluti af verkefninu snýst um að kynnast list upphafsmanna kúbismanns, 

Picasso og Braque. Nemendur munu fá innsýn í viðfangsefnum þeirra og markmið 

en einnig nýta sér stíldæmi þeirra við eigin myndgerð sem er einmitt nefnt í 

áherslum Aðalnámskrár (bls. 13). Verkefnið leggur þó áherslu á að nemendur geti 

valið viðfangsefni sitt og mun útfærslan því vera persónuleg.  
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     Í verkefninu læra nemendur að vinna undirbúningsferli þegar þeir afla sér 

upplýsinga og efniviðar. Enn fremur vinna þeir skissur sem þeir nýta í lokaverki 

sínu og fara þannig í gegnum stigvaxandi vinnuferli líkt og Aðalnámskrá kveður á 

um (bls. 12,13). Með skissuvinnu er einnig lögð áhersla á þjálfun í myndbyggingu 

og formfræði (bls. 11). Nemendur munu enn fremur nota veraldarvefinn við 

upplýsingaöflun en þeir eiga að vera færir um slíkt samkvæmt Aðalnámskrá (bls. 

13). Hluti af undirbúningsvinnu við verkefnið er að nemendur vinna umfjöllun um 

samklippi verk í kúbískum stíl að eigin vali. Sá námsþáttur þjálfar þá í að greina 

og meta aðferðir í listaverkum (bls. 12) og æfir notkun hugtaka og heita (bls. 12).  

     Í verkefninu gefst nemendum færi á að nota óhefðbundinn efnivið og blanda 

honum saman á óvenjulegan máta (bls.10). Við útfærslu verkefnis munu 

nemendur nýta sér rými og áferð (bls. 13) þegar þeir nota fjölbreyttan efnið til að 

byggja upp lokaverk sitt. Við lok verkefnisins munu nemendur leggja fram 

rökstutt mat sem þjálfar skilning þeirra á eigin verkum og annarra (bls. 11,14). 

Verkefnið gerir einnig ráð fyrir að nemendur vinni sjálfsmat (bls. 13) en í upphafi 

verkefnis er þeim kynnt helstu markmið og munu því vita frá upphafi hvers er 

ætlast til af þeim.  

 

4.4 Kennsluaðferðir  
Í námsefninu eru notaðar nokkrar kennslaðferðir en samkvæmt 

fjölgreindakenningu Gardner (Armstrong, 2001:63) hentar engin ein 

kennsluaðferð öllum nemendum. Það er mikilvægt fyrir kennara að beita 

fjölbreyttum aðferðum við kennslu sína en nemendur eru ólíkir og bregðast misvel 

við hverri kennsluaðferð. Ef lögð er áhersla á fjölbreyttar aðferðir er líklegra að 

hver nemandi fái tækifæri til að nýta styrkleika sína í einhverjum hluta námsins. 

     Myndmenntarkennsla hentar í eðli sínu vel að minnsta kosti þremur af 

greindum Gardner (Armstrong, 2001:14). Myndræn framsetning á vel við 

nemendur með sterka rýmisgreind. Nokkuð er um verklegar æfingar í myndmennt 

og eiga þær vel við nemendur með líkams- og hreyfigreind. Einnig eru 

örfyrirlestrar algengir í upphafi verkefna og henta þeir vel nemendum með 

málgreind. Af þessu má draga þær ályktanir að hefðbundin myndmenntarkennsla 

komi til móts við fjölbreyttan nemendahóp. Hins vegar verður að hafa í huga að 

greindir Gardner eru átta talsins og þessar þrjár kennsluaðferðir duga engan 
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veginn til að mæta þörfum allra nemenda.  

Hér verður fjallað lítillega um þær kennsluaðferðir sem koma fyrir í verkefninu 

en notast er við bók Ingvar Sigurgeirssonar, Litróf kennsluaðferðanna (1999) og 

heiti hans og flokkun á kennsluaðferðum. Í námsefninu er reynt að koma til móts 

við sem flestar af greindunum átta, málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Það eru einungis tónlistar- og 

umhverfisgreind sem ekki náðist að mæta.  

 Efnis- og heimildakönnun felst í því að nemendur afla sér upplýsinga um 

afmarkað viðfangsefni. Viðfangsefnið getur tekið til einnar námsgreinar eða verið 

þvert á námsgreinar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:131-132). Þessi aðferð gefur 

nemendum færi á að auka þekkingu sína á ákveðnu viðfangsefni og hentar 

einstaklega vel sem undirbúningsvinna við myndverk. Aðferðin bíður einnig upp 

á að nemendur vinni fremur sjálfstætt sem er mikilvægt til að búa nemendur undir 

frekara nám. 

 Myndmiðlar geta verið hverskyns myndræn hjálpargögn sem notuð eru við 

kennslu. Þar má nefna glærur, kvikmyndir, líkön og ljósmyndir (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999: 64). Aðferð sem þessi auðveldar kennurum að sýna 

nemendum verk þeirra listamanna sem um ræðir. Það er mun auðveldara að sýna 

verk á skjávarpa þar sem verkin eru mun stærri en í bókum og nemendur sjá mun 

betur, sér í lagi ef um stóra hópa er að ræða. 

 Myndræn tjáning er hvers kyns myndræn framsetning gagna og á í raun við 

viðfangsefni utan myndmenntar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:106). Höfundur 

hefur þó valið að nota þetta heiti þar sem það átti hvað best við þá myndrænu 

útfærslu sem er þungamiðjan í myndlist.  

 Þegar fjallað er um samræðuaðferð er í raun átt við stýrða umræðu í fjórum 

megináföngum. Í fyrstu er upphaf þar sem reynt er að kveikja áhuga nemenda. Þá 

koma reglur og útskýringar þar sem fjallað er sérstaklega um þau atriði sem þarf 

að gæta að í umræðunni. Síðan tekur við aðalhluti umræðunnar, könnun málsins 

þar sem nemendur skiptast á skoðunum. Síðasti hlutinn er niðurlag þar sem 

niðurstöður eru dregnar saman og jafnvel tengdar því sem á eftir fylgir (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999:92-93). Þessi aðferð hentar einstaklega vel til að kveikja 

áhuga nemenda á viðfangsefni og kanna þekkingu nemenda á því viðfangsefni 

áður en lengra er haldið. Aðferðin á einkar vel við sem niðurlag í lok verkefna til 
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að hvetja nemendur til að ræða um eigin verk og samnemenda. 

 Undir skriflega tjáningu falla ýmiskonar ritunarverkefni sem unnin eru í hóp 

eða sem einstaklingsverkefni. Það geta verið ritgerðir, sagnaritun, gerð leikrita eða 

ljóða, ferilmöppur eða leiðarbækur (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:107). Skapandi 

skrif eiga vel við sem framsetning niðurstaðna í efnis- og heimildakönnun.   

 Verklegar æfingar geta verið fjölbreyttar og tengst ýmsum greinum. Nokkur 

megineinkenni verklegrar kennslu eru að æfingarnar þurfa tengjast öðrum þáttum 

námsins, kennarinn þarf að vera nemendum fyrirmynd og skapa góðan vinnuanda, 

skipulag er mikilvægt til að tryggja góða útkomu, viðfangsefni þurfa að vera 

markviss og áhugaverð og mat kennara þarf að vera kerfisbundið og reglulegt 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999:86). Verklegar æfingar skipta sköpum í 

listgreinakennslu þar sem verið er að kenna ákveðna færni. Þær gefa nemendum 

færi á að æfa ákveðna hæfni áður en þeir sýna fram á kunnáttu sína í lokaverki.  

 Netið hefur rutt sér til rúms sem gagnabanki og vefleiðangur felst í leitarnámi 

sem byggist á efnisöflun af netinu. Leiðangrarnir geta verið stuttir, um 1 – 2 

kennslustundir eða lengri leiðangar þar sem nýsköpun er höfð að leiðarljósi 

(Salvör Gissurardóttir, 1999). Í þessu tilviki er vefleiðangurinn hugsaður sem 

einstaklingsverkefni. Hugmyndin um vefleiðangra er komin frá Bernie Dodge 

(WebQuest, e.d.) en hann kynnti þessa gerð verkefna árið 1996. Vefleiðangrar 

byggjast á hugmyndafræði hugsmíðakenninga og fylgja öllu jafna ákveðnu formi 

(Salvör Gissurardóttir, 1999). Vefleiðangrar eru skemmtileg tilbreyting við 

efnisöflun og henta vel í skólastarfi, sér í lagi með eldri nemendum sem að öllu 

jöfnu þekkja vel umhverfi veraldarvefsins. 

 Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (1999:94) er þankahríð ekki sérstök 

kennsluaðferð heldur algengt upphaf á spurnaraðferð. Hér er þankahríð notuð til 

að fá nemendur til að íhuga vænleg viðfangsefni og varpa fram fjölbreyttum 

hugmyndum. 

 Örfyrirlestur er stutt útskýring sem getur bæði verið einstefnumiðlun þar sem 

kennari heldur erindi án þess að nemendur taki þátt eða þátttökufyrirlestrar þar 

sem nemendur geta spurt og komið með athugasemdir (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999:52). Örfyrirlestrar eru mikilvægir í þessum verkefnum til að koma á 

framfæri upplýsingum um verkefnið, kynna nemendum markmið, útskýra fyrir 

þeim ferlið og kynna listamann og stefnu lítillega. 
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4.5 Námsmat 
Í rannsókn Bamford (2009:120) er fjallað um námsmat í listgreinakennslu í 

íslenskum skólum. Þar kemur fram að stefnumótun í mati í listgreinakennslu sé 

ábótavant. Bamford nefnir að rannsaka þurfi þetta efni meira og þróa þurfi 

matsaðferðir í formi einfaldra líkana til að meti verk nemenda. Þetta er áhugavert 

því án slíkra matsaðferða er listgreinakennsla ekki jafn fagmannleg og skortir 

ákveðinn gæðastuðul. Hins vegar er erfitt að meta list þar sem það mat er oft mjög 

huglægt. Því er þróun slíks líkans krefjandi en Bamford nefnir ekki neinar aðferðir 

eða leiðir að þessu markmiði en hugsanlega gæti listgreinahluti Aðalnámskrá 

verið leiðarvísir við slíka vinnu.  

 Við gerð námsmats er mikilvægt að skilgreina vel hvað á að meta, jafn óðum og 

verkefni eru útbúin. Í námsefninu var farin sú leið að byggja matið á markmiðum 

Aðalnámskrár. Höfundi þykir mikilvægt að fylgja Aðalnámskrá, ekki vegna þess 

að hann sé alltaf sammála markmiðum hennar, heldur til að viðhalda fagmennsku 

og virða tilmæli yfirvalda. Námsefninu fylgir matsbað þar sem nemendur meta 

eigin frammistöðu. Metnir eru átta þættir sem eru byggðir á markmiðum 

verkefnisins og valdir úr þeir þættir sem höfundur taldi hægt að leggja mat á.  

 Sýnileiki markmiða og mats stuðlar að því að nám eigi sér stað og það er 

lykilatriði að nemendum séu kynnt markmið áður en vinna hefst. Matsþættir 

námsefnisins eru settir fram á skýran hátt á aðgengilegu matsblaði. Þessa þætti 

ætti að kynna nemendum fyrir fram til að tryggja að þeir viti til hvers er ætlast af 

þeim. Ragnheiður Hermannsdóttir (2008:23) hefur sagt að hlutverk námsmats sé í 

raun tvíþætt. Í fyrsta lagi að meta nám nemenda við lok áfanga og í öðru lagi að 

styðja við nám. Matsblað námsefnisins gefur nemendum viðmið um hvað þeir 

eiga að kunna, geta og hafa gert við lok verkefnis. Að auki stuðlar það að námi á 

meðan á verkefninu stendur ef nemendum er gefinn kostur á að kynna sér 

matsblaðið í upphafi verkefnis. Matið er jafnframt sjálfsmat sem telst 

leiðsagnarmat samkvæmt Ragnheiði Hermannsdóttur (2008:24) en slíkt mat 

leiðbeinir nemendum í námi á meðan á því stendur. Rannsóknir hafa einnig sýnt 

að leiðsagnarmat hefur jákvæð áhrif á nám nemenda og er þátttaka nemenda 

lykilatriði að þeim árangri (Rúnar Sigþórsson, 2008:92-93). Aðalnámskrá 

(Listgreinar, 2007:9) tekur enn fremur fram að símat og sjálfsmat henti vel í 

listgreinum og að ferlið skuli metið jafnt sem lokaverk nemenda. Með því að láta 

nemendur fá matið í upphafi verkefnis má koma í veg fyrir að nemendur misskilji 
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til hvers er ætlast af þeim. Ef foreldrum er tryggður aðgangur að matinu stuðlar 

það að samstarfi og veitir foreldrum aukna hlutdeild í námi barna sinna.  

     Ljóst er að listgreinakennarar nota ólíkar og hugsanlega misgóðar aðferðir við 

mat. Hver kennari þarf að íhuga hvað nýtist honum best. Erna Ingibjörg Pálsdóttir 

(2006:23) hefur bent á mikilvægi þess að nota fjölbreyttar matsaðferðir til að 

öðlast betri sýn á nám nemenda. Þar af leiðandi eru umræður nemenda um ferlið 

hluti af námsefninu og þær umræður er hægt að nota við námsmat. Ferilmöppur 

eru önnur leið til að auðvelda mat. Þær veita yfirsýn yfir sköpunarferlið þar sem 

það er skrásett með teikningum og texta. Slík vinna auðveldar nemendum að 

skilja mikilvægi góðs undirbúnings, þjálfar góð vinnubrögð og gefur nemendum 

stjórn á eigin námi.  

 

4.6 Uppsetning 
Námsefnishlutinn (annar hluti þessa verkefnis) hefst á kynningu þar sem 

uppbygging verkefnisins er útskýrð. Kynningunni er fylgt úr hlaði með 

markmiðum sem byggð eru á myndmenntarhluta Aðalnámskrár líkt og áður hefur 

komið fram. Meginmarkmið eru tvö en undirmarkmið nokkuð fleiri. Markmiðin 

eru afmörkuð og sett upp í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla (Listgreinar, 

2007). 

 Verkefnið inniheldur kennsluleiðbeiningar fyrir kennara ásamt lista yfir 

nauðsynleg kennslugögn. Kennsluleiðbeiningunum er skipt í fjóra hluta. Þeir eru; 

í fyrsta lagi Umfjöllun kennara. Þar finnur kennarinn hugmynd að kveikju til að 

vekja áhuga nemenda á verkefninu. Í öðru lagi Frekari dýpkun þar sem nemendur 

kynna sér stefnuna sem unnið er með. Í þriðja lagi Verkið unnið en þá vinna 

nemendur eigið verk. Í fjórða lagi er svo kafli um Ígrundun og mat. Hverjum hluta 

fyrir sig er lýst nákvæmlega þar sem tekið er fram hvað kennari og nemendur 

gera. Mikilvægt er að hafa í huga að kennslugögn eiga við allt verkefnið og þar af 

leiðandi er ekki þörf á að útvega öll kennslugögn fyrir hverja kennslustund. 

 Námsefninu fylgir umfjöllun um kúbisma þar sem sögulegt ágrip, 

hugmyndafræði og helstu áherslur stefnunnar koma fram. Einnig eru hugmyndir 

að umræðuefni sem kennari getur nýtt sér með nemendum til að vekja áhuga 

þeirra. Umfjöllunin er hugsuð sem gögn fyrir bæði kennara og nemendur. Kennari 

getur séð til þess að nemendur hafi aðgang að nokkrum eintökum á meðan á 
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verkefninu stendur. Umfjölluninni fylgja mynddæmi þeirra verka sem nefnd eru 

til að útskýra efnið betur fyrir nemendum.  

 Hluti af ferlinu við að dýpka skilning nemenda felst í efnisöflun. Þá velja 

nemendur sér eitt verk innann stefnunnar og afla sér upplýsinga um það. Í þeim 

hluta er boðið upp á tvær mismunandi leiðir við efnisöflun og er önnur þeirra 

notkun vefleiðangurs. Vefleiðangurinn fylgir efninu og er settur upp eftir þýddu 

formi hefðbundinna vefleiðangra. Þá fylgir vinnulýsing þar sem verkefnið er sett 

upp skref fyrir skref. Lýsingin er ætluð til að auðvelda nemendum að skipuleggja 

vinnuferlið og mæta markmiðum verkefnisins. Hún mun einnig auðvelda 

nemendum að fylgja fyrirmælum án þess að þurfa að spyrja kennarann sífellt um 

leiðbeiningar. Með þessu móti hefur kennarinn möguleika á að nýta betur tíma 

sinn til að aðstoða nemendur í því sem máli skiptir.  

 Efninu fylgir matsblað byggt á markmiðum verkefnisins. Matið er sett upp sem 

sjálfsamt nemenda til að auka sjálfstæði í námi og hvetja nemendur til að taka 

ábyrgð á eigin ferli. Skalinn er settur upp í tölum en auðveldlega er hægt að breyta 

þeim í umsagnir. 
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5 Lokaorð 

Það er engin efi í huga höfundar að listgreinakennsla er mikilvæg og að henni 

mætti gera hærra undir höfði í skólastarfi. Eftir að hafa kynnt sér efnið hefur 

höfundur séð hversu lítið er til af námsefni í myndmennt og að þörf er á meira 

efni. Sér í lagi er þörf á námsefni í listasögu þar sem lögð er áhersla á verklega 

þætti.  

 Ætlun höfundar var að gera námsefni sem hann gæti notað í eigin kennslu að 

námi loknu. Fljótt kom í ljós að hann vantaði grunnþekkingu í námsefnisgerð, 

sérstaklega á fræðilegum grunni slíkrar vinnu. Í gegnum ferlið lærði höfundur að 

hægt er að nálgast viðfangsefnið frá mörgum sjónarhornum og að um margar 

leiðir er að velja. Niðurstaðan varð sú að útfæra námsefnið ekki of ítarlega til að 

hver kennari geti aðlagað það sínum kennsluháttum. 

 Þetta námsefni er því tillaga höfundar að aðferð við kennslu í listasögu sem 

hann telur að geti reynst vel og veitt nemendum möguleika á að kynnast ólíku 

stefnum með verklegum útfærslum á margvíslegum hugmyndum og markmiðum 

innan listasögunnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

Annar hluti - Kennsluefni í listasögu 
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Kynning 

Eftirfarandi er kennsluefni í myndmennt fyrir efsta stig í grunnskóla. 

Kennsluefnið byggist á kúbisma með áherslu á samklipp en sú aðferð er eitt 

stíleinkenni kúbisma. Kennsluefninu fylgir afmörkuð umfjöllun um kúbisma sem 

kennari nýtir til hliðsjónar við kynningu á stefnunni og áherslum hennar. Einnig 

fylgja mynddæmi af þeim verkum sem kennari þarf að nota í kynningu á 

stefnunni. Markmið með kennsluefninu eru sótt í myndmenntarhluta 

Aðalnámskrár grunnskóla og einnig fylgir matsblað byggt á þeim markmiðum.  

     Ýtarlegar kennsluleiðbeiningar fylgja efninu. Þeim er skipt í fjögur skref. Þau 

eru umfjöllun kennara, frekari dýpkun nemenda, samklippi verk og samantekt. 

Hvert skref er útskýrt ýtarlega þar sem fram kemur hvaða kennsluaðferðir stuðst 

er við og er bók Ingvars Sigurgeirssonar (1999) notuð til hliðsjónar. Að lokum 

fylgir hnitmiðuð vinnulýsing fyrir nemendur. 

     Verkefnið tekur frá sex og allt að átta kennslustundum. Annar hlutinn, frekari 

dýpkun nemenda er þó valfrjáls og honum er hægt að sleppa. Þá má reikna með að 

verkefnið taki að lágmarki fjórar og að hámarki sex kennslustundir. Í verkefninu 

er ýtt undir sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Kennari sér um að leggja inn efni og 

leiðbeina nemendum í upphafi hvers hluta. Utan þess er eðlilegast að hann gangi 

um og aðstoði nemendur eftir þörfum. 
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Markmið  

Meginmarkmið kennsluefnisins er að kynna fyrir nemendum valda listastefnu og 

að nemendur nýti stíldæmi hennar við eigin listsköpun. Meginmarkmið og 

undirmarkmið efnisins eru sótt í myndmenntarhluta Aðalnámskrá grunnsskóla. 

Enn fremur er stuðst við þá uppsetningu sem þar er að finna en Aðalnámskrá 

flokkar markmið myndmenntar í þrjá yfirflokka. Í fyrsta lagi lögmál og aðferðir, í 

öðru lagi sögulegt og félagsleg samhengi og í þriðja lagi fagurfræði og rýni. Hér 

eru þau markmið Aðalnámskrár sem tengjast verkefninu dregin fram. Sum hafa 

verið tekin í sundur ef eingöngu annar hlutinn á við verkefnið. Önnur hafa verið 

sett saman til að gera markmiðin hnitmiðuð.  

 

Meginmarkmið 

Að nemendur; 
 kynnist vestrænni listastefnu  
 nýti stíldæmi við eigin listsköpun 

 

Undirmarkmið 

Lögmál og aðferðir 

Að nemendur; 
æfi hugmyndavinnu 
þjálfi skissugerð 
vinni með myndbyggingu, formfræði, rými og áferð 
vinni eftir skipulögðu vinnuferli 
sýni sjálfstæði 

 

Sögulegt og félagslegt samhengi 

Að nemendur; 
læri að greina listastefnu  
þjálfi hugtakanotkun  
nýti upplýsingatækni við efnisöflun 

 

Fagurfræði og rýni 

Að nemendur; 
leggi fram rökstutt mat á eigin verkum og annarra 
kynnist sjálfsmati 
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Kennsluleiðbeiningar 

Leiðbeiningarnar eru settar fram í fjórum megin skrefum. Fyrsta skrefið felst í 

stuttri umfjöllun kennara um kúbisma. Kennari kynnir kúbisma ásamt helstu 

áherslum stefnunnar.  

     Næsta skref felst í að dýpka skilning nemenda á efninu. Nemendum er boðið 

upp á tvær mismunandi leiðir í efnisöflun, annars vegar að leita fanga í 

listasögubókum og hins vegar að nota vefleiðangur til gagnaöflunar. Nemendur 

velja sér eitt samklippi verk í kúbískum stíl og afla sér með skipulögðum hætti 

upplýsinga um það. Verkefnið er sett upp með það að markmiði að nemendur 

kynni niðurstöður fyrir samnemendum sínum en kennari getur valið eina af fjórum 

eftirfarandi leiðum; munnleg framsögn, skjásýning, ritgerð eða veggspjald. Þessu 

skrefi má sleppa til að stytta verkefnið. 

     Í þriðja skrefi vinna nemendur eigið samklippi verk. Verkið á að vera 

persónuleg túlkun þeirra og tengd eigin reynslu eða áhugamáli. Hluti af 

undirbúningsvinnu felst í að nemendur safna efni í umhverfi sínu, til að mynda að 

heiman. Það gætu verið ljósmyndir, munir, úrklippur eða aðrir persónulegir hlutir. 

     Fjórða skref er ígrundun á ferlinu þar sem nemendur ræða saman um verkin og 

leggja fram rökstutt mat á þeim. Þá taka nemendur þátt í uppsetningu verka sinna 

undir leiðsögn kennara en að síðustu meta nemendur eigin frammistöðu. 

 
Kennslugögn 

Markmið (sjá bls. 28) 

Stutt umfjöllun um kúbisma (sjá bls. 35) 

Mynddæmi/skjásýningu (sjá bls. 36 - 37) 

Tölva og skjávarpi (ef kennari velur að nota skjásýningu í kynningu) 

Vinnulýsing fyrir hvern nemenda (sjá bls. 40) 

Listasögubækur eða tölvur ásamt vefleiðangri (sjá bls. 38 - 39) fyrir nemendur 

Blöð og ritföng 

Tafla og töflutúss fyrir útskýringu á þankahríð 

Grunnur fyrir verk nemenda t.d. pappaspjöld 

Málning og penslar  
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Pappír, skæri og lím 

Efniviður sem nemendur safna 

Matsblað fyrir hvern nemenda (sjá bls. 41)  
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Fyrsta skref – Umfjöllun kennara  
1. – 2. kennslustund 
 

Markmið: 
Kynnast vestrænni 

listastefnu. 
 
 

Kveikja og kynning  

Tilgangur með kveikju og kynningu er að vekja áhuga nemenda á efninu. 

Kennarinn notar kúbískt verk til að hefja umræður meðal nemenda. Hann 

gæti t.d. notað af mynddæmunum (sjá bls. 36 - 37). Hér notar kennarinn 

samræðuaðferð. Dæmi um spurningar sem kennari gæti spurt: 

• Þekkið þið þetta verk?  

• Getið þið ímyndað ykkur eftir hvern það er? 

• Vitið þið hvað þessi stíll kallast? 

• Hafið þið séð svipuð verk? 

• Hvert haldið þið að viðfangsefni verksins sé? 

• Hvaða tilfinningar verkur verkið með ykkur? 

Að því loknu kynnir kennari ferli verkefnisins fyrir nemendum og styðst 

við vinnulýsingu nemenda (sjá bls. 40). Hann kynnir einnig fyrir þeim 

markmið verkefnisins (sjá bls. 28) og matsblað (sjá bls. 41). 

 
 

Fyrirlestur  

Kennari kynnir kúbisma fyrir nemendum með fyrirlestri. Hann fer í 

gegnum sögu stefnunnar, upphafsmenn, helstu áherslur og hugmyndir. Til 

þess notar kennarinn umfjöllun um kúbisma (sjá bls. 35) og mynddæmi 

(sjá. bls 36 – 37) eða skjásýningu.  
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Annað skref – Frekari dýpkun 
3. – 4. kennslustund  
 

Markmið: 
Vinna eftir 

skipulögðu vinnuferli. 
Greina listastefnu 

og aðferðir.  
Nýta 

upplýsingatækni.  
 

Efniskönnun A 

Kennari kynnir nemendum í stuttu máli næsta hluta verkefnisins. 

Nemendur nýta sér listasögubækur til að afla sér upplýsinga um eitt 

kúbískt samklippi verk. Nemendur ættu að vera færir um að greina hvort 

verk tilheyri samklippi kúbisma eða ekki eftir umfjöllun kennara um 

kúbisma. Eðlilegt er að nemendur velji verk sem á einhvern hátt fangar 

athygli þeirra. 

Markmið: 
Vinna eftir 

skipulögðu vinnuferli. 
Greina listastefnu 

og aðferðir.  
Nýta 

upplýsingatækni.  
 

Efniskönnun B 

Kennari kynnir nemendum í stuttu máli næsta hluta verkefnisins. 

Nemendur nýta sér tölvur og vefleiðangur (sjá bls. 38 - 39). Nemendur 

ættu að vera færir um að greina hvort verk tilheyri samklippi kúbisma eða 

ekki eftir umfjöllun kennara um kúbisma. Eðlilegt er að nemendur velji 

verk sem á einhvern hátt fangar athygli þeirra. 

Markmið: 
Meta listastefnu. 

Þjálfa 
hugtakanotkun. 

 

Umfjöllun 

Í kjölfarið vinna nemendur umfjöllun um verkið. Þar þarf að koma fram 

titill verks, höfundur og ártal. Einnig þarf að koma fram eigin upplifun 

nemenda af verkinu, þ.e.a.s. af hverju nemandi valdi það, hvernig honum 

finnst það og af hverju. Mikilvægt er að kennari hvetji nemendur til að 

velta verkinu fyrir sér á fræðilegan hátt og nota eftirfarandi hugtök; 

myndbygging, litaskali, formnotkun, rými og dýpt. Nemendur kynna 

niðurstöður sínar fyrir samnemendum sínum ef kennari velur að fara á 

leið. Kennari getur enn fremur valið eina af fjórum eftirfarandi leiðum; 

munnleg framsögn, skjásýning, ritgerð eða veggspjald. Vinna við 

fyrrnefnd atriði gæti hentað sem heimavinna. Ef kennari velur munnlega 

framsögn eða skjásýningu er eðlilegt að kynning nemenda taki eina 

kennslustund.  
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Þriðja skref – Samklippiverk 
5. – 6. kennslustund 
 

Markmið: 
Þjálfa 

hugmyndavinnu. 
Nýta 

upplýsingatækni.  
Vinna sjálfstætt. 

 

Viðfangsefni valið 

Kennari biður nemendur um að velja sér viðfangsefni sem þeir vilja fjalla 

um í verki sínu. Kennari hvetur nemendur til að velja sér persónulegt 

viðfangsefni sem tengist áhuga þeirra. Kennari sýnir nemendum frekari 

mynddæmi til að hvetja þá til að hugsa, annað hvort úr bókum eða af 

skjásýningu. Í kjölfarið kynnir kennari þankahríð fyrir nemendum sem 

dæmi um hjálpartæki í hugmyndavinnu. Kennari sýnir nemendum dæmi 

um hvernig þankahríð virkar á töflu. 

Markmið: 
Þjálfa skissugerð.  

Vinna með 
myndbyggingu og 

formfræði. 

Skissuvinna 

Nemendur æfa hæfni sína í myndbyggingu þegar þeir rissa upp frumgerð 

af verkinu. Kennari aðstoðar nemendur eftir þörfum. 

Markmið: 
Nýta fjölbreyttann 

efnivið. 
 

Efnisöflun  

Þessi hluti hentar best sem heimavinna en nemendur þurfa að afla sér 

efniviðar sem hentar verkefni þeirra. Kennari sýnir nemendum dæmi um 

efnivið á borð við persónulega muni að heiman, ljósrit eða myndir, 

dagblaða- eða tímaritsúrklippur, það fer allt eftir eðli verksins. Þá þurfa 

nemendur að huga að grunni fyrir verkið en kennari getur verið með 

pappaspjöld fyrir þá sem vilja. Kennari getur einnig nýtt ýmisskonar 

hráefni sem fellur til í skólanum á borð við efnisafganga, 

morgunkornspakka, umbúðir, spýtuafganga, sag og svo mætti lengi telja. 

Tilvalið er að tengja verkefnið sjálfbærri þróun ef svo ber við. 

Markmið: 
Nýta stíldæmi 

listamanns. 
Vinna með rými og 

áferð. 

Verkið unnið 

Nemendur gera verkið sem þeir eru búnir að undirbúa. Kennari sér 

nemendum fyrir skærum, lími, málningu, penslum, pappír og öðru efni 

sem skólinn hefur upp á að bjóða. Hér er sniðugt að nota ýmsa afganga 

sem falla til í skólanum, t.d, pappír, efni, sag, trébúta o.s.frv.  
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Fjórði hluti – Ígrundun og mat 
7. – 8. kennslustund 
 

Markmið: 
Leggja fram rökstutt mat á 

eigin verki og annarra. 
 
 
 

Umræður 

Kennari leiðir nemendur inn í umræðu um eigin verk. Hann sér 

um upphaf og tekur fram þær reglur sem eiga að gilda í 

umræðunni, t.d. að nemendur gæti þess að gagnrýni þeirra sé 

uppbyggileg. Nemendur skiptast á að sýna verk sín og fjalla um 

ferlið að baki verkinu. Þá færir hver nemendi rök fyrir verki sínu 

og heyrir uppbyggjandi gagnrýni frá samnemendum sínum. 

Kennari sér um að leiða umræðurnar. 

 

 Uppsetning verka 

Kennari og nemendur setja upp verkin í sameiningu til að þjálfa 

hæfni í uppsetningu verka með áherslu á heildarsvip.  

 

Markmið 
Kynnast sjálfsmati. 

Eigin vinna metin 

Kennari færir nemendum matsblað (sjá bls 41) og fer yfir hvern 

lið fyrir sig. Nemendur meta vinnuferli og afurð. 
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Kúbismi  

Kúbismi er ein flóknasta stefna 20. aldarinnar og lagði grunn að módernismanum. 

Kúbisma má skipta í þrjú megin tímabil; upphaf, sundurgreinandi kúbisma og 

samklippi kúbisma. Helstu upphafsmenn stefnunnar voru Pablo Picasso og 

Georges Braque.  

     Árið 1907 málaði Picasso byltingarkennt verk sem hann nefndi Ungfrúrnar frá 

Avignon sem var fyrirboði kúbisma. Verkið sýndi nýstárlega túlkun á 

mannslíkamanum. Formin voru köntuð og slétt en ekki ávöl líkt og hefðbundin 

venja sagði til um. Með þessu verki gerði Picasso hefðbundin fegurðargildi að 

engu. Braque fór að vinna náið með Picasso og nafngift stílsins varð einmitt til 

þegar gagnrýnandi líkti verki Braque Hús í L´Estaque við teninga. 

Kúbismi hafnaði hefðbundum gildum í list og vísuðu því á bug að hún ætti að 

líkja eftir raunveruleikanum. Áhersla var á flatt yfirborð og oft var mismunandi 

sjónarhorn í einu verki þar sem viðfangsefnið var brotið niður á fletinum. 

Á árunum 1910 – 1912 þróaðist sú hlið kúbisma sem kölluð er sundurgreinandi 

kúbismi. Á þeim árum voru tveir megin hópar að vinna kúbísk verk. Annars vegar 

voru það Picasso og Braque en hinsvegar aðrir listamenn sem höfðu tileinkað sér 

stílinn og unnu með hann á sinn hátt. Sundurgreinandi kúbismi einkennist af 

eintóna litaskala sem hentaði vel þar sem litirnir tóku ekki athyglina frá 

uppbyggingu formanna. Þetta sést glöggt í verkinu Ambroise Vollard eftir Picasso 

frá árinu 1909-19. Vinsæl viðfangsefni voru hljóðfæri, glös, dagblöð og 

manneskjan. Samt var viðfangsefnið í raun óviðkomandi þar sem kjarni verkanna 

fólst í meðferð formanna. Eitt megin einkenni samklippi kúbisma eru framandi 

hlutir sem ekki höfðu sést áður í málverkum. Þá blönduðu listamennirnir ýmsum 

aðskotahlutum í verkin og var lögð áhersla á samruna formanna á fletinum. Þessi 

umbreyting sést vel í verki Picasso Kyrralífsmynd með tágarstól frá 1912 

Kúbisminn endaði árið 1914 þegar fyrri heimstyrjöldin hófst. Kúbisminn hafði 

mikil áhrif á listsköpun og var helsta framlag stefnunnar sú hugsjón að list gæti 

verið óhlutbundin og þar með skapað sjálfstæðan veruleika.  
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Mynddæmi  

 
Pablo Picasso. Ungfrúrnar frá Avignon. 1907. Olía á striga, 243,9 x 233,7 cm 

 

 

Georges Braque. Hús í L´Estaque. 1908. Olía á striga, 73 x 60 cm 
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Pablo Picasso. Ambroise Vollard. 1910. Olía á striga, 92 x 65 cm 
 

 

Pablo Picasso. Kyrralífsmynd með tágarstól. 1912.  

Olía og olíuklútur á striga, með ramma úr reipi, 27 x 35 cm. 
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Vefleiðangur 

Kynning 

Eftirfarandi vefleiðangur snýst um að dýpka þekkingu þína á samklippi kúbisma. 

Þegar leiðangrinum er lokið munt þú hafa betri hugmynd um stefnuna og verk 

stílsins. Þú munt enn fremur vera betur í stakk búinn til að vinna næstu skref 

verkefnisins. 

 

Verkefni 

Leiðangurinn snýst um að finna eitt samklippi kúbískt verk að eigin vali. Þú þarft 

að finna mynd af verkinu auk helstu upplýsinga. Í kjölfarið þarft þú að vinna 

umfjöllun um verkið. Þar þarf að koma fram titill verks, höfundur og ártal. Að 

lokum þarf að koma fram eigin upplifun þín af verkinu, þ.e.a.s. af hverju þú valdir 

það, hvernig þér finnst það og af hverju. Mikilvægt er að þú veltir verkinu fyrir 

þér á fræðilegan hátt og notir eftirfarandi hugtök; myndbygging, litaskali, 

formnotkun, rými og dýpt. Síðan velur þú hvort þú vilt setja umfjöllunina upp 

skriflega og hengja upp til sýnis eða kynna verkefnið með munnlegri umfjöllun. 

 

Bjargir 

Ein leið til að velja verk er að fara inn á myndleitar hluta leitarvélarinnar Google 

(http://www.google.is/imghp?hl=is&tab=wi). Þar slærð þú inn orðunum synthetic 

cubism sem er erlenda heitið á samklippikúbisma eða collage sem þýðir samklipp. 

Það gætu vel komið upp myndir af verkum sem ekki teljast til samklippi kúbisma 

en þú ættir að geta greint hvort verkið er samklippi verk eða ekki. 

     Einnig er hægt að sjá ýmis dæmi um kúbísk verk inni á síðu Wikimedia 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cubist_paintings). Þá þarft þú að 

nota hæfni þína og finna verk sem flokkast undir samklippi kúbisma. Á síðunni 

Artcyclopedia (http://www.artcyclopedia.com/history/cubism.html) er að finna 

stutta umfjöllun um kúbisma á ensku og þar eru hlekkir inn á helstu listamenn 

stefnunnar. Ef þú ferð inn á síður listamanna geturðu skoðað verk þeirra. 
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     Ef þú átt erfitt með að átta þig á kúbisma og helstu áherslum getur þú farið inn 

á síðu Huga og kynnt þér hnitmiðaða umfjöllun um stefnuna en textinn er 

einfaldur og auðskilinn (http://www.hugi.is/myndlist/articles.php?page=view& 

contentId=1581753). Á myndmenntarsíðu Námsgagnastofnunar (http://www1. 

nams.is/myndmennt/?page_id=225) er frekar umfjöllun þar sem stefnan og helstu 

áherslur hennar eru útskýrðar. Á sömu síðu eru einnig hlekkir á ýmsar listasíður. 

     Yfirlit á ensku um kúbisma ásamt mynddæmum af kúbískum verkum má sjá á 

síðu ArtLex (http://www.artlex.com/ArtLex/c/cubism.html), Centre Pomidou 

(http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENScubisme_en/cubisme_e

n.html) og Victoria School Art (http://home.vs.moe.edu.sg/whitenoise/F_C_E. 

html). 

 

Ferli 

1. Til að byrja með velur þú þér eitt samklippi verk í kúbískum stíl til að 

fjalla um. 

2. Næst leitar þú að upplýsingum um verkið. 

3. Síðan skráir þú niður helstu upplýsingar. 

4. Þá skrifar þú umfjöllun um verkið og gætir að allt komi fram sem krafa er 

gerð um. 

5. Að lokum kynnir þú verkið munnlega, með skjásýningu, plakati eða 

ritgerð. 

 

Mat 

Mat vefleiðangursins er hluti af heildarmati verkefnisins. Í þessum hluta er metið 

hvort allt hafi komið fram sem nefnt var í upphafi. Ef þú valdir að kynna 

verkefnið munnlega er metið hvort kynningin var skipulögð og skýr. Ef þú gerðir 

skriflega umfjöllun er metið hvort hún er skipulögð en einnig er málfari og 

stafsetningu gefinn gaumur. Að lokum er vinnusemi og ástundun metin. 

 

Niðurstaða 

Nú ættir þú að hafa betri sýn á kúbisma og samklippiverk í kúbískum stíl. 
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Vinnulýsing nemenda 

1. hluti – Umfjöllun kennara 

Þú kynnist verkefninu lítillega og markmiðum þess. Þá hlustar þú á umfjöllun 

kennara um kúbisma og áherslur hans. Þú færð vinnulýsingu og kynnist matsblaði. 

 

2. hluti – Frekari dýpkun (þú velur annað hvort A eða B) 

A. Þú velur þér eitt samklippi verk í kúbískum stíl og aflar þér upplýsinga um 

það í listaverkabókum. Þú þarft listasögubækur, blöð og ritföng. 

B. Þú velur þér eitt samklippi verk í kúbískum stíl og aflar þér upplýsinga um 

það í vefleiðangri. Þú þarft aðgang að tölvu, blöð og ritföng. 

Síðan vinnur þú umfjöllun um verkið þar sem fram kemur; titill, höfundur og ártal. 

Einnig þarf að koma fram eigin upplifun þín af verkinu, þ.e.a.s. af hverju þú valdir 

það, hvernig þér finnst það og af hverju. Mikilvægt er að þú veltir verkinu fyrir 

þér á fræðilegan hátt og notir eftirfarandi hugtök; myndbygging, litaskali, 

formnotkun, rými og dýpt. Að lokum kynnir þú niðurstöður þínar, munnlega, með 

skjásýningu, ritgerð eða plakati.  

 

3. hluti – Samklippi verk 
Fyrst velur þú þér viðfangsefni og til þess þarftu ef til vill bækur, blöð, ritföng og 

jafnvel tölvu. Næst rissar þú upp myndbyggingu verksins og notar blöð og ritföng. 

Því næst finnur þú þér viðeigandi efnivið. Það gætu verið persónulegir munir eða 

myndir af þeim, ljósrit, bréf og úrklippur. Þú þarft einnig að huga að grunni fyrir 

verkið þitt, pappaspjald gæti hentað vel. Að lokum vinnur þú samklippi verk í 

kúbískum stíl. Kennari mun sjá þér fyrir ýmsu hráefni á borð við afganga sem 

falla til í skólanum. 

 
4. hluti – Ígrundun og mat 
Þú byrjar á því að taka þátt í umræðum um verk þín og samnemenda þinna. Þá 

ræðið þið um eigin verk og upplifun af ferlinu. Til þess þarftu að sjálfsögðu verkið 

þitt ásamt skissum og öðru sem til varð á ferlinum. Þegar því er lokið tekur þú þátt 

í uppsetningu verkanna með kennaranum. Að lokum metur þú eigin frammistöðu 

á öllu ferlinu. 
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Matsblað 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Ég þekki sögu kúbisma           

Ég þekki tvö helstu 
afbrigði kúbisma 

          

Ég get greint hvort verk 
tilheyri samklippi 
kúbisma 

          

Ég vann umfjöllun um 
eitt samklippi verk í 
kúbískum stíl  

          

Ég gerði uppkast           

Ég sýndi sjálfstæði og 
frumleika í öflun 
efniviðar 

          

Ég kláraði lokaverkið af 
vandvirkni 

          

Ég tók þátt í umræðum 
og gaf samnemendum 
mínum uppbyggilega 
gagnrýni 

          

Ég gekk frá eftir mig            
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