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Útdráttur 
 
Eftirfarandi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.Ed. prófs við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri vorið 2005. Viðfangsefni ritgerðarinnar er tenging grenndarkennslu við útilistaverk 
á Akureyri. Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla. Fyrsti kafli fjallar um grenndarkennslu, 
hvernig hún kemur inn á ýmsa þætti í nærumhverfi nemenda svo sem menningu, sögu og 
náttúru. Komið er inn á hvernig grenndarkennslan styrkir sjálfsvitund nemenda og hvernig 
hún hefur verið notuð til að sporna gegn brottflutningi fólks af ákveðnum svæðum. Í öðrum 
kafla eru teknar fyrir kenningar Vygotskys um þroskasvæði nemenda og tengingu þess við 
vinnupalla aðferðir. Einnig er fjallað um Dewey, hugsmíðahyggjuna og áherslu Deweys á 
námi byggðu á reynslu nemenda. Að auki er komið inn á Gardner og fjölgreindakenningu 
hans. Í þriðja kafla ritgerðarinnar er umfjöllun um valin útilistaverk á Akureyri. Í upphafi þess 
kafla er hugleiðingar um hugtök sem tengjast listaumfjöllun og mikilvægi listasögu auk þess 
sem vitnað er til aðalnámskrár varðandi markmið í myndlistarkennslu. Í fjórða kafla er tekin 
fyrir tenging útilistaverka og umfjöllunar um þau við grenndarkennslu og fylgja tillögur að 
verkefnum með valin útilistaverk á Akureyri. Bent er á hvernig verkefnin falla að kenningum 
og aðferðafræði þeirra Vygotsky, Dewey og Gardner auk þess sem vísað er til tilmæla og 
markmiða aðalnámskrár í því sambandi. Tilgangurinn með þessari umfjöllun er tvíþættur; 
annars vegar að kanna þá sögu sem liggur á bak við útilistaverkin á Akureyri og hins vegar að 
tengja þá sögu við grenndarkennslu. Í ljós kom að mikil og fjölbreytileg saga er á bak við 
útilistaverkin á Akureyri, svo mikil að aldrei var möguleiki á að taka þau öll fyrir í þessari 
ritgerð. Farin var sú leið að velja úr verk sem tengjast sögu og menningu Akureyrar á einn eða 
annan hátt en reyndar var samt sem áður ekki hægt að taka öll þau verk fyrir sem falla undir 
slíka skilgreiningu. Þessi fjölbreytileiki í sögu verkanna gerir það að verkum að auðvelt er að 
tengja verkin við grenndarkennslu enda segja þau okkur margt um sögu Akureyrar og 
menningu.  
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Abstract 
 
This essay is submitted as a final year thesis to the fulfillment of B.Ed. degree in Primary 
School Education at the University of Akureyri. The subject matter of the essay is place-based 
education connected to outdoor artwork in Akureyri. The essay is divided in to four main 
chapters. The first chapter covers place-based education and how it interacts with various 
elements in students immediate environment such as culture, history and nature. The essay 
discusses how place-based education strengthens students self-consciousness and how it has 
been practiced to counteract evacuation from certain areas. The second chapter addresses the 
theories of Vygotsky on zone of proximal development and it’s connection to scaffolding 
approaches. It also entails Dewey, the constructivism and Deweys emphasis on education 
based on students experience. Furthermore it tells of Gardner and his theory of multiple 
intelligences. The third chapter of the essay is a coverage on chosen pieces of outdoor artwork 
in Akureyri. The beginning of that chapter is contemplation on terms connected to 
artcoverage and the importance of art history as well as quotations from the curriculum 
regarding goals of visual arts education. In fourth chapter outdoor artwork are connected to 
place-based learning followed by suggestions on assignments working with chosen outdoor 
artwork in Akureyri. The connection between these assignments and the theories and 
approaches of Vygotsky, Dewey and Gardner is demonstrated as well as referring to 
suggestions and aims of the curriculum in that regard. The purpose with this coverage is 
twofold; on one hand to investigate the history behind the outdoor artworks in Akureyri and 
on the other to connect that history to place-based education. As it turned out a great and 
complex history is behind the outdoor artwork in Akureyri. So great in fact that there was 
never a possibility to cover them all in this essay. A decision was made to choose the artworks 
connected to the history and culture of Akureyri in one way or another yet it was not possible 
to cover all the artworks falling under that definition. This diversity in the artworks history 
makes it easy to connect these artworks to place-based education as they tell us a lot about 
Akureyri’s history and culture.  
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Inngangur 
 

Í námi mínu við Kennaradeild Háskólans á Akureyri hefur grenndarkennslan heillað mig hvað 

mest, því ákvað ég snemma að umfjöllunarefni lokaverkefnis míns yrði grenndarkennsla eða 

eitthvað henni tengt.  

 Grenndarkennsla kemur inn á mörg ólík svið og flokkast frekar undir hugmyndafræði 

en sérstaka fræðigrein. Grenndarkennsla byggist á fræðslu um næsta umhverfi nemenda og 

snertir marga ólíka þætti í því umhverfi svo sem menningu, sögu, atvinnulíf, náttúru og 

þannig mætti lengi telja. Umfjöllunarefnin á þessu sviði eru því mörg og fjölbreytileg.  

Þar sem grenndarkennsla snýst um að nemendur skoði og fræðist um nærumhverfi sitt 

fannst mér áhugavert að fjalla um eitthvað sem við sjáum dags daglega en veitum ef til vill 

ekki mikla athygli né vitum mikið um. Útilistaverk á Akureyri eru hvað þetta varðar tilvalið 

umfjöllunarefni því daglega göngum við fram hjá þeim án þess að hugsa mikið út í tilvist 

þeirra. Mér telst svo til að í dag séu í kringum 45 útilistaverk á Akureyri. Fjöldinn fer þó 

eitthvað eftir því hvað menn vilja túlka sem listaverk en eins og komið verður inn á í þriðja 

kafla er engin algild skilgreining til á því hugtaki.  

Mig langaði til að fræðast meira um þessi verk og komst þá að því að lítið er til um 

þau á prenti. Því fannst mér það verðugt verkefni að rannsaka sögu þeirra og tengja 

umfjöllunina við grenndarkennslu. Markmiðið með verkefninu er því tvíþætt, annars vegar að 

rannsaka hvaða saga liggur á bak við útilistaverk á Akureyri og hins vegar að tengja þá sögu 

grenndarkennslu. 

Í fyrsta kafla skoða ég hvað felst í hugtakinu grenndarkennsla, færi rök fyrir því að 

aðferðin henti vel sem kennsluaðferð og segi frá hvernig hún hefur verið notuð í skólum. Í 

öðrum kafla geri ég skil þeim Vygotsky, Dewey og Gardner og fjalla stuttlega um hvernig 

kenningar þeirra tengjast grenndarkennslu. Í þriðja kafla fjalla ég um útilistaverk á Akureyri 

en í upphafi hans velti ég fyrir mér hugtökum eins og listaverk, listamaður og listasaga. Ég 

hef umfjöllun mína um listaverkin á því að útskýra hvers vegna ég hef valið að fjalla um 

ákveðin listaverk en sleppa öðrum. Ég segi frá sögu listaverkanna og höfunda þeirra og velti 

síðan fyrir mér atriðum eins og hvaða sögu segja verkin okkur, hvers vegna þau eru þarna og 

hvaða fróðleik þau geyma sem nýta má við kennslu. Þessu næst tengi ég útlistaverk við 

grenndarkennslu og markmið aðalnámskrár. Í fimmta og síðasta kafla ritgerðarinnar velti ég 

fyrir mér hvernig hægt er að vinna með útilistaverk Akureyrar í grunnskólum og set fram 

hugmyndir að verkefnum.  
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1. Grenndarkennsla 
 

1.1 Hvað er grenndarkennsla? 

Í grenndarkennslu er nánasta umhverfi nemenda notað sem útgangspunktur í kennslu. Unnið 

er út frá þáttum eins og menningu, náttúru og sögu, þar sem farið er frá hinu nálæga til hins 

fjarlæga, frá hinu þekkta til hins óþekkta og frá hinu hlutstæða til hins óhlutstæða.1

Nemendur læra að þekkja eigið umhverfi betur með því að sjá, þreifa á og upplifa það 

sjálfir og auðveldar sú reynsla þeim að tengja ýmis hugtök og náttúrufyrirbrigði við fjarlægari 

staði jafnt innan lands sem utan. Sem dæmi má nefna að auðveldara er að útskýra fyrir 

nemendum hvað felst í því að fjall í fjarlægum landshluta sé úr líparíti ef nemendur hafa 

sjálfir gengið á líparítfjall í heimabyggð sinni eða þreifað sjálfir á líparítgrjóti og skilið á þann 

hátt hvað í því felst. Grenndarkennslunni er þannig ætlað að kenna nemendum á nánasta 

umhverfi þeirra og nýta síðan þá þekkingu til að dýpka skilning þeirra á fjarlægari slóðum.  

 Ein sterkustu rökin fyrir mikilvægi grenndarkennslu eru að nú er mikilvægara en oft 

áður, að við gerum okkur grein fyrir hvaða áhrif við höfum á umhverfi okkar og á vistkerfi 

jarðar í heild. Undanfarin fjögur ár hefur rannsóknarhópur 1400 vísindamanna í 95 löndum 

unnið að rannsóknum á vistkerfum jarðar. Hópurinn sendi nýlega frá sér skýrslu sem sýnir að 

við erum að hafa meiri og alvarlegri áhrif á vistkerfi jarðarinnar með lífsháttum okkar og 

framkvæmdum en áður hefur verið sýnt fram á.2 Önnur góð og gild rök fyrir að nota 

grenndarkennslu tengjast einnig vandamálum nútímans eða öllu heldur hvernig taka skuli á 

þeim og leysa, því með grenndarkennslu styrkjum við sjálfsvitund nemandans og gerum hann 

um leið hæfari til að taka sjálfstæðar ákvarðanir byggðar á þekkingu, næmi og ábyrgð 

gagnvart umhverfinu.3

Gregory Smith, aðstoðar prófessor við kennaraháskólann í Portland í Oregon-fylgi, 

segir að þegar litið sé á þær aðferðir sem notaðar eru við grenndarkennslu, megi skipta þeim í 

fimm flokka; menningarmenntun (cultural studies), náttúrumenntun (nature studies), 

lausnaleitarnám (real-world problem solving), lærlinga- og nýsköpunartækifæri (internship 

and entrepreneurial opportunities) og „aðleiðsla að samfélagsferlinu“ (induction into 

community processes). Menningar- og náttúrumenntun, eins og nafnið bendir til, byggja á 

menningu og náttúru næsta nágrennis og sú þekking er síðan yfirfærð á aðra landshluta og 

 
1 Bragi Guðmundsson 2000:55 
2 Millenium Ecosystem Assessment 2005 
3 Bragi Guðmundsson 2000:49-50 
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önnur lönd. Í lausnarleitarnámi  glíma nemendur við raunveruleg vandamál þar sem þeir byrja 

á að kryfja vandamálið, koma síðan með hugsanlegar hugmyndir að lausn vandans og finna að 

lokum leið til að framkvæma hugmyndir sínar. Þegar nemendur fá að glíma við raunveruleg 

vandamál á þennan hátt, eflir það trú þeirra á eigin getu til að fást við slík vandamál seinna 

meir. Lærlingatækifæri snúast um að nemendum, sem eiga erfitt uppdráttar námslega séð er 

hjálpað til að komast í lærlingastöðu hjá fyrirtæki og þannig læra þeir að tengja gagnlegan 

fróðleik við raunveruleikann auk þess sem þeir öðlast sjálfstraust. Markmið 

nýsköpunarkennslu eru að nemendur hugsi útfrá nærumhverfi sínu, læri að sjá vandamál eða 

þarfir í daglegu umhverfi og þjálfist í að finna launir á vandamálunum eða uppfylla þarfirnar. 

Í grein Gregory Smith lýsir hann samtökum sem kallast REAL Enterprises (Rural 

Entrepreneurship through Action Learning). Samtökin aðstoða kennara og nemendur við að 

finna verkefni sem þarft er að vinna í samfélaginu og aðstoða nemendur með að verða sér úti 

um þá þekkingu sem þarf til að leysa verkefnið. Fimmta aðferðin sem Gregory Smith fjallar 

um, kallast induction into community processes sem gæti útlagst á íslensku sem  „aðleiðsla að 

samfélagsferlinu“. Þar sem þessari aðferð er beitt er leitast við að gera nemendur að virkum 

þátttakendum í ákvörðunum sem varða samfélagið. Dæmi um þetta er þegar nemendur vinna 

úttekt á því hvar best sé að setja niður leikvöll í bæjarfélaginu.4

Hér á landi þekkist kennsla í lausnarleitar- og nýsköpunarnámi, en yfirleitt tölum við 

ekki um slíkt nám í sömu andrá og grenndarkennslu. Aftur á móti eru tengslin við 

grenndarkennsluhugsjónina augljós þar sem aðferðirnar miða að því að gera nemendur að 

virkum og ábyrgum þátttakendum í mótun og störfum samfélagsins. 

 

1.2 Styrking sjálfsvitundar 

Ýmis umhverfisáhrif hafa áhrif á sjálfsvitund einstaklings, það er hvernig hann skynjar sjálfan 

sig og stöðu sína í þjóðfélaginu, meðal þeirra eru fjölskylda, vinir, skóli og fjölmiðlar. Þar 

sem börn og unglingar verja stórum hluta af tíma sínum í skólanum er ljóst að hann er mikill 

áhrifavaldur varðandi sjálfsmynd þeirra. Grenndarkennsla er vel til þess fallin að styrkja 

sjálfsvitund nemenda en til þess að skilja betur tengsl grenndarkennslunar við mótun 

sjálfsmyndar þurfum við að kunna skil á þremur þáttum sem allir hafa mikil áhrif á 

sjálfsvitundina; söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund.5

4 Smith, Gregory 2002 
5 Bragi Guðmundsson 2000:23 
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Söguvitund er skynjun okkar á sögunni sjálfri. Samtímaskynjun okkar, hvernig við 

skynjum umhverfi okkar í tíma og rúmi, er hluti af sjálfsvitund okkar. Sem dæmi má nefna að 

umræður heima fyrir móta þessa skynjun hjá börnum og getur hún því verið býsna ólík á milli 

einstaklinga þar sem umfjöllunarefnin eru margvísleg og taka þá gjarnan mið af atvinnu 

foreldra, stöðu þeirra í þjóðfélaginu og skoðunum þeirra. Fortíðarskynjun, eða það hvernig við 

sjáum atburði sögunnar fyrir okkur, er á svipaðan hátt ólík á milli einstaklinga þar sem hvert 

okkar sér liðna atburði fyrir sér út frá þeirri vitneskju og skoðunum sem viðkomandi býr yfir. 

Sá raunveruleiki sem við lifum í hefur áhrif á hvernig við skynjum liðna atburði. Við horfum 

á liðna atburði með öðrum augum en til dæmis langafar okkar og langömmur. Fortíðin er því 

skoðuð í ljósi þess tíma og þeirra skoðana sem ríkja hverju sinni. Framtíðina sjáum við einnig 

með ólíkum augum út frá væntingum okkar sjálfra sem einstaklinga og þeim væntingum sem 

við höfum til okkar sjálfra sem hluta af því samfélagi sem við lifum í. Söguvitund okkar er 

því bæði einstaklingsbundin og sameiginleg með öðrum. Fortíðarskynjun, samtímaskynjun og 

framtíðarskynjun hafa þar áhrif á söguvitund okkar, sín í hverju lagi, en einnig hefur samspil 

þeirra gagnvirk áhrif á þessa vitund okkar.6 Með þetta í huga verður okkur ljóst að 

söguvitundin er mikilvægur þáttur í styrkingu sjálfsvitundarinnar og því mikilvægt að þroska 

hana og efla.  

Sú þekking og sá skilningur sem við höfum á okkar nánasta umhverfi, atvinnuháttum 

og menningu er kölluð grenndarvitund. Út frá þessari vitneskju lærum við að sjá möguleika 

og tækifæri í okkar nánasta umhverfi.7 Með því að kenna nemendum að meta það sem er 

jákvætt í nágrenninu styrkjum við sjálfsvitund þeirra og ýtum undir að þeir séu séu stoltir og 

ánægðir með heimabyggð sína. Gott dæmi um þetta er sú aðferð sem Sharon Bishop, 

enskukennari í Nebraska-fylgi í Bandaríkjunum, hefur notað við kennslu í mörg ár. Hún setur 

nemendum sínum gjarnan það verkefni að skrifa sannar sögur úr eigin samfélagi og leita 

nemendur þá oft fanga hjá eldri fjölskyldumeðlimum eða öðru eldra fólki í samfélaginu. 

Markmið Bishop með verkefninu er meðal annars að nemendur átti sig á að í þessum litlu 

samfélögum, sem nemendum þykja oft óspennandi og einhæf, býr fólk sem hefur lifað 

fjölbreyttu og skemmtilegu lífi. Með þessu móti má vekja áhuga nemenda á eigin 

nærumhverfi og samfélagi. Sterk grenndarvitund getur einnig verið liður í að sporna gegn 

brottflutningi þar sem líklegra er að fólk sækist eftir að búa á stað sem það ber taugar til og er 

ánægt og stolt yfir að tilheyra. Einnig gerir sterk grenndarvitund það að verkum að fólk á 

 
6 Bragi Guðmundsson 2000:26-27 
7 Bragi Guðmundsson 2000:21 
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auðveldara með að sjá þau tækifæri sem hægt er að nýta í nágrenninu.8 Sterk grenndarvitund í 

dreifbýli er forsenda þess að hægt sé að snúa við óheillavænlegri byggðaþróun en það er 

einmitt sú staðreynd sem hefur lagt grunninn að ýmsum verkefnum tengdum 

grenndarkennslu, í skólum víða um heim eins og betur verður komið inn á síðar í þessari 

umfjöllun. 

Umhverfisvitund felst í að bera umhyggju fyrir umhverfi og náttúru og hafa skilning á 

því hvernig hægt er að nýta náttúruna á skynsamlegan hátt þannig að hver kynslóð skili 

umhverfi sínu í jafn góðu eða betra ástandi til næstu kynslóðar. Umhverfisvitund felur einnig í 

sér hæfileika til að greina samhengi mannlegra athafna og náttúru.9 Rachel Carson, sem 

markaði þáttaskil í umræðunni um umhverfismál með útkomu bókar sinnar Silent Spring árið 

1962, heldur því fram í bók sinni Sense of Wonder að börn fæðist með eðlislægan áhuga fyrir 

náttúrunni og lagði hún ríka áherslu á mikilvægi þess að sá eiginleiki fengi að þroskast og 

dafna með umgengni þeirra við náttúruna.10 

Vitundirnar þrjár sem hér hefur verið fjallað um eru allar undirstaða sjálfsvitundar, 

þær styrkja allar sjálfsvitund nemenda og gera þá um leið hæfari til að starfa í 

nútímaþjóðfélagi. Þegar nemendur velta því fyrir sér hvað felst í að tilheyra ákveðnu 

byggðarlagi læra þeir margt, meðal annars um sögu, náttúru og atvinnuhætti viðkomandi 

byggðarlags en einnig hvað í byggðarlaginu höfðar til þeirra og hvað ekki. Með því að efla 

vitundirnar hjá nemendum erum við að leggja grunn að skilningi og vitneskju þeirra á eigin 

heimahögum sem aftur hefur áhrif á vilja þeirra til að setjast þar að. Við erum líka að gera þá 

færari til að verða góðir samfélagsþegnar, virkari, meðvitaðri og fróðari þannig að þeir taki 

frekar afstöðu til málefna og upplifi sig sem hluta af samfélaginu.  

 

1.3 Landsbyggðarflótti 

Hér á landi hefur mikið verið rætt og ritað um svokallaðan landsbyggðarflótta enda full 

ástæða til þar sem Ísland er einsdæmi meðal Norðurlandaþjóða og þótt víðar væri leitað, hvað 

varðar hlutfall íbúa á einu afmörkuðu svæði. Í árslok 2004 bjuggu 62,8% landsmanna á 

höfuðborgarsvæðinu en þetta hlutfall hefur verið að hækka jafnt og þétt frá upphafi síðustu 

aldar.11 

8 Bishop 2004 
9 Bragi Guðmundsson 2000:38 
10 Carson, Rachel 1998-vitnað eftir Sigrúnu Helgadóttur 2002:185 
11 Hagtíðindi 2005:2-6 
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Sumir telja landsbyggðarflóttann aðeins hluta af óumflýjanlegri borgvæðingu sem átt 

hefur sér stað víða um heim. Margir rökstyðja líka þennan flótta af landsbyggðinni með því að 

fólk kjósi einfaldlega að búa þar sem það hefur aðgengi að menntun, menningu og afþreyingu. 

Fólk vilji ekki lengur lifa í fámenninu og fálætinu í dreifbýlinu.12 En afþreying er af ýmsum 

toga og ekki kjósa allir að eyða frístundum sínum í verslunarmiðstöðvum eða á öldurhúsum 

borgarinnar. Þegar allt kemur til alls þá er náttúran, umhverfið sjálft og samneyti við annað 

fólk í raun allt sem mörg okkar þurfa og vilja sem afþreyingu.  

Eitt af því sem grenndarkennslan kennir nemendum er að meta það sem er til staðar og 

hjálpa þeim að koma auga á möguleika til að njóta lífsins í eigin heimabyggð. Það er 

þroskandi að skapa sér dægradvöl á eigin forsendum í stað þess að taka einungis við 

skemmtun frá öðrum. Gott dæmi um þetta eru leikhús landsins. Eftir því sem samfélag manna 

er þéttbýlla því meiri líkur eru á að eingöngu menntað leikhúsfólk sjái um að koma 

leikverkum á svið. Í dreifbýlli samfélögum er leikhúsið aftur á móti mun nær 

heimamanninum, þar sem uppfærsla á leikverki kemur við stóran hluta heimila á svæðinu á 

einn eða annan hátt. Þó slíkt leikhús sé kannski ekki eins fagmannlegt þá er ljóst að sú reynsla 

sem það gefur af sér færir fólkið í samfélaginu nær hvert öðru og styrkir samfélagið í heild. 

Að sjálfsögðu ætti ekki að leggja niður atvinnuleikhús en við megum ekki gleyma að 

fjölbreytileikinn er mikils virði og listamenn geta búið í mörgum sem ekkert hafa til lista lært 

í skóla. Það má því í raun einu gilda hvort landsbyggðarflóttinn er einhvers konar 

náttúrulögmál, í formi borgvæðingar eða einhvers annars, stóra spurningin er hvort við viljum 

þessa þróun og ef ekki þá verðum við að finna leiðir til að sporna gegn henni.  

 

1.4 Grenndarkennsla gegn landsbyggðarflótta 

Víða um heim er fólk að vakna til vitundar um að með mikilli fækkun fólks á ákveðnum 

svæðum sé hætta á að menningararfur og ýmis staðbundin þekking þessara svæða glatist. Í 

Bandaríkjunum hafa orðið til samtök sem vinna að því að styrkja dreifðar byggðir á ýmsan 

hátt. Eitt þeirra, The Annenberg Rural Challenge, hefur það að markmiði að breyta 

dreifbýlisskólum og samfélögum. Lögð er áhersla á að nemendur kynnist vel því samfélagi 

sem þeir búa í og að samfélagið sjái skólana og nemendurna sem mikilvæga þátttakendur í 

samfélaginu. Í Nebraska voru stofnuð samtök sem kallast School at the Center þar sem ellefu 

dreifbýlissamfélög unnu með starfsfólki frá Lincoln háskóla í Nebraska. Tilgangur þessara 

 
12 Bragi Guðmundsson 2000:32 
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samtaka var að blása nýju lífi í dreifbýlissamfélög með því að gera skólana aftur að aðal 

drifkrafti í grenndarvitund samfélagsins.13 

Lófót-verkefnið er einnig gott dæmi um viðbrögð samfélags til að vinna gegn 

landsbyggðarflótta. Að því verkefni vann rannsóknarhópur frá Háskólanum í Tromsø í Noregi 

en í honum voru tveir kennarar við háskólann og tveir aðstoðarmenn. Aðrir sem komu að 

verkefninu voru kennarar úr sjö skólum í Lófóten. Grunnskólarnir sjálfir voru ekki hluti af 

verkefninu heldur áhugasamir kennarar innan þeirra en þeir höfðu mikil áhrif á verkefnið. 

Framkvæmdin á verkefninu var með þeim hætti að teymið frá háskólanum vann með 

kennurum skólanna við að þróa aðferðir sem kennslan skyldi byggð á. Þekking, kenningar 

fræðimanna úr háskólanum og starfsreynsla kennaranna tvinnuðust því saman á þann hátt að 

úr varð hagnýtur grundvöllur til að starfa eftir. Í sameiningu fann hópurinn leiðir til að tengja 

námið í skólanum samfélaginu. Tveimur til þremur árum eftir að verkefninu lauk var gerð 

könnun á því hvort vinnan hefði skilað sér í breyttum kennsluháttum og áherslum innan 

skólanna sjö. Sú könnun leiddi í ljós að meirihluti kennaranna, eða 97% þeirra, töldu að 

verkefnið hefði verið mikilvægt en aðeins um helmingur hafði unnið á grundvelli 

grenndarkennslu á þeim árum sem liðið höfðu síðan verkefninu lauk.14 

Eins og áður hefur komið fram þá falla aðferðir á borð við lausnarleitarnám og 

nýsköpunarkennslu undir grenndarkennslu. Ágætt dæmi um lausnarleitarnám sem gaf af sér 

margvíslegan og fjölbreytilegan fróðleik er verkefni sem unnið var af skóla í Louisiana-fylki í 

Bandaríkjunum. Foreldri eins nemanda stakk upp á að nemendur skólans reyndu að finna 

leiðir til að hafa hemil á moskítóflugum á íbúðasvæðum án þess að nota til þess eiturefni. 

Nemendur og kennarar ákváðu að takast á við verkefnið og fólst lausnin í að rækta fiska sem 

lifa á lirfum moskítóflugnanna og sleppa þeim í vötn, skurði og jafnvel sundlaugar. Að 

verkefninu loknu var unnið áfram út frá því á ýmsan hátt. Nemendur reiknuðu út hversu mörg 

seiði hver fiskur gaf af sér, fylgdust með lífsferli fisksins og könnuðu áhrif verkefnisins á 

umhverfið. Sumir nemendur sömdu og skrifuðu texta í bækling til að dreifa og aðrir héldu 

kynningu á verkefninu í öðrum skólum í nágrenninu.15 Þarna er hefðbundið lausnarleitarnám á 

ferðinni, þar sem byrjað er á að finna vandamál eða þörf til að glíma við og síðan tekist á við 

að leysa vandamálið eða uppfylla þörfina. En að auki læra nemendur að fylgja verkefninu eftir 

með því að kynna það fyrir öðrum og svara spurningum. Með verkefni sem þessu læra 

nemendur að tengja athafnir sínar umhverfinu og gera sér betur grein fyrir áhrifum þeirra 

 
13 Bishop 2004  
14 Solstad 2004    
15 Sobel 2004:2-3 
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þegar til lengri tíma er litið. Í þessu tilfelli var verkefninu ekki lokið þegar lausn fannst á 

vandanum, það er að losna við moskítóflugurnar, heldur þurfti að huga að því hvort lausnin 

gæti skapað nýjan vanda í vistkerfinu. 
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2. Hugmyndafræði og kenningar  

 

Þessi kafli fjallar um hugmyndafræði og kenningar sem oft eru hafðar til hliðsjónar við 

skipulagningu grenndarkennsluefnis. Fyrst verður fjallað um Lev Vygotsky og félagslegu 

hugsmíðahyggjuna þar sem lögð er áhersla á nám í félagslegu samhengi. Næst eru teknar fyrir 

kenningar John Deweys en hann var einn af þeim sem aðhylltust hugsmíðahyggjuna og lagði 

áherslu á að tengja nám við reynslu nemenda. Að lokum verður fjallað um 

fjölgreindakenningu Howards Garnders en samkvæmt henni er greind sé ekki ein ákveðin 

mælanleg stærð heldur nokkrar mismunandi.  

 

2.1 Lev Vygotsky – hugsmíðahyggjan  

Vygotsky var rússneskur sálfræðingur sem fjallaði um mikilvægi félagslegra samskipta í 

þroskaferli mannsins.16 Félagsleg hugsmíðahyggja, sem er undir miklum áhrifum frá 

Vygotsky, leggur áherslu á að nám skuli fara fram í félagslegu samhengi og í samskiptum við 

aðra.17 

Vygotsky talaði um þroskasvæði nemandans, eða svæði mögulegs þroska, sem er bilið 

á milli raunverulegs þroska nemandans og þess sem hann getur gert með aðstoð frá hæfari 

einstaklingi. Nám þarf að vera miðað við þroskasvæði hvers nemanda til að hann hafi af því 

fullt gagn. Ef viðfangsefnið er ofan við þroskasvæði nemandans verður það of þungt og hann 

gefst upp ef það er fyrir neðan þroskasvæði hans lýkur hann því án nokkurrar áreynslu og 

hefur því ekkert lært.18 Í tengslum við þessa kenningu Vygotskys er oft talað um vinnupalla 

eða scaffolding. Í því hugtaki felst að nemandinn fær aðstoð sem gerir honum kleift að ljúka 

verkefni sem hann annars hefði ekki gert á eigin spýtur.19 Þarna er því verið að hjálpa 

nemandanum til að komast upp á næsta þrep og þannig byggir hann nýja vitneskju á þeirri 

sem hann hafði fyrir.  

Þessar kenningar um vinnupallana falla vel að hugmyndafræði grenndarkennslunnar 

þar sem ný vitneskja byggir á því sem nemendur þekkja.  

 

16 Eggen og Kauchak 2001:52-57 
17 Wilhelmsen o.fl. 2000 
18 Eggen og Kauchak 2001:52-57 
19 Wood o fl. 1976:181-196 vitnað eftir Eggen og Kauchak 2001:58-9 
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2.2 John Dewey – nám í verki 

John Dewey var bandarískur menntafrömuður og heimspekingur. Hann hafði kennt heimspeki 

og sálarfræði í níu ár við Michigan háskóla þegar hann tók að sér að veita forstöðu heimspeki- 

og sálfræðideild við háskóla í Chicagoborg árið 1894. Tveimur árum síðar setti hann síðan á 

fót tilraunaskóla í þeim tilgangi að prófa hugmyndir sínar og kenningar um nám og kennslu. Í 

þessum skóla var horfið frá utanbókarlærdómi en teknar upp aðferðir sem miðuðu að því að 

nemendur ynnu að lausn verkefna undir leiðsögn kennara. Dewey vildi að skólinn væri 

nokkurs konar „samfélag í smækkaðri mynd“ og það samfélag átti að grundvallast á 

lýðræðislegum samskiptum. Einkunnarorð þessara kennsluhátta voru: nám í verki eða að læra 

með því að framkvæma (learning by doing). 20 

Dewey skrifaði einnig um hlutverk kennarans og benti á að það hefði breyst mikið frá 

því sem áður var. Kennarinn var áður einráður í skólastofunni og því nokkurs konar 

einræðisherra en með nýjum kennsluháttum gleymdist oft mikilvægi hans og farið væri að líta 

á hann sem óverulegan þátt í skólastarfinu. Dewey lagði áherslu á að kennarinn ætti að vera 

stjórnandinn í skólastofunni, búa yfir ríkulegri þekkingu á námsefninu og hafa yfirgripsmikla 

faglega þekkingu í þáttum eins og sálfræði, menntasögu og kennsluaðferðum. Þetta álit sitt 

studdi hann með þeim rökum að það væri nemendanna að tileinka sér námsefnið, á meðan 

kennarinn ætti að einbeita sér að hugarástandi þeirra, það er hvernig þeir hugsa um efnið og 

hvernig viðbrögð þeir sýna við vinnu sína.21 

Tengsl kenninga Deweys við grenndarkennsluna eru augljós þar sem hann lagði 

áherslu á að nemandinn væri hluti af samfélaginu og því ætti kennslan ekki að miðast við 

eintómt bóknám, heldur það að nemendur fengju að skoða, þreifa á og uppgötva sjálfir. 

Dewey taldi kennslu vera eitt mikilvægasta hlutverk samfélagsins og þar sem hann aðhylltist 

nytjastefnu (pragmatisma) þá taldi hann að skólinn ætti að tengjast umhverfi og samfélagi til 

að tryggja að þjóðfélagið sé í stöðugri framþróun. Eigin reynsla og upplifun nemandans er 

undirstaða þekkingar og forsenda þess að hann verði ábyrgur einstaklingur er að hann fái 

tækifæri til að kynnast umhverfinu af eigin raun.22 

20 Dewey 1994:13-16 
21 Dewey 1994:321-323 
22 Sven Hartman 1983 
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2.3 Howard Gardner – fjölgreindakenningin  

Árið 1983 kom út bókin Frames of mind þar sem Howard Gardner, prófessor við Harvard-

háskóla gagnrýndi þann mælikvarða á greind sem notaður hafði verið í áttatíu ár og var 

skilgreindur sem greindarvísitala. Gardner taldi að vestræn menning hefði skilgreint hugtakið 

greind of þröngt og að með greindarprófum væri eingöngu verið að kanna hluta þeirrar 

greindar sem viðkomandi byggi yfir. Hann benti einnig á að nemendur væru gjarnan metnir 

með tilliti til greindarvísitölu og þar með væri búið að takmarka þá þætti sem kennarinn teldi 

nemandann ráða við.23 

Gardner lét sér ekki nægja að gagnrýna ríkjandi viðhorf heldur setti sjálfur fram nýja 

kenningu um greind sem kölluð er Fjölgreindakenningin (Multiple intelligences). Í Frames of 

mind  kynnti Gardner þessa kenningu sína og skilgreindi sex mismunandi greindir; málgreind, 

tónlistargreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind og 

sjálfsþekkingargreind.24 Seinna bætti Gardner við samskiptagreind og umhverfisgreind.25 

Greindirnar eru skilgreindar á eftirfarandi hátt: 

1. Málgreind er hæfileikinn til að geta tjáð sig, það að geta skrifað vel eða talað vel.  

2. Tónlistargreind er hæfileikinn til að geta skapað og notið tónlistar.  

3. Rök- og stærðfræðigreind er hæfileikinn til að vinna með tölur, rökfræði og kerfi.  

4. Rýmisgreind er hæfileikinn til að geta séð hluti fyrir sér, ímyndað sér og séð í 

huganum hvernig hluturinn kemur út.  

5. Líkams- og hreyfigreind er hæfileikinn til að stjórna eigin hreyfingum, bæði þegar við 

hreyfum okkur og handleikum verkfæri til að búa til hluti.  

6. Sjálfsþekkingargreind er hæfileikinn til að skilja eigin hegðun og tilfinningar.   

7. Samskiptagreind er hæfileikinn til að láta öðrum líða vel, kunna að lesa í líkamsmál 

annarra og hafa samkennd með tilfinningum annarra.  

8. Umhverfisgreind er hæfileikinn til þess að þekkja og flokka plöntur, steintegundir og 

dýr, þar á meðal kletta, grös og allar útgáfur í plönturíkinu og dýraríkinu.26 

Nýlega hefur Gardner bætt við níundu greindinni sem hann kallar tilvistargreind sem fjallar 

um hæfileikann til að fást við spurningar sem varða dýpri rök tilverunnar um tilgang mannsins 

og tilgang lífsins.27 

23 Gardner 1993:3 
24 Gardner 1993:73-278 
25 Armstrong 2001:14-15 
26 Armstrong 2001:14-15          
27 Rúnar Sigþórsson 2003 
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Umhverfisgreind Gardners er sú sem snertir grenndarkennslu hvað mest, þar sem 

hæfileikinn til að þekkja í sundur og flokka ýmislegt í umhverfinu tengist ótvírætt 

umhverfisvitund. Sami hæfileiki nýtist einnig til flokkunar á ýmsum manngerðum hlutum.28 

Þó umhverfisgreind sé dregin fram hér sérstaklega má benda á að vel skipulögð 

umhverfisverkefni þar sem nemendum er gefinn kostur á margvíslegri nálgun og úrvinnslu, 

má auðveldlega tengja við allar greindirnar. 

 

28 Armstrong 2001:15 
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3. Útilistaverk  

 

Þessi kafli hefst á vangaveltum um hugtökin listaverk, listamaður og listasaga þar sem þessi 

hugtök koma oft fyrir í umfjöllun um listir. Næst er umfjöllun á völdum útilistaverkum á 

Akureyri. Að lokum er síðan farið í tengingu útilistaverka á Akureyri við grenndarkennslu og 

vísað til aðalnámskrár varðandi tilmæli um listakennslu.  

 

3.1 Listaverk, listamaður, listasaga 

Hvað fellur undir skilgreininguna útilistaverk? Orðið ber með sér að standa fyrir listaverk sem 

staðsett eru undir berum himni en hvernig skilgreinum við þá hugtakið listaverk? Um það 

segir íslensk orðabók: „hlutur/verk unnið af list með handbragði listamanns, t.d. málverk.“29 

Þessi skilgreining myndi líklega ekki nægja öllum enda eru þarna á ferðinni orð sem bjóða 

upp á huglægt mat. Hver metur til dæmis hvort eitthvað er unnið „með handbragði 

listamanns“? Stephen Davies, prófessor við Auckland háskóla á Nýja Sjálandi, segir í bók 

sinni Definition of art að listaverk verði til þegar listamaðurinn meðhöndlar eitthvert efni svo 

sem stein, léreft, liti, orð, hljóð eða hreyfingar. Hver efniviður hefur ákveðna eiginleika sem 

gefa verkinu einhverja áferð eða form og velur listamaðurinn oft hráefnið samkvæmt þeim 

hugmyndum sem hann hefur í kollinum um verkið. Að sama skapi sér listamaðurinn stundum 

einhverja möguleika í efniviðnum eða hráefninu sem kveikja hugmyndina að listaverkinu.30 

Til að útskýra þetta betur getum við tekið Davíð eftir Michaelangelo sem dæmi. Þar er 

viðfangsefnið marmari og viðbótareiginleikar marmarans auk þeirra eiginleika sem 

Michaelangelo setti í verkið – hugmyndarflug hans og færni myndhöggvarans – gerðu það að 

verkum að úr marmaranum varð til listaverkið Davíð sem menn hafa dáðst að öldum saman.  

 Listamenn eru af ýmsum gerðum, lærðir og leikir, ungir og gamlir, konur, karlar og 

börn. Hvað gerir mann að listamanni? Sitt sýnist hverjum og má líklega fullyrða að í raun sé 

engin fullkomin skilgreining til á hugtakinu listamaður. Listamenn þurfa ekki að vera 

menntaðir því fólk sem talist getur hámenntað í listum nær kannski aldrei að skapa listaverk 

sjálft. Einnig eru til listamenn sem aldrei hafa gengið í gegnum listnám af nokkru tagi en 

skapa samt sem áður ódauðleg listaverk.  

 
29 Íslensk orðabók 2002 
30 Davies, Stephen 1950 – vitnað eftir Arnóri Hannibalssyni 1999 
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Í þessari ritgerð er ekki gerður greinarmunur á milli leikra og lærðra hvað þetta snertir. 

Fólk fellur gjarnan í þá gryfju að telja góðan listamann vera þann sem er vinsæll og vel 

metinn fyrir list sína en þann sem enginn kann að meta sem lítinn listamann. Slík skilgreining 

er þó vafasöm þar sem til eru mörg dæmi í sögunni af listamönnum sem ekki féllu í kramið 

hjá almenningi á sínum tíma, en eru taldir snillingar í dag. Auk þess verður að hafa í huga að 

þó meirihlutinn sé á ákveðinni skoðun, þá þýðir það ekki að hún sé sönn.  

 Í Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinahluta segir meðal annars: 

 

Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og eru einn af 
hornsteinum mannlegs samfélags. Með hjálp listarinnar 
hefur maðurinn tjáð tilgang og merkingu mannlegrar tilveru 
og mótað umhverfi sitt.31 

Listasaga er hluti af menningararfi okkar Íslendinga og henni mætti gera hærra undir höfði í 

íslensku menntakerfi þar sem 1.-8. bekkur hefur aðeins fjórar kennslustundir í listum 

samkvæmt viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár.32 Á þessum fjórum kennslustundum á að 

kenna myndlist, textílmennt og tónmennt.33 Það er því augljóst að hlutfall listasögunnar sem 

slíkrar af viðfangsefnum grunnskólans er ekki stórt.  

 

3.2 Útilistaverk á Akureyri 

Útilistaverk spanna aðeins hluta af íslenskri listasögu og ná yfir rétt rúmlega 100 ár en 

upphafið má í raun rekja til þess þegar Einar Jónsson hóf feril sinn sem myndhöggvari í 

kringum 1900. Fyrsta listaverkið sem Einar sýndi opinberlega, og jafnframt það verk sem 

markaði upphaf íslenskrar höggmyndalistar, var Útlagar en afsteypa af því verki er elsta 

útilistaverk á Akureyri.34 Auðvelt er að tengja útilistaverk á Akureyri við aðra listumfjöllun 

því margir af þeim listamönnum sem eiga útilistaverk hér á Akureyri, hafa nýtt sér annað 

form í listsköpun sinni, svo sem teikningu, málun, útskurð og fleira.  

 Á Akureyri eru í kringum 45 útilistaverk af ýmsu tagi svo sem brjóstmyndir, 

skúlptúrar og veggskreytingar. Þótt upphaflega hafi verið ætlunin að gera öllum 

útilistaverkum á Akureyri skil í þessari ritgerð varð fljótlega ljóst að þau væru of mörg fyrir 

ritgerð af þessari stærð. Því var farin sú leið að velja 27 listaverk af þessum 45 og fjalla um 

 
31 Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999:7 
32 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:29 
33 Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999:3 
34 Listasafn Einars Jónssonar [án árs] 
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þau ítarlega, frekar en að úr yrði eingöngu upptalning á grunnupplýsingum um verkin. Valið á 

þessum 27 listaverkum fór fram með hliðsjón af tengingu listaverkanna við sögu og menningu 

Akureyrar, en umfjöllun um sögu og menningu er ríkur þáttur í grenndarkennslu. Eina 

listaverkið sem ekki hefur beina tengingu við Akureyri er fyrrnefnt verk Einars, en það er 

aftur á móti mjög mikilvægt fyrir íslenska listasögu auk þess sem Einar var forveri, fyrirmynd 

og leiðbeinandi svo margra listamanna sem hér koma við sögu. Það má því segja að áhrifa 

hans gæti víða í útilistaverkum Akureyrar.  

 Hér verður lagt upp í leiðangur um Akureyri til að skoða útilistaverk í bænum. Í 

fylgiskjali 1 má sjá myndir af þeim listaverkum sem hér verður fjallað um.  

 

3.2.1 Útlagar frá 1898-1900 

Á gatnamótum Eyrarlandsvegar og Hrafnagilsstrætis, til móts við kaþólsku kirkjuna, stendur 

afsteypa af myndverki Einars Jónssonar myndhöggvara. Þetta verk er ekki fyrsta útilistaverkið 

sem sett var upp hér á Akureyri, en samt sem áður elsta verkið sem hér ber fyrir augu því það 

var unnið á árunum 1898-1900.35 Samkvæmt áletrun á verkinu er það gjöf frá ekkju Einars til 

Akureyrarbæjar. Frummyndin af þessu verki er varðveitt í Listasafni Einars Jónssonar við 

Eiríksgötu í Reykjavík en önnur afsteypa af verkinu er við gamla kirkjugarðinn í Suðurgötu í 

Reykjavík.36 

Einar fæddist 11. maí 1874 að Galtafelli í Árnessýslu, þriðji í röð sjö systkina en þrjú 

þeirra létust í æsku. Einar var gæddur sannri listamannssál því hann var mjög hrifnæmur sem 

barn og tengjast fyrstu minningar hans flestar einhverjum hughrifum sem hann upplifði.37 Að 

eigin sögn var hann einrænn, lítið gefinn fyrir búskap og upplifði sig jafnvel utanveltu þó 

hann ætti góða fjölskyldu og skorti í raun ekkert. Hann fékk útrás fyrir tilfinningar sínar með 

útskurði og lýsti því á svipaðan hátt og margir aðrir útskurðarmenn þegar hann sagði að í 

viðnum leyndist mynd sem hann væri að hjálpa til við að ná fram.38 Á þessum tíma þótti það 

ekki góður kostur að læra til lista. Slíkt var ekki líklegt til framfærslu né mannvirðinga og 

reyndu foreldrar Einars því að fá hann ofan af þeirri iðju til að byrja með. Að lokum gáfu þau 

sig fyrir orð séra Valdimars Briem að Stóranúpi en hjá honum hafði Einar dvalið part úr vetri 

við nám. Kona séra Valdimars, Ólöf Briem, hvatti hann líka til að feta listabrautina. Það var í 

 
35 Einar Jónsson 1982 
36 Listasafn Einars Jónssonar [án árs] 
37 Einar Jónsson 1983:1-19 
38 Einar Jónsson 1983:72 
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fyrsta skipti sem Einar fékk hvatningu í þá átt og átti hann eftir að minnast þess oft síðar á 

ævinni þegar á móti blés.39 

Einar fór til Reykjavíkur haustið 1892, en kom síðan heim um jólin til að kveðja 

fjölskylduna áður en hann hélt utan til náms. Lýsingar hans á þeirri kveðjustund minna um 

margt á lýsingar rithöfundarins Jóns Sveinssonar, Nonna, þegar hann var að yfirgefa móður 

sína til að fara utan til náms.40 Báðir lýsa eftirsjá eftir heimahögunum og hversu sárt þeim 

reyndist að skilja við sína nánustu. Einar upplifði líka mikla sektarkennd því hann skynjaði 

sterkt sorg fjölskyldu sinnar yfir aðskilnaðinum.41 Í Kaupmannahöfn naut Einar meðal annars 

leiðsagnar norska myndhöggvarans Stephan Sinding fyrst um sinn, en hóf síðar nám við 

Listaháskólann.42 Til að gera langa sögu stutta þá átti Einar eftir að dvelja erlendis við nám og 

störf í 27 ár áður en hann fluttist heim til Íslands fyrir fullt og allt með konu sinni, Önnu 

Marie Jörgensen. Árið 1909 bauð Einar íslensku þjóðinni verk sín, gegn því að byggt yrði yfir 

þau hús. Húsinu valdi hann stað á Skólavörðuhæð sem þótti skrýtinn staður, langt fyrir utan 

alla byggð. Húsið átti eftir að taka sinn tíma í byggingu en þau hjón flytja til Íslands árið 1920 

og þremur árum síðar var safn hans vígt með hátíðlegri athöfn. Húsið var byggt til að hýsa 

safn, vinnustofu sem og heimili þeirra hjóna en var seinna stækkað vegna sístækkandi safns 

Einars.43 

Það fer vel á því að byrja yfirferðina á þessu verki þar sem Einar Jónsson var fyrsti 

myndhöggvari okkar Íslendinga og hafði mikil áhrif á íslenska myndlist.44 Það vill líka svo 

skemmtilega til að hér er á ferðinni eitt af allra fyrstu verkum Einars og það fyrsta sem hann 

sýndi opinberlega en það var á Vorsýningunni 1901 í Kaupmannahöfn. Verkið vakti mikla 

athygli og fékk Einar fyrir það marga góða dóma meðal annars frá listdómara blaðsins 

Dannebrog sem taldi verk Einars vera öðrum höggmyndum á sýningunni fremri. Einar var 

sjálfur ekki margorður um þennan sigur en í kjölfarið fékk hann rausnarlegan styrk frá 

Alþingi til námsdvalar í Rómarborg.45 Í þessu verki sem og öðrum af hans fyrstu verkum sótti 

Einar innblástur í íslenska þjóðsagnararfinn og vann með goðfræðileg og trúarleg minni. Eftir 

eins árs dvöl í Róm hafnaði hann natúralískri myndgerð og gagnrýndi opinberlega klassísku 

listina sem hann taldi halda aftur af mörgum listamanninum.46 Miðað við þessa afstöðu Einars 

má ímynda sér að honum hafi sjálfum ekki þótt verkið meðal sinna bestu, en það er engu að 
 
39 Einar Jónsson 1983:76 
40 Nonni:brot úr æskusögu Íslendings:88-92 
41 Einar Jónsson 1983:86-7 
42 Einar Jónsson 1982:26-7 
43 Einar Jónsson 1982 
44 Listasafn Einars Jónssonar [án árs] 
45 Einar Jónsson 1982:29 
46 Listasafn Einars Jónssonar [án árs] 
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síður meistaralega unnið og gaman að virða það fyrir sér frá öllum hliðum. Gróður í kringum 

verkið er fullmikill og skyggir til dæmis algjörlega á það þegar komið er eftir Eyrarlandsvegi 

frá Menntaskólanum.  

 

3.2.2 Brjóstmynd af séra Matthíasi Jochumssyni frá 1915 

Að næsta listaverki liggur leiðin suður eftir Eyrarlandsveginum og að Lystigarðinum. Þar 

trónir brjóstmynd af Matthíasi Jochumssyni framarlega á brekkubrún í Lystigarðinum. Þó að 

Matthías hafi verið orðinn rúmlega fimmtugur þegar hann flutti til Akureyrar þá telja 

Akureyringar sig eiga mikið í honum enda bjó hann á Akureyri í 34 ár, var prestur hér í 14 ár 

og byggði sér hús sem hann gaf nafnið Sigurhæðir. Sigurhæðir standa enn í miðri brekkunni 

fyrir neðan Akureyrarkirkju en þar er í dag safn og vinnuaðstaða fyrir skáld og fræðimenn.47 

Matthías var einn af frumkvöðlum rómantísku stefnunnar hér á landi og afkastamikill þýðandi 

auk þess sem hann orti fjölda trúarljóða, þjóðsöng Íslendinga og var höfundur að einu 

vinsælasta leikriti tuttugustu aldarinnar, Skugga-Sveini. Matthías var gerður að 

heiðursborgara Akureyrar árið 1920, sama ár og hann dó.48 

Brjóstmyndin af Matthíasi er eftir Ríkarð Jónsson og var vígð á áttræðisafmæli 

skáldsins þann 11. nóvember 1915.49 Hér er á ferðinni fyrsta útilistaverk Akureyrar og 

jafnframt fyrsta verkið sem afhjúpað var hér á landi til heiðurs manni sem enn var á lífi.50 

Matthías fór suður til að sitja fyrir hjá Ríkarði. Honum þótti Ríkarður kappsamur við verkið 

og kallaði hann „bölvað herðumenni“. Matthías orti einnig vísu á meðan hann sat fyrir hjá 

Ríkarði en hún hljóðar svo: 

 

Matta gerði guð úr leir 
sem guðsmenn aðra fleiri. 
En Ríkarður mig renndi úr eir, 
Rausnin var það meiri.51 

Ríkarður Jónsson fæddist í Tungu í Fáskrúðsfirði 20. september 1888. Líkt og Einar ólst hann 

upp í stórum systkinahópi því hann var elstur af sex systkinum. Hann átti það einnig 

sameiginlegt með Einari að hafa sýnt listtilburði snemma á ævinni því hann byrjaði ungur að 

skera út og þótti snemma mjög hagur við þau verk. Aftur á móti átti Ríkarður sér í æsku 

 
47 Akureyri [án árs] 
48 Ólafur I. Magnússon 1985:140 
49 Steindór Steindórsson 1993:155 
50 Valgarður Stefánsson [án árs] 
51 Eiríkur Sigurðsson 1972:48 
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félaga í listinni því Finnur bróðir hans reyndist drátthagur og varð seinna listmálari. Ríkarður 

nam tréskurð hjá Stefáni Eiríkssyni tréskurðameistara í Reykjavík og varð fyrstur til að ljúka 

námi í tréskurðarlist hér á landi.52 

Ríkarður fór síðan til Kaupmannahafnar þar sem hann fékk vinnu á tréskurðarstofu 

C.B. Hansen en þar hafði Einar einnig verið um skeið. Þennan fyrsta vetur í Kaupmannahöfn 

fékk hann einnig tilsögn hjá Einari í höggmyndagerð.53 Að sögn Ríkarðs hafði Einar mikil 

áhrif á viðhorf hans til lista.54 Einar ráðlagði Ríkarði að fara í Listaháskólann því það væri of 

einhæft að læra hjá einum manni. Ríkarður fór að þeim ráðum, sótti um inngöngu í 

höggmyndadeild Listaháskólans og fékk hana.55 Þar stundaði Ríkarður nám á árunum 1911-

1914. Að námi loknu settist Ríkarður að í Reykjavík og varð fljótlega virkur þátttakandi í 

menningarlífi borgarinnar. Ríkarður hélt tryggð við natúralisma og vildi skapa íslenskan stíl í 

listum og húsbyggingum. Hann lagði áherslu á að ná sem best útliti fyrirmynda sinna og þótti 

afar leikinn í að ná fram svipmóti manna.56 Ríkarður sagði sjálfur að hann hefði haft mest 

gaman að fást við það sem vandasamt er að gera og að mestur vandi sé að ná réttum svip á 

andlit manna.57 

3.2.3 Systurnar frá 1934 

Frá Lystigarðinum liggur leiðin að Andapollinum fyrir neðan Sundlaug Akureyrar, en neðan 

við hann er næsta útilistaverk, Systurnar eftir Ásmund Sveinsson. Verkið er úr bronsi en 

önnur gerð verksins, unnin í stein, er til á Ásmundarsafni í Reykjavík. Þetta verk var gjöf 

Reykjavíkurborgar til Akureyrar árið 1962 í tilefni af 100 ára afmæli kaupstaðarins.58 

Ásmundur var fæddur 20. maí 1893 að Kolsstöðum í Miðdölum.59 Líkt og Ríkarður 

Jónsson hafði fengið leiðsögn hjá Einari Jónssyni á sínum tíma, þá lærði Ásmundur hjá 

Ríkarði. Hann átti það einnig sameiginlegt með þeim báðum að hafa haft lítinn áhuga á 

bústörfunum í heimahögunum. Hann kom til Reykjavíkur, 23ja ára að aldri, til að nema 

útskurð hjá Ríkarði Jónssyni. Þar lauk hann með sveinsprófi fjórum árum síðar og hélt þá utan 

til listnáms í Danmörku eins og þeir Einar og Ríkarður höfðu gert. Hann fetaði þó ekki 

algjörlega í þeirra fótspor því hann settist ekki í Listaháskólann í Kaupmannahöfn heldur 
 
52 Söfnin á Djúpavogi og í nágrenni [án árs] 
53 Eiríkur Sigurðsson 1972:38-39 
54 Söfnin á Djúpavogi og í nágrenni [án árs] 
55 Eiríkur Sigurðsson 1972:38-39 
56 Söfnin á Djúpavogi og í nágrenni [án árs] 
57 Ríkarðssafn [án árs] 
58 María Helena Tryggvadóttir 2005 
59 Torfi Jónsson 1982:108 
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lærði teikningu hjá Viggo Brandts.60 Ári síðar flutti hann sig til Stokkhólms og nam við 

Listaskólann í Stokkhólmi í sex ár. Ásmundur dvaldi síðan við listiðju sína í fjögur ár ýmist í 

Frakklandi, á Ítalíu eða Grikklandi.61 

Flest verka Ásmundar voru hugsuð sem hluti af opinberu rými, hluti af umhverfinu 

sjálfu. Ásmundur var kallaður alþýðuskáldið í myndlist því hann leit svo á að listin væri ekki 

fyrir fáa útvalda og vildi að listaverk hans væru þar sem almenningur gæti séð þau dags 

daglega. Hann sagði það vera hið þjóðfélagslega gildi listar, það sem gerði hana einhvers 

virði og að tilgangslaust væri að skapa listaverk ef þjóðin ætti ekki að njóta þeirra.62 

Ásmundur Sveinsson vildi ekki skapa list sem þætti bara falleg og notaleg að horfa á. Hann 

sagði til dæmis: 

 

Við þurfum á list að halda sem ber í bakið á okkur. Ýtir við okkur. 
Þegar karlar og kerlingar koma á sýningar og segja: „Ó, hvað þetta 
er fallegt!“ þá gerist ekkert. En ef fólkið segir: „Hver andskotinn er 
nú þetta?“ þá gerist eitthvað. Spurningar vakna, grunur læðist að 
og fólk vex til lífsins...List, sem vekur fólk með þessum hætti, er 
að mínu skapi og ég hef kappkostað að skapa slíka list.63 

Ásmundur hannaði sjálfur hús sitt og byggði á árunum 1942-50. Hann sækir formhugmyndir 

hússins til Miðjarðarhafsins, í kúluhús Araba og píramída Egyptalands. Húsið og verk sín 

ánafnaði hann Reykjavíkurborg eftir sinn dag og þar var stofnað safn í minningu hans árið 

1983. 64 

3.2.4 Brjóstmynd af Sigurði Sigurðssyni búnaðarmálastjóra frá 1946 

Frá Systrunum liggur leiðin alla leið inn á Krókeyri en þar blasir við háreist hús sem í daglegu 

tali er kallað Gróðrarstöðin. Við Gróðrarstöðina eru tvær brjóstmyndir eftir Ríkarð Jónsson 

sem sýna þá Sigurð Sigurðsson og Pál Briem en þeir stóðu að stofnun Ræktunarfélags 

Eyfirðinga árið 1903 auk Stefáns Stefánssonar skólameistara sem kemur síðar við sögu í 

þessari yfirferð.65 

Við stofnun Ræktunarfélags Eyfirðinga gaf Akureyrarbær félaginu „25 dagsláttur af 

landi“. Var um leið hafist handa við skógrækt á þessu landi og árið 1906 var þar reist 
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63 Matthias Johannessen. 1971:32 
64 Listasafn Reykjavíkur [án árs] 
65 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson  1999:29 
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íbúðarhús fyrir tilraunastjórann en húsið og trjágarðurinn í kring hefur síðan verið kallað 

Gróðrarstöðin. 66 Saga félaganna þriggja er rakin hér á eftir en hún er samtvinnuð og skýrir 

tilvist þessara verka á þessum stað. 

Sigurður Sigurðsson, sem oft er kallaður „faðir íslenskrar skógræktar“, fæddist á Þúfu 

í Fnjóskadal árið 1871. Hann fékk snemma áhuga á garðyrkju og fór í nám við 

Möðruvallaskóla til að læra grasafræði hjá Stefáni Stefánssyni. Stefán hvatti Sigurð til að afla 

sér frekari menntunar og það varð til þess að Sigurður sótti um styrk til amtsráðs Norðurlands 

til að mennta sig í skógrækt og fékk þann styrk. Hann fór til Noregs þar sem hann stundaði 

nám í almennu búnaðarnámi auk garðyrkju- og skógræktarnáms. Eftir að heim kemur árið 

1898 felur Páll Briem, amtmaður, honum stofnun nýrrar gróðrarstöðvar fyrir trjáplöntur 

sunnan við kirkjuna í Fjörunni á Akureyri.67 Þessi gróðrarstöð var kölluð Trjáræktarstöðin og 

á þessum stað er í dag fallegur trjálundur neðan við Minjasafnið sem yfirleitt er kallaður 

Minjasafnsgarðurinn.  

Sigurður fór til Danmerkur til frekara búnaðarnáms árið 1900 og var við heimkomuna, 

tveimur árum síðar, ráðinn skólastjóri Bændaskólans á Hólum. Árið 1903 varð hann 

framkvæmdastjóri nýstofnaðs Ræktunarfélags Norðurlands og því starfi sinnti hann til ársins 

1910. Árið 1920 var hann kjörinn forseti Búnaðarfélags Íslands og árið 1923 varð hann fyrsti 

búnaðarmálastjóri Íslands en því starfi gegndi hann til ársins 1935.68 

3.2.5 Brjóstmynd af Páli Briem amtmanni frá 1947 

Páll Briem var fæddur 18. október 1856 á Espihóli í Eyjafirði. Foreldrar Páls eignuðust 19 

börn en af þeim komust 13 til manns. Páll hóf nám í Lærða skólanum í Reykjavík árið 1873 

þaðan sem hann útskrifaðist sumarið 1878 og hélt þá strax til Danmerkur þar sem hann hóf 

nám við Kaupmannahafnarháskólann. Eftir að hafa numið bæði heimspeki og lögfræði kom 

hann heim vorið 1835 og varð skrifstofustjóri Alþingis um sumarið. Hann stundaði rannsóknir 

á fornlögum um tíma bæði hér á landi og í Danmörku en starfaði síðan sem sýslumaður, 

annars vegar í Dalasýslu og hins vegar í Rangárvallasýslu auk þess sem hann sat á þingi í 

fimm ár. Hann var amtmaður í norður- og austuramti á árunum 1894-1904. Hann lést árið 

1904 úr lungnabólgu, aðeins 48 ára gamall.69 

66 Ásýnd Eyjafjarðar – skógar að fornu og nýju 2000:33 
67 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson 1999:26 
68 Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson 1999:26 
69 Klemens Jónsson 1947:347-369 
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Páll veitti Sigurði Sigurðssyni styrk til skógræktarnáms og fól honum síðan stofnun 

Trjáræktarstöðvarinnar árið 1898. Þeir Páll og Sigurður, ásamt Stefáni Stefánssyni, 

skólameistara stofna Ræktunarfélag Norðurlands árið 1903.70 

3.2.6 Stefán Stefánsson, skólameistari frá 1950 

Það er vel við hæfi að heimsækja Stefán Stefánsson, skólameistara eftir að hafa heilsað upp á 

félaga hans, Pál Briem og Sigurð Sigurðsson. Styttan af Stefáni er í svokölluðum Stefánslundi 

við heimavist framhaldsskólanna á Akureyri, Menntaskólans og Verkmenntaskólans. Verkið 

er eftir Sigurjón Ólafson sem vann fyrst brjóstmynd af Stefáni í gifs þar sem hann dregur 

„breiðar, einfaldar línur í hár, augabrýr og virðulega snúið yfirskegg.“71 Brjóstmyndina vann 

Sigurjón í gifs árið 1933 og var hún fyrst í eigu Náttúrufræðistofnunar Íslands.72 Búkinn gerði 

Sigurjón ekki fyrr en árið 1950 en þá var heildarverkið steypt í brons.73 Listamanninum tekst 

hér vel upp við að tjá menntaðan, alvarlegan og ábyrgan mann með þeim hrukkum sem 

eðlilegt er að lífið færi okkur öllum. Þessi færni Sigurjóns við að sýna persónuleikann sem býr 

að baki andlitinu, með línum og hrukkum, birtist einnig sterkt í verki hans Móðir mín sem 

hann hlaut mikið lof fyrir. Verkið var afhjúpað 15. október 1950 þegar Snorri Sigfússon, 

námstjóri afhenti Menntaskólanum minnisvarðann að gjöf frá nemendum Stefáns.74 

Sigurjón Ólafsson var fæddur á Eyrarbakka árið 1908. Sem barn hafði hann góða sjón 

og gott sjónminni og þótti sýna listræna hæfileika. Aðalsteinn Sigmundsson, kennari á 

Eyrarbakka hvatti Sigurjón með ráðum og dáð, hélt sérstakar sýningar á verkum hans í 

skólanum og hvatti hann til að mennta sig. Sigurjón stundaði síðan nám við Iðnskólann þar 

sem hann lagði stund á málaraiðn. Einar Jónsson leiðbeindi honum veturinn 1924-5. Einar 

tengist því enn einu sinni þeim útilistaverkum sem hér eru til umfjöllunar með einum eða 

öðrum hætti. Sigurjón útskrifaðist sem húsamálari árið 1927 og vann við þá iðn í eitt ár áður 

en hann lagði land undir fót og fór til Kaupmannahafnar. Þar fékk hann inngöngu í 

höggmyndadeild Listaháskólans haustið 1928. Síðar dvaldi hann einnig á Ítalíu við nám í einn 

vetur.75 

Sigurjón var búsettur í Danmörku allt til ársins 1945. Þar átti hann velgengni að fagna, 

fékk gullmedalíu Listaháskólans aðeins 22 ára gamall og eftir það hlotnaðist honum ýmiss 
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heiður í formi styrkja og verðlauna. Hann kvæntist danskri konu, Tove (Thomasen) Ólafsson 

myndhöggvara, árið 1934 og árið 1945 fluttu þau hjónin með dóttur sína til Íslands og settust 

að í herbragga á Laugarnesinu.76 Tove aðlagaðist vel landi og þjóð en flutti heim til 

Danmerkur árið 1953 þegar þau hjón skildu og tók með sér dætur þeirra tvær. Seinni kona 

Sigurjóns var Birgitta Spur, einnig danskur myndhöggvari eins og Tove.77 

Sigurjón fékkst mikið við steinhögg en fékk ofnæmi fyrir steinryki sem gerði honum 

erfitt fyrir. Árið 1959 fékk hann berkla og dvaldi tvö ár á Reykjalundi þar sem hann komst í 

kynni við járn og logsuðu en það átti eftir að hafa afgerandi áhrif á listsköpun hans.78 Sigurjón 

lést 20. desember 1982, 78 ára að aldri.  

 

3.2.7 Konur gerðu garðinn frá 1950 

Eftir að hafa virt fyrir sér verk Sigurjóns er vel við hæfi að líta næst á verk eiginkonu hans, 

Tove Ólafsson í Lystigarðinum við Eyrarlandsveg. Verkið er lágmynd úr eir sem velunnari 

garðsins gaf.79 Undir myndinni er áletrunin „Konur gerðu garðinn 1912“ en það ár hófst 

gróðursetning í Lystigarðinum. Á þessum tíma var mikill áhugi fyrir skrúðgarðyrkju á 

Akureyri og Lystigarðsfélag Akureyrar var stofnað 1. maí 1910. Félagið var að mestu leyti 

skipað konum og var Anna Schiöth í forsvari.80 Til gamans má geta þess að stígurinn sem 

liggur upp að verkinu er tileinkaður Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta Íslands og 

kallaður Vigdísarstígur. 

Tove (Thomasen) Ólafsson var fædd 5. október 1909 í Kaupmannahöfn. Strax sem 

barn vissi hún að henni var ætlað að vinna með höndunum. Fyrst lagði hún stund á útskurð og 

lauk sveinsprófi 1931 en þar sem skreytingar ýmis konar voru að leggjast af reyndist henni 

erfitt að fá vinnu við þá iðn. Föðurbróðir hennar, Einar Thomassen, hvatti hana til að fara í 

Listaháskólann og þar stundaði hún nám á árunum 1932-35. Á þeim tíma kynntist hún 

Sigurjóni Ólafssyni og þau giftust árið 1934.81 

Tove vann verk sín jöfnum höndum í stein, tré og leir. Hún vann sjaldan eftir 

fyrirmynd heldur var það efniviðurinn sjálfur sem kveikti hjá henni hugmyndir að listaverki. 

Þau umfjöllunarefni sem hún tók fyrir í verkum sínum voru gjarnan; móðir og barn, maður og 
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kona, dýr og barn. Persónusköpun Tove er gædd þöglum styrk og hlýju, myndmál hennar er 

formfast, agað og sígilt.82 

3.2.8 Perlan frá 1951-2 

Frá verki Tove lítum við á verk annarrar konu, Elísabetar Sigríðar Geirmundsdóttur eða Betu 

eins og hún var alltaf kölluð. Beta fæddist árið 1915 í Geirshúsi eða að Aðalstræti 36, í 

Fjörunni á Akureyri. Beta giftist ung og bjó alla sína tíð í Fjörunni. Hún var mjög listhneigð 

og hæfileikarík sem sést vel á því að þrátt fyrir litla menntun á listasviðinu og skamma ævi þá 

liggja eftir hana ýmis listaverk í formi ljóða, teikninga, olíumynda, lágmynda, höggmynda og 

útskurðarverka. Beta lést árið 1959 aðeins 44 ára að aldri. Auk fyrrnefndra listaverka eru til 

ljósmyndir af listaverkum sem hún skóp í snjó og ís. Hún teiknaði hús þeirra hjóna að 

Aðalstræti 70 og grindverkið sem í dag rammar inn garðinn fyrir framan það sama hús var 

gert eftir hennar teikningum og fyrirmælum að henni látinni.83 

[Grindverkið er] ...myndröð, sem er óður garðyrkjukonunnar til lífsins. 
Myndirnar tákna fræið, gróðursetningu, umönnun jurtar, uppskeruna og 
að lokum laun erfiðisins, hvíldina.84 

Ágúst Ásgrímsson, eiginmaður Betu, fékk vin sinn og æskufélaga, Steindór Steindórsson 

járnsmið, í lið með sér við að smíða grindverkið eftir teikningum Betu.85 Í húsagarðinum að 

Aðalstræti 70 eru þrjú útilistaverk eftir Betu, auk girðingarinnar; Gorri, Óður til næturinnar 

og Perlan sem hér er til umfjöllunar. Verk þessi eru öll í einkaeign fjölskyldu Betu 

Perlan er unnin í steinsteypu. Elísabet og Ágúst Ásgrímsson, eiginmaður hennar sóttu 

sér íslenskan leir upp í klettaborgir fyrir ofan Akureyri. Úr leirnum mótaði Beta verkið en 

þessi leir mátti ekki þorna því þá molnaði hann og datt í sundur. Til að verja styttuna vöfðu 

þau hjónin hana í tiltækar umbúðir og vökvuðu hana síðan til að halda raka í leirnum. Elísabet 

steypti síðan gifsmót af leirmyndinni og síðan helltu þau steinsteypu ofan í gifsmótið. Þegar 

steypan var orðin þurr, var gifs-hjúpurinn meitlaður utan af verkinu.86 

Perlan mun fyrst hafa birst í samnefndu ljóði Elísabetar en þar segir meðal annars: 
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..Þá var það að hann fann perluna. 
Öldurnar höfðu skolað henni upp á sandinn,  
úr Djúpinu. Og maðurinn laut niður og tók perluna í hendi sér. 
Hann horfði undrandi á hana og hugsaði með sér: 
Ert það þú sem ég hefi leitað að dag og nótt? 
Geymir þú gátu lífsins? 
 

Önnur mynd Perlunnar birtist í teikningu sem Elísabet gerði sem sýnir einhvers konar 

kvenveru sem rís upp úr öldu með perlu í útréttum lófa. Teikningin sýnir hvernig aldan, í 

kvenmannslíki, skolar perlunni upp á yfirborðið. Þriðja mynd Perlunnar birtist síðan í styttu 

sem Elísabet skar út í birkibút. Verkið sem prýðir garðinn að Aðalstræti 70 er því fjórða 

birting á sama hugðarefni listakonunnar.87 

Verkið stendur við litla steinsteypta tjörn og fer vel á því þó ekki sé ljóst hvort verkið 

var unnið á undan hinu né heldur hvort það hafi þótt hæfa að verkið stæði við tjörnina eða 

hvort listakonan hefur hannað tjörnina með Perluna í huga.88 

3.2.9 Brjóstmynd af Friðbirni Steinssyni frá 1953 

Næsta verk stendur einnig við hús í Aðalstræti. Þetta er brjóstmynd eftir Ríkarð Jónsson sem 

stendur við Friðbjarnarhús (Aðalstræti 46). Brjóstmyndin er af Friðbirni Steinssyni sem var 

fæddur 183889. Faðir hans, Steinn Kristjánsson, byggði Aðalstræti 46 en eftir hans dag erfði 

Friðbjörn húsið. Þar vann hann við bókband og stundaði bóksölu um áratuga skeið.90 Stúkan 

Ísafold var stofnuð í þessu húsi árið 1884 og var það upphaf Góðtemplarareglunnar hér á 

landi. Friðbjörn var einn af máttarstólpum Góðtemplarareglunnar og árið 1961 keyptu 

Góðtemplarar á Akureyri húsið, létu gera það upp og settu þar upp minjasafn 

Góðtemplarareglunnar á Íslandi.91 

3.2.10 Brjóstmynd af Margrethe Schiöth frá 1955 

Frá Friðbirni liggur leiðin til hinnar merku konu, Margrethe Schiöth. Hún var tengdadóttir 

Önnu Schiöth sem, eins og áður hefur komið fram, var í forsvari Lystigarðsfélags Akureyrar 

frá stofnun þess. Anna lést árið 1921 og þá tók Margrethe við forráðum í Lystigarðinum. 

Margrethe Schiöth vann af mikilli fórnfýsi og elju við garðinn um áratuga skeið og fyrir það 
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var hún gerð að heiðursborgara Akureyrarbæjar á sjötugsafmæli hennar 1941.92 Margrethe 

hafði yfirumsjón með garðinum allt til ársins 1953 þegar hún afhenti hann Akureyrarbæ. 

Minnisvarðinn um Margrethe eftir Jónas S Jakobsson var afhjúpaður í Lystigarðinum árið 

1955.  

 Jónas S. Jakobsson nam myndlist hjá Einari Jónssyni og Ríkarði Jónssyni auk þess 

sem hann stundaði myndlistarnám í Noregi. Hann flutti til bæjarins árið 1948. Brjóstmyndin 

af Margrethe var fyrsta verk hans fyrir Akureyrarbæ en ekki það síðasta því hann átti eftir að 

vera fastlaunaður starfsmaður við fegrun bæjarins um skeið.93 

3.2.11 Landnemarnir frá 1957 

Umfjöllun um Jónas S. Jakobsson heldur hér áfram því Landnemarnir er einnig verk eftir 

hann. Styttan af landnemum Eyjafjarðar, þeim Helga magra og konu hans Þórunni hyrnu, 

stendur á Hamarkotsklöppum. Helgi magri Eyvindarson var fyrstur til að nema land í 

Eyjafirði. Fyrsta veturinn dvaldi hann þar sem nú heitir Árskógsströnd en færði sig síðan inn 

að Bíldsá, sem nú heitir Kaupangur. Ári síðar flutti hann yfir ánna þar sem hann settist að og 

nefndi bú sitt Kristnes.94 Þau hjónin standa á stalli sínum á Hamarkotsklöppum, horfa inn 

Eyjafjörðinn og Helgi virðist vera að benda konu sinni á framtíðarland þeirra. 

Jónas vann við verkið í sundlaug Akureyrar sem þá var í 

byggingu.95 Hann hafði aðrar hugmyndir um uppsetningu verksins í 

upphafi því árið 1954 teiknaði hann tillögu að verkinu þar sem 

meðal annars er gert ráð fyrir hárri og myndarlegri súlu.  

Landnemarnir eins og við þekkjum verkið í dag, var fyrst 

steypt en í þeirri mynd varð það fljótlega eyðileggingu að bráð.96 

Styttan var síðan endurgerð í brons en við flutning á verkinu vildi ekki betur til en svo að 

spjót Helga brotnaði og uppgötvaðist ekki að eitthvað vantaði upp á verkið fyrr en búið var að 

steypa það en þá var Helgi með staf í hönd en ekki spjót. Mistökin voru þó fljótlega leiðrétt og 

Helgi skartar sínu spjóti í dag.97 
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Auk þessara tveggja verka Jónasar gerði hann stóra höggmynd sem hann steypti sem 

umgjörð um gosbrunninn í lystigarðinum en það verk eyðilagðist líkt og Landnemarnir.98 

3.2.12 Nonni, Jón Sveinsson frá 1958 

Næsta verk á sérstæða sögu líkt og Landnemarnir. Verkið sem um ræðir er stytta eftir Nínu 

Sæmundsdóttur og stendur framan við hús Zontakvenna að Aðalstræti 54b. Styttan er af 

rithöfundinum og jesúítaprestinum Jóni Sveinssyni sem er þekktur víða um heim fyrir 

æviminningar sínar. Hann skrifaði fjölda bóka um æskuár sín á Íslandi og för sína til 

fjarlægari landa til náms og hafa bækur hans verið gefnar út á yfir 40 tungumál. Nonni bjó um 

tíma í Aðalstræti 54 með foreldrum sínum og systkinum en í því húsi er í dag rekið safn 

helgað minningu hans.99 

Menntamálaráð pantaði styttuna hjá Nínu Sæmundsson og hún vann hún hana árið 

1958.100 Þegar menningarsjóður fékk ekki fjárveitingu til að steypa verkið í brons lenti styttan 

á hrakhólum og hreinlega hvarf um árabil.101 Um 1990 hófst eftirgrennslan Zontakvenna eftir 

styttunni en til að byrja með snérist leitin um hvort styttan hefði verið gerð sem fékkst síðar 

staðfest við fund ljósmyndar af Nínu þar sem hún sést vinna að styttunni.102 Eftir það snérist 

leitin um hvað orðið hefði af styttunni. Ein Zontakvenna, Anna Snorradóttir, skrifaði greinar í 

blöð til að spyrjast fyrir um styttuna og fór að fá upplýsingar frá fólki sem þó snérust flestar 

um listakonuna sjálfa. Á tímabili var talið að styttan hefði eyðilagst í eldsvoða sem varð í 

vöruskemmum Eimskipafélagsins á sjötta áratugnum. Styttan hafði verið búin til flutnings til 

Kaupmannahafnar þar sem til stóð að hún yrði steypt í málm og vitað var að hún hafði verið 

komin til Eimskipafélagsins þegar málið strandaði á fjárstyrk frá hinu opinbera.103 Fljótlega 

kom þó í ljós að styttan hafði staðið uppi í lestrarsal Borgarbókasafnsins í Þingholtsstræti 27 

árið 1977. Anna fann meðal annars verkbeiðni um að tekinn yrði úr gluggi í lestrarsalnum til 

að styttan kæmist inn. Starfsfólk safnsins mundi líka eftir að styttan hefði staðið þarna um 

tíma en enginn gat staðfest hversu lengi hún var þar né hvað varð um hana.104 

Einhvern tíma höfðu borist spurnir af því að styttan væri í geymslu á Korpúlfsstöðum 

en þrátt fyrir leit fannst hún ekki þar frekar en annars staðar. Það komst þó loks skriður á 
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málið þegar Sigurður Halldórsson tæknifræðingur í byggingardeild borgarverkfræðings kom 

heim úr sumarfríi og gat hann upplýst Óskar Jóhannsson fulltrúa skrifstofustjóra hjá sama 

embætti um það að styttan eða mót af henni væri uppi á hlöðulofti Korpúlfsstaða. Þeir félagar 

fundu síðan styttuna þar í sérsmíðuðum kassa. Vel var búið um styttuna og hún því alveg 

óskemmd.105 

Menntamálaráð ákvað í framhaldinu að gefa Akureyrarbæ styttuna106 og þann 15. 

nóvember árið 1993 fær Zontaklúbbur Akureyrar gjafabréf sem staðfestir að styttan sé þeirra 

eign. Zontaklúbburinn stóð síðan fyrir söfnun og leitaði styrkja til að standa straum af 

kostnaði við að steypa styttuna í brons. Fyrirtæki og stofnanir styrktu klúbbinn en einnig 

bárust ýmsar gjafir frá einstaklingum. Nonni hefur alltaf verið þekktur í Þýskalandi og þaðan 

bárust rausnarlegar gjafir. Eftir að styttan hafði verið steypt í brons í Þýskalandi fór hún á 

höggmyndasýningu í Nürnberg þar sem hún vakti mikla athygli. Styttan var sett upp við 

Aðalstræti, stutt frá Nonnahúsi, í júlí 1995 og afhjúpuð þar þann 29. ágúst sama ár.107 

Listakonan Nína Sæmundsdóttir hét réttu nafni Jónína Sæmundsdóttir og fæddist árið 

1892 að Nikulásarhúsum í Fljótshlíð, yngst 15 barna. Hún flutti 14 ára til Reykjavíkur með 

foreldrum sínum og 19 ára gömul sigldi hún til Kaupmannahafnar til náms með stuðningi 

frænku sinnar sem þar bjó. Nína var við nám í Kaupmannahöfn í fimm ár og eitt í Róm. Hún 

naut velgengni fyrst í Evrópu en síðan í Bandaríkjunum þar sem hún bjó í þrjátíu ár. Mörg 

verka hennar prýða opinbera staði í Los Angeles, New York og víðar. Hún gerði tugi 

brjóstmynda af frægu fólki í Bandaríkjunum og vann samkeppni um táknmynd Waldorf 

Astoria hótelsins í New York.108 

Nína var fyrst íslenskra kvenna til að nema höggmyndalist. En enginn er spámaður í 

sínu föðurlandi segir máltækið og má segja að Nína hafi ekki verið metin að verðleikum hér á 

landi á þeim tíma sem velgengni hennar stóð sem hæst í öðrum löndum. Árið 1947 hélt Nína 

sýningu í Listamannsskálanum og fékk fyrir hana góða dóma, en þegar hún hélt næstu 

sýningu sína hér á landi árið 1955 kvað við annan tón. Í þessu sambandi má einnig nefna 

eyðileggingu á verki hennar Hafmeyjunni þegar hún var sprengd upp á nýársnótt árið 1960. Á 

þessum tíma skiptust menn í fylkingar þar sem sumir fylgdu abstraktlistinni en aðrir héldu í 

gömul gildi og hlutveruleika en þeir síðarnefndu máttu gjarnan þola útskúfun og fyrirlitningu 

hinna. Eftir að Íslands gekk í NATO jókst andstaðan gegn Bandaríkjunum og töldu margir að 
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velgengni Nínu í svo mörg ár þar í landi sýndi að hún hefði gengið auðvaldinu á hönd.109 Nína 

bjó síðustu ár ævi sinnar á Íslandi og ánafnaði Listasafni Íslands þau verka sinna sem enn 

voru í hennar eigu.110 

3.2.13 Fiskermonument frá 1962 

Hér er á ferðinni annað verk sem ferðast hefur landa á milli því hér er um að ræða verk eftir 

norskan myndhöggvara Knut Skinnarland. Margir Akureyringar muna eftir þessu verki sem 

„litla sjómanninum“ sem stóð fyrir framan Búnaðarbankann. Verkið var tekið niður vegna 

breytinga á skipulagi miðbæjarins enda hæfði sú staðsetning verkinu aldrei í raun og veru. 

Verkið var í geymslu um tíma en stendur nú við sjóinn, sunnan við Strandgötuna og má því 

segja að „litli sjómaðurinn“ sé nú kominn í sitt rétta umhverfi. Verkið var gjöf frá vinabæ 

Akureyrar, Álasundi í Noregi, í tilefni af 100 ára afmæli Akureyrarkaupstaðar árið 1962.111 

Styttan er afsteypa af öðru stærra verki sem afhjúpað var í gamla bænum í Álasundi 17. maí 

1965 eða á þjóðhátíðardegi Norðmanna.112 

Knut Skinnarland var fæddur 15. janúar 1909 í Rauland í Noregi. Í fjölskyldu hans 

voru margir handverksmenn og listamenn. Hann stundaði nám við listaskóla í Noregi, 

Danmörku og París. Knut sagði að list snérist um þolinmæði og vilja. Að nauðsynlegt væri að 

hafa hæfni til að gefast ekki upp og vera sömuleiðis opinn fyrir hughrifum. Sjá má verk eftir 

Knut víða í Noregi. Hann hlaut ýmsar viðurkenningar fyrir list sína og störf í þágu lista í 

Noregi. Hann lést árið 1993.113 

3.2.14 Harpa bænarinnar frá 1965 

Hér komum við aftur að verki eftir Ásmund Sveinsson. Þetta verk vann hann árið 1965 en til 

Akureyrar kom það árið 1974. Það voru hjónin Guðmundur Jörundsson útgerðarmaður og 

Marta Sveinsdóttir kona hans sem gáfu Akureyrarbæ listaverkið í tilefni af 1100 ára afmæli 

Íslandsbyggðar.114 Listaverkið er úr málmi og stendur á steyptum stalli. Það er staðsett á 

Hamarkotstúni og hefur verið mikið til lokað af vegna gróðurs á síðustu árum. Nýlega hefur 

verið gerður slóði inn á túnið frá Þórunnarstræti, til þess voru teknir niður runnar og opnar það 
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í leiðinni sýn til verksins. Harpa bænarinnar snýr einmitt út að Þórunnarstræti og væri því 

tilvalið að fjarlægja fleiri runna og leyfa verkinu að njóta sín til fullnustu.  

3.2.15 Hringfari frá 1972 

Þá er komin röðin að Jóhanni Ingimarssyni (Nóa) sem hefur verið afkastamikill í list sinni, 

sérstaklega síðustu árin. Nói menntaði sig í húsgagnasmíði hér heima en hélt svo utan til náms 

og lagði stund á arkitektúr í Kaupmannahöfn. Hann snéri heim vegna veikinda þegar hann átti 

aðeins sex mánuðum ólokið af náminu. Hann ætlaði sér að klára námið hér heima en varð að 

vinna fyrir sér svo hann stofnaði fyrirtækið Valbjörk hf. og hófst handa við 

húsgagnaframleiðslu. Nói hannaði bæði húsgöng og innréttingar fyrir fyrirtæki og um 70 

manns störfuðu við Valbjörk þegar umsvifin voru hvað mest. Á þeim tíma sá fyrirtækið um að 

innrétta Hótel Loftleiðir.115 Nóa gafst ekki mikill tími til að sinna listagyðjunni með starfi sínu 

hjá Valbjörk en seinni árin hefur hann verið mjög afkastamikill í listsköpun sinni.  

Hringfari er elsta útilistaverk Nóa á Akureyri, unnið árið 1972 fyrir sýningu sem 

haldin var í Íþróttaskemmunni.116 Akureyrarbær keypti verkið sem stóð við Íþróttaskemmuna 

í um 15 ár en þá var það flutt þangað sem það stendur í dag við verslunarmiðstöðina 

Sunnuhlíð. Hringfara var valinn þessi staður því mönnum þótti sárlega vanta útilistaverk 

norðan Glerár á þessum tíma.117 

Önnur útilistaverk á Akureyri eftir Nóa eru: Ástarbekkurinn, Kærleikur, Óður til 

framtíðar og Heimur vonar. Það síðastnefnda kemur síðar fyrir í þessari umfjöllun. Nói á 

einnig verk við flugvöllinn á Akureyri, fyrir utan Iðnaðarsafnið á Krókeyri, við verslunina 

Örkin hans Nóa og á lóð dóttur hans við Aðalstræti 80b. Auk þess er eitt verk eftir Nóa við 

hús DNG í Hörgárbyggð og nokkur verka hans eru á lóð dóttur hans á Svalbarðsströnd. Nói er 

með í bígerð að koma upp minnismerki á Þórshöfn og hefur gert af því líkan. Þetta verk heitir 

Vatnsberinn en með því vill Nói votta síðasta vatnsberanum á Þórshöfn virðingu sína.  

 

3.2.16 Íþróttir frá 1977 

Hér kveður við nýjan tón í umfjöllun þessari um útilistaverk á Akureyri því hér er um að ræða 

myndverk en ekki skúlptúr. Þetta listaverk er á vegg íþróttahúss Glerárskóla og höfundur þess 

er Snorri Sveinn Friðriksson. 
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Snorri Sveinn var fæddur á Sauðárkróki 1934. Hann tók iðnskólapróf frá Iðnskóla 

Sauðárkróks árið 1951 og stundaði nám við Myndlista- og handíðaskóla Íslands þaðan sem 

hann lauk prófi 1958 en eftir það fór hann til Svíþjóðar þar sem hann nam við 

Konstfackskolan í Stokkhólmi og lauk þaðan prófi árið 1961.118 

Snorri var fjölhæfur listamaður sem lét eftir sig málverk, bókaskreytingar og 

húsaskreytingar ýmiss konar. Hann starfaði við Ríkissjónvarpið í um þrjátíu ár, þar af sinnti 

hann starfi forstöðumanns leikmyndadeildarinnar í rúman aldarfjórðung. Hjá Ríkissjónvarpinu 

var hann höfundur fjölda leikmynda sem í dag eru eingöngu til á filmu. Listaverk eftir Snorra 

áttu stóran þátt í tímamótaverki í íslensku sjónvarpi þegar vatnslitamyndir hans prýddu 

baksviðið í sjónvarpsuppfærslu á Gullna hliðinu. Leikararnir léku á auðu sviði en myndunum 

var bætt inn í á eftir með nýrri myndblöndunartækni.119 Snorri hélt einkasýningar á verkum 

sínum auk þess sem hann tók þátt í samsýningum á vegum Félags íslenskra myndlistarmanna 

jafnt hérlendis sem erlendis.120 Snorri hlaut stórriddarakross Félags leikmynda- og 

búningahöfunda 24. október 1998.121 Hann lést á 31. maí 1999.122 

Snorri á veggskreytingar á fleiri opinberum byggingum en þessa sem Akureyringar 

hafa fengið að njóta á íþróttahúsi Glerárskóla. Má þar til dæmis nefna veggskreytingar á 

Landsbanka Íslands á Akranesi, Öskjuhlíðarskóla, Orkuveitu Suðurnesja og Kaupfélagi 

Skagfirðinga á Sauðárkróki.123 

3.2.17 Auðhumla og mjaltastúlkan frá 1986 

Auðhumla og mjaltastúlkan er stórt og stæðilegt verk sem Ragnar Kjartansson vann á árunum 

1980-84. Verkið stendur á lóð Mjólkursamlagsins við Súluveg en þar var það afhjúpað þann 

19. júní árið 1986 í tilefni af 100 ára afmæli Kaupfélags Eyfirðinga. Auðhumla spilar stórt 

hlutverk í sköpunarsögu jarðar samkvæmt goðafræðinni því frá henni komu ekki bara fyrsti 

jötuninn og fyrsti maðurinn því einnig má rekja tilurð jarðarinnar sjálfrar til hennar.124 

Ragnar Kjartansson var fæddur 17. ágúst 1923 á Staðastað í Staðarsveit á 

Snæfellsnesi. Ragnar var við kvöldnám í Myndlistar- og handíðarskólanum á árunum 1940-44 

og nam síðan hjá Ásmundi Sveinssyni myndhöggvara í Myndlistarskólanum í Reykjavík á 
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árunum 1947-51. Hann stundaði einnig nám í Svíþjóð í eitt ár. Ragnar var myndhöggvari og 

leirkerasmiður auk þess sem hann kenndi teikningu og höggmyndagerð en hann tók við því 

starfi af Ásmundi Sveinssyni. Ragnar var í forsvari fyrir mörg samtök listamanna og má 

meðal annars nefna að hann var í stjórn Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík frá stofnun þess, 

formaður framkvæmda á Korpúlfsstöðum og framkvæmdastjóri Úti höggmyndasýninga á 

Skólavöruholti frá upphafi. Hann hélt fjölda einkasýninga og tók þátt í samsýningum jafnt 

innan lands sem utan. Útilistaverk eftir hann eru víða í opinberri eigu, til dæmis í Reykjavík, í 

Njarðvík, á Stokkseyri, Sauðárkróki, Ísafirði og Akureyri svo eitthvað sé nefnt.125 Ragnar lést 

26. október 1988.   

 

3.2.18 Sigling frá 1986 

Sigling eftir Jón Gunnar Árnason er stórt og áhrifamikið verk, staðsett við gatnamót 

Kaupvangsstrætis og Glerárgötu, beint á móti Subway. Verkið minnir svolítið á annað verk 

Jóns Gunnars, Sólfarið, en það stendur við Sæbraut í Reykjavík.  

Líkt og Auðhumla hans Ragnars er þetta verk minnisvarði um stofnun Kaupfélags 

Eyfirðinga. Akureyrarbær ákvað að kosta slíkan minnisvarða og var Jón Gunnar fenginn til 

verksins. Verkið sem var síðasta verk Jóns Gunnars, átti upphaflega að vera í göngugötunni 

en eftir lát hans árið 1989 voru hlutaðeigandi aðilar (dætur Jóns og fulltrúar bæjarins) 

sammála um að of þröngt væri þar til að verkið nyti sín. Þess vegna var verkinu valinn sá 

staður sem það stendur á núna.126 Svipað má þó segja um þetta verk eins og Útlagann og 

Hörpu bænarinnar að gróður í kringum verkið mætti að ósekju vera minni. Verkið var sett 

upp árið 1990.127 

Jón Gunnar fæddist í Reykjavík 15. maí árið 1931. Hann ólst upp á Skólavörðuholtinu 

og var ungur þegar hann kynnist höggmyndum Einars Jónssonar sem hann hreifst mjög af. 

Jón lærði vélvirkjun og nýtti sér þá þekkingu í listsköpun sinni því hann gerði þó nokkuð af 

hreyfilistaverkum. Hann sótti einkatíma hjá Ásmundi Sveinssyni ásamt Ragnari Kjartanssyni 

og fleirum árið 1961. Auk þess að vinna að eigin verkum vann hann einnig við að stækka verk 

annarra, má þar nefna verk Ásmundar Í gegnum hljóðmúrinn og Sjómannaminnismerki. Jón 

Gunnar greindist með blóðkrabbamein árið 1986 og árið 1988 skipulagði hann tvær sýningar 

á Borgarspítalanum, aðra tileinkaða Ragnari Kjartanssyni sem þá lá einnig banaleguna.128 Það 

 
125 Torfi Jónsson 1982:580 
126 Ingólfur Ármannsson 2005 
127 Jón Gunnar Árnason – Hugarorka og sólstafir 1994 
128 Jón Gunnar Árnason – Hugarorka og sólstafir 1994 



35   

er kannski ekki skrítið þó leiðir listamanna liggi sífellt saman í jafn litlu samfélagi og Ísland 

er. Engu að síður er áhugavert að velta því fyrir sér hversu oft leiðir þeirra skarast og hvernig 

þeir hafa hvatt, stutt og leiðbeint hver öðrum allt frá frumkvöðlinum Einari Jónssyni.  

 

3.2.19 Farið frá 1989 

Farið er þriðja verkið í röð í þessari umfjöllun, sem reist er gagngert til að fagna ákveðnum 

tímamótum í lífi Akureyrarbæjar. Að þessu sinni var það stjórn Flugleiða sem ákvað að reisa 

höggmynd á Akureyri í tilefni af 50 ára afmæli íslensks farþegaflugs. Farþegaflug á Íslandi 

hófst hér á Akureyri með stofnun Flugfélags Akureyrar hf. þann 3. júní 1937. Fyrstu 

flugvélarnar voru sjóflugvélar sem lentu á Pollinum og síðan var róið með farþegana í land. 

Verkið stendur út við sjóinn við Strandgötu á þeim stað sem farþegar flugvélanna komu að 

landi. Haldin var samkeppni um verkið vorið og sumarið 1989 og sýning haldin á tillögunum í 

ágúst auk þess sem þá var tilkynnt um úrslit samkeppninnar. Verk Péturs Bjarnasonar varð 

fyrir valinu. Verkið er úr bronsi og sýnir tvo útbreidda vængi sem er mjög lýsandi fyrir 

tilefnið. Pétur vann verkið í járn og gifs um haustið á vinnustofu sinni en það var svo steypt í 

brons í Englandi um veturinn. Verkið var afhjúpað 3. júní 1990.129 Flugleiðir gáfu 

Akureyrarbæ verkið. Verkinu var komið fyrir á tveggja metra háum steinsteyptum stöpli sem 

klæddur er með steinplötum. Þessi stöpull hefur látið á sjá, plöturnar gliðnaðar í sundur og á 

einum stað hefur verið komið fyrir nýrri sem er í hróplegu ósamræmi við hinar. Þegar gengið 

er upp að verkinu missir það svolítið ljóma sinn vegna þessa. Verkið er engu að síður 

áhrifaríkt en hefði mátt standa hærra þar sem það nýtur sín ekki fyllilega nema vængirnir 

gnæfi yfir mann. 

 

3.2.20 Sólúr frá 1993 

Hér er röðin komin að óvenjulegu listaverki því hér er á ferðinni sólúr sem gert var í tilefni af 

landsmóti skáta í Kjarnaskógi í lok júlí 1993 og var verkið vígt þegar mótið hófst. Skátar 

höfðu frumkvæði að gerð úrsins og áttu hugmyndina að verkinu en þar var Tryggvi 

Marinósson fremstur í flokki. Skátarnir sömdu við þáverandi framkvæmdastjóra 

Skógræktarfélags Eyfirðinga, Hallgrím Indriðason og Aðalstein Svan Sigfússon, verkstjóra 

Skógræktarfélagsins á útivistarsvæðinu í Kjarnaskógi um staðsetningu og framkvæmd 

verksins. Aðalsteinn var síðan fenginn til að gera tillögu að úrinu og hrinda því í framkvæmd.  
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Framkvæmdin var á þá leið að þeir félagar hjá Skógræktarfélaginu gerðu eins konar staðal að 

„styttu“ sem skátafélögin skyldu styðjast við til að samræmi yrði í heildarásýnd sólúrsins. 

Næst voru sendir drumbar úr eyfirskum lerkivið til skátafélaganna þar sem skátar hjuggu, 

skáru eða formuðu drumbinn. Aðalsteinn tók síðan að sér að skera út miðnálina, sem er mikið 

rekaviðartré. Hann notaði keðjusög við verkið og tók það nokkra daga því rekaviður er erfitt 

efni fyrir sagir þar sem grjót og sandur í viðnum tekur allt bit úr sög á mjög stuttum tíma. 

Miðsúlan var skorin út í mannslíki, nokkurs konar víkingahaus með toppmjóan hjálm á höfði 

og allar litlu stytturnar í kring eru líka einhvers konar hausar. Aðalsteinn leitaðist eftir því að 

yfir verkinu væri heiðinn blær og fornlegur.130 

Sólúrið stendur í Kjarnaskógi við göngustíg sem mikið er notaður af Akureyringum 

sem öðrum til útivistar og hreyfingar. Svolitlu neðar við stíginn er leiksvæði fyrir börn með 

rólum, kastala og fleiri leiktækjum þannig að Sólúrið er stutt frá athafnaþrá ungra gesta 

Kjarnaskógar. Það er orðið ómissandi partur af skóginum og gefur fólki tækifæri til að velta 

fyrir sér tímamælingum án rafmagns eða rafhlaðna.  

 

3.2.21 Barnatjörn frá 1994 

Hér er aftur komið að listaverki í Lystigarði Akureyrar. Þetta mósaíkverk vann Margrét 

Jónsdóttir sem var bæjarlistarmaður Akureyrar 1992-3. Hún vildi þakka fyrir sig með 

listaverki sem myndi standa þar sem aðrir gætu notið þess. Lystigarðurinn er einn af 

uppáhaldsstöðum listakonunnar á Akureyri og þangað hafði hún oft farið sem barn og seinna 

sem unglingur í barnapíuhlutverkinu. Hún ákvað því að gera litla buslutjörn sem tileinkuð 

yrði barnapíum á Akureyri. Margrét vildi gera tjörnina þannig úr garði að hún yrði litskrúðug 

og heillandi fyrir börn þannig að þau myndu nýta sér hana. Verkið er unnið úr flísum eftir 

Margréti en einnig notaði hún postulínsbrot í verkið auk íslenskra steina. Hún bjó til grunninn 

í garðinum en hannaði síðan verkið á verkstæði sínu. Með því að festa flísarnar og steinana á 

plastfilmu gat Margrét raðað þeim upp á þann hátt sem hún vildi að þau kæmu fram í verkinu. 

Það hellirigndi á meðan Margrét vann við að koma flísunum fyrir og þá var brugðið á það ráð 

að tjalda yfir tjörnina svo hægt væri að halda verkinu áfram. Hún setti lím fyrir flísarnar í 

grunninn af tjörninni og týndi þær síðan af eina af annarri og festi á sinn stað. Þetta gekk mjög 

vel upp og verkið nýtur sín fyllilega. Þess má einnig geta að tjörnin er mikið notuð af börnum 

á sumrin og hefur verkið því fyllilega náð tilgangi sínum.131 

130 Aðalsteinn Svanur Sigfússon 2005 
131 Margrét Jónsdóttir 2005 
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3.2.22 Brjóstmynd af Jóni Rögnvaldssyni frá 1996 

Næsta listaverk er einnig í Lystigarðinum en það er brjóstmynd af Jóni Rögnvaldssyni. Verkið 

er eftir Helga Gíslason og stendur í Lystigarðinum. Ráðamenn garðsins fengu Helga til að 

gera portrett af Jóni eftir ljósmyndum og samtali við son hans, Kristján Steingrím. 

Portrettmótun er síður en svo ný af nálinni þar sem slík verk hafa verið mótuð allt frá tímum 

Grikkja. Helgi valdi að hafa verkið úr bronsi en það er það efni sem stenst íslenska veðráttu 

hvað best. Verkið er mannlýsing í metnaðarfullum skúlptúr sem ber glögg höfundareinkenni 

eins og sjá má þegar skoðuð eru önnur verk eftir Helga. Verkið var mótað í leir í vinnustofu 

listamannsins og síðan tekin af því afsteypa í gifs sem send var til Bretlands þar sem 

fyrirtækið Buleighfields bronzecasting steypti eitt eintak af verkinu. Það er því frummynd 

verksins sem stendur í Lystigarðinum.132 Verkið var sett upp í tilefni af því að 100 ár voru 

liðin frá fæðingu Jóns. 

Jón fæddist í Grjótárgerði í Fnjóskadal árið 1895. Hann bjó lengst af í Fífilgerði í 

Öngulsstaðahreppi og var jafnan kenndur við þann bæ. Saga Jóns tvinnast mjög saman við 

sögu þeirra Sigurðar og Stefáns sem áður hafa verið sagðar hér. Jón fór á garðyrkjunámskeið í 

Gróðrarstöðinni á Akureyri þar sem hann kynntist Sigurði Sigurðssyni. Hann lauk síðan prófi 

frá Gagnfræðaskóla Akureyrar og varð þá fyrir miklum áhrifum af Stefáni Stefánssyni. Hann 

hóf nám við Menntaskólann í Reykjavík en varð að hverfa frá námi sökum veikinda. Seinna 

fór hann til Kanada þar sem hann dvaldi í fimm ár við nám og störf við garðrækt. Jón gekkst 

fyrir stofnun Skógræktarfélags Eyfirðinga þar sem hann gegndi formennsku um skeið. Hann 

var forstöðumaður Lystigarðsins eftir að Margrethe lét þar af störfum og þar kom hann á fót 

fyrsta grasagarði á Íslandi og þeim nyrsta í Evrópu. Hann hóp plöntusöfnun ásamt Kristjáni 

bróður sínum þegar þeir bjuggu í Fífilgerði. Akureyrarbær keypti plöntusafnið af þeim og eftir 

að það var flutt í Lystigarðinn tók Jón til við að stækka það og efla. Hann var í samskiptum 

við menn víða um heim og skiptist á fræjum við þá. Jón Rögnvaldsson lést árið 1972 en þá 

vann hann ennþá af miklu kappi í skóg- og garðræktarmálum.133 

132 Helgi Gíslason 2005 
133 Ásýnd Eyjafjarðar – skógar að fornu og nýju 2000:46-7 
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3.2.23 Mitt á milli nálægðar og endalausrar fjarlægðar frá 1995 

Úr skógræktinni liggur leiðin í útgerðina því næsta verk var gjöf Akureyrarbæjar til 

Útgerðarfélags Akureyringa í tilefni af fimmtíu ára afmæli fyrirtækisins. Útgerðarfélag 

Akureyringa og Útgerðarfélagið Tjaldur sameinuðust árið 2004 og heitir fyrirtækið í dag 

Brim.134 Verkið stendur á lóð Brims á Fiskitanga, við aðalinnganginn inn í fyrirtækið. Bærinn 

hélt lokaða samkeppni meðal nokkurra listamanna og var þetta verk valið úr þeim tillögum 

sem bárust.135 

Kristinn valdi að fjalla um tímann í stað þess að fara út í að gera sögulegt verk um fiskvinnslu. 

Göngustígurinn var því valinn sem útgangspunktur í verkinu, það er leiðin að og frá 

fyrirtækinu og verkið því í raun gert að hluta stígsins. Nafn verksins kom þannig til að á 

meðan Kristinn vann að verkinu heyrði hann þessa setningu í útvarpinu, greip hana á lofti og 

gerði síðar að titli á verkið. Setningin felur í sér augnablik í tíma og í henni er tíminn 

ósamhverfa þó svo maður sé staddur inni í honum miðjum. Formin þrjú sýna frumformin, 

hring, þríhyrning og ferning. Þetta eru stækkaðir raðkubbar og skífur sem hafa enga sérstaka 

vísun í annað en sjálfa sig.  

 

3.2.24 Minnisvarðar um framtíðina frá 1995 

Aftur liggur leiðin í Aðalstrætið, því skammt frá verkum Betu, Minjasafnsgarðinum og 

Nonna-styttunni hennar Nínu er verk eftir Brynhildi Þorgeirsdóttur. Á Listasumri 1995 hélt 

Akureyrarbær samkeppni sem um 10-15 listamenn tóku þátt í. Listaverkið Minnisvarðar um 

framtíðina eftir Brynhildi var síðan valið úr og keypti Akureyrarbær það.136 

Brynhildur vann minnisvarðana þannig að hún bjó til einfalt, opið mót í sandi sem 

síðan var fyllt af steinsteypu. Eftir að minnisvarðarnir voru teknir úr mótunum, fékk 

Brynhildur aðstöðu hjá Slippstöðinni til að sandblása þá. Upphaflega voru minnisvarðarnir 

þrír, tveir stórir og einn lítinn en sá litli stóð upphaflega alveg niður við vatnsborðið. Í dag 

liggur hann á vatnsbakkanum. Einn minnisvarðinn er með nokkurs konar innfelldum glugga 

sem búinn er til úr samlímdu, sandblásnu rúðugleri, annar er með innfelldu formi úr koparvír 

að framan en á bakhlutanum eru litlir koparvírsbútar lagðir í yfirborðið. Þriðji og minnsti 

minnisvarðinn er úr mislitri steinsteypu; grænni, rauðri og grárri. Akureyrarbær keypti verkið 

af Brynhildi og í framhaldinu átti að ganga endanlega frá verkinu og merkja það. Það hefur 

 
134 Brim hf 2005 
135 Ingólfur Ármannsson 2005 
136 Ingólfur Ármannsson 2005 
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ekki enn verið gert og kveðst Brynhildur vera mest hissa á að þessir tveir minnisvarðar skuli 

enn vera uppistandandi þar sem þeir voru aðeins settir upp til að standa af sér sýninguna. Þar 

sem verkið kallast á við kirkjugarðinn fannst Brynhildi ástæða til að leggja áherslu á að hér 

væru ekki legsteinar á ferð, heldur minnisvarðar og það gerði hún með nafngiftinni.137 

3.2.25 Vinabæjarskúlptúr frá 1997 

Næsta listaverk var unnið í tilefni af norrænu vinabæjarvikunni árið 1997 eða NOVU 97 og 

kallast Vinabæjarskúlptúr. Verkið stendur í göngugötunni til móts við Bókabúð Jónasar eða 

beint fyrir neðan Skátagilið.  

 Akureyrarbær fékk Sólveigu Baldursdóttur það verkefni að vinna verk með hóp 

ungmenna frá vinabæjunum fimm. Hugmyndin var sú að verkið yrði nokkurs konar 

minnisvarði um samvinnu vinabæjanna. Sólveig fékk frjálsar hendur við að hanna og útfæra 

verkið. Það samanstendur af sporöskjulagaðri tjörn og fimm steinsúlum sem standa umhverfis 

hana. Súlurnar eru 1,80 m á hæð og úr þeirri bergtegund sem algengust er í hverju 

Norðurlandanna fyrir sig. Ungmennin unnu síðan, hver hópur í sínum heimabæ, lítil brons 

listaverk um 40 sentimetra há sem tákna framtíðarsýn þessa unga fólks, vonir þess og 

væntingar. Sólveig ferðaðist til vinabæjanna til að koma vinnunni af stað og var um það bil 

þrjá daga í hverju landi fyrir sig. Á botni tjarnarinnar eru steinflísar, mósaík sem á eru rituð 

orð er samsvara þeim táknum sem felast í verkunum á súlunum. Hóparnir fengu einnig það 

verkefni að finna grunnhljóm hverrar súlu og var sá tónn eða hljómur fluttur við afhjúpun 

listaverksins. Sem dæmi notuðu Finnarnir pípu úr kirkjuorgeli Akureyrarkirkju til að spila 

hljóm sinnar súlu. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, afhjúpaði verkið þann 26. júní 

1997. Innfelld ljós eru í tjörninni sem lýsa upp á súlurnar þegar dimma tekur og þar sem sú 

hlið súlnanna sem snýr að tjörninni er slípuð þá brotnar ljósgeislinn við súluna og fylgir henni 

upp á topp þannig að hún lýsir upp skúlptúrinn.138 

3.2.26 Heimur vonar frá 2000 

Frá miðbæ Akureyrar liggur leiðin aftur að Menntaskólanum að fjórða verki Nóa sem 

jafnframt er fimmta og síðasta verkið á skólalóðinni sem fjallað er um hér. Tryggvi Gíslason, 

þáverandi skólameistari Menntaskólans á Akureyri, sá þetta verk hjá Nóa þegar það var ennþá 

 
137 Brynhildur Þorgeirsdóttir 2005 
138 Sólveig Baldursdóttir 2005 
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í pörtum. Tryggvi hreifst af verkinu og í framhaldinu keypti Menntaskólinn verkið af Nóa og 

var það sett upp á lóð skólans þar sem það var vígt 17. júní árið 2000.139 

Verkið er úr járni og steini. Það er samansett úr 544 járnhlutum sem til féllu við 

bobbingasmíð hér á Akureyri. Kúlan stendur á járnstöðli sem myndar fjallstopp en inn í henni 

er komið fyrir hraungrýtissteini sem hvílir á járnstólpa. Kúlan er flóðlýst með peru sem endist 

í mörg ár en eitthvað hefur verið um það að klifrað hafi verið upp á kúluna og reynt að losa 

peruna. Kúlan er tákn um jörðina sem og þrá mannsins og leit eftir hinu ókomna. Sú leit er 

líkt og kúlan sjálf, án upphafs eða endis. Steinninn er tákn móður jarðar en ljósið táknar 

athafnir mannsins og sköpunargleði hans.140 

3.2.27 Íslandsklukkan frá 2000 

Næsta verk er annað verk Kristins E Hrafnssonar á Akureyri og einnig valið úr hópi tillagna í 

samkeppni. Verkið stendur við Sólborg, hús Háskólans á Akureyri.  

Akureyrarbær hélt samkeppnina og rúmlega 60 tillögur bárust. Af þeim voru fimm 

verk valin, samið við listamennina um að útfæra verk sín nánar og koma með tillögur um 

staðsetningu. Aðalástæðan fyrir því að Íslandsklukkan varð fyrir valinu var sú að hún 

nálgaðist mest þær forsendur sem gefnar voru í upphafi en þær voru: 

• Tengja verkið við 1000 ára kristni á Íslandi 

• Tengja verkið við landafund Íslendinga í Vesturheimi141 

Kristinn segir að ein af forsendunum hafi verið tenging við sögu héraðsins og 

einkenni. Með það í huga varð honum hugsað til eins helsta sögustaðar Norðlendinga, að 

Hólum í Hjaltadal. Efnisvalið á verkinu réðist til dæmis af því að byggingarefni kirkjunnar á 

Hólum er líparít sem sótt var í fjallið fyrir ofan. Bygging verksins var einnig sótt í kirkjuna 

því annað einkenni hennar er stærð hennar og innri hlutföll. Hlutföllin milli hæðar og lengdar 

veggjanna og innbirðis skipting þeirra í þrennt er því fengin þaðan. Klukkan var ekki endilega 

hugsuð sem kristið tákn, heldur frekar sem tákngervingur sögunnar því hún skipar stórt 

hlutverk í atburðum innan hennar. Klukkur eru líka með elstu hlutum sem notaðir voru á 

Íslandi þar sem slíkir gripir voru komnir hingað á undan heiðnum mönnum. Einnig var 

hugmyndin hjá Kristni að klukknahljómurinn hefði táknrænt gildi. Hann vitnar í Goethe sem 

sagði: „Það er ekki alltaf nauðsyn að sannleikurinn birtist með áþreifanlegum hætti; það nægir 

 
139 Jóhann Ingimarsson 2005 
140 Jóhann Ingimarsson 2005 
141 Ingólfur Ármannsson 2005 
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að andi hans sveimi um og valdi samhljómi, þegar hann líður líkt og klukknahljómur um 

loftið.“ Talnarunan utan á klukkunni eru öll þekkt ártöl Íslandssögunnar í einni talnarunu frá 

874 til 2000 (eða 4.382 tölustafir). Þessar tölur tákna samhengi sögunnar, en 

klukknahljómurinn er hljómur samtímans. Klukkan er aðeins notuð einu sinni á ári því 1. 

desember ár hvert er slegið eitt högg fyrir hvert ár sem líður frá síðustu aldamótum. Árið 2001 

var því slegið eitt högg, 2002 voru slegin tvö og svo framvegis. Klukkan var hönnuð af 

Kristni í samráði við klukkusteypu í Hollandi þar sem hún var steypt. Hún er rúmir tveir 

metrar í þvermál og vegur rúmlega 6 tonn með rambaldi, krónu og kólfi. Tóntegund 

klukkunnar er lægsta G sem oft er kallað „hreinn blús“.142 

Varðandi staðarvalið á verkinu þá fannst Kristni viðeigandi að verkið yrði sett upp við 

nýstofnaðan háskóla á Akureyri. Einnig vildi hann hafa verkið á góðum útsýnisstað sem það 

hefur svo sannarlega hlotið. Þegar staðurinn hafði verið valinn sá Kristinn að leggja yrði 

einhvers konar leið að verkinu sem hann gerði með járnstaurum og til að marka upphaf þeirrar 

leiðar lét hann gróðursetja hlyn. Hlynur er einkennistrjátegund Norður-Ameríku og á sér 

einnig traustan sess í fornu íslensku skáldskaparmáli þar sem til dæmis var talað um hlyn stáls 

sem táknaði mann og hlyn rasta sem táknaði skip.143 

3.3 Tenging útilistaverka við grenndarkennslu og aðalnámskrá 

Í samfélagsfræðihluta Aðalnámskrár grunnskóla segir að markmið samfélagsgreina sé „að 

gera nemandann læsan á umhverfi, samfélag og menningu“.144 Hugmyndafræði 

grenndarkennslunnar fellur vel að þessum tilmælum aðalnámskrár og snýr að þeirri hlið 

samfélagsfræðinnar sem hér er beint sjónum að, það er að gera nemandann læsan á samfélag 

sitt og menningu.  

Svipuð tilmæli eru í listgreinahluta aðalnámskrár þar sem stendur: „Listir dýpka 

sjálfsvitund og tilfinningu fyrir stöðu í umhverfinu.“145 Lokamarkmiðum í myndlist er skipt í 

þrjá hluta en þar segir meðal annars að nemendur skuli tileinka sér þekkingu á 

grundvallarlögmálum myndlistar og færni til eigin sköpunar á til dæmis myndbyggingu í 

tvívídd og þrívídd. Nemendur eiga að læra um forsendur myndlistarmannsins og úr hvaða 

menningarlega samhengi list hans sprettur. Nemendur eiga einnig að öðlast innsýn í íslenska 

 
142 Kristinn E Hrafnsson 2005 
143 Kristinn E Hrafnsson 2005 
144 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsfræði 1999:5 
145 Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999:8 
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myndlistarsögu og hafa tileinkað sér hæfni til að geta fjallað um myndlist, greint hana og 

metið.146 

Markmið grenndarkennslu er meðal annars að gera nemendur læsa á menningarlegt 

umhverfi sitt . Útilistaverk eru sannarlega hluti af menningu okkar auk þess sem þau gefa 

mörg tilefni til að styrkja þær vitundir sem fjallað var um í kafla 1.2 og mikilvægar eru við 

styrkingu sjálfsvitundar nemenda.  

Söguvitund nemenda má styrkja með verkefnum þar sem útilistaverk Akureyrarbæjar 

eru sett í samhengi við sögu bæjarins. Sú saga endurspeglast oft í listaverkunum og því 

auðvelt að tengja hana við einstaka atburði eða menn á þennan hátt og auðvelda um leið 

nemendum að muna ártöl, nöfn fólks og framvindu sögunnar. Vinna með útilistaverk í 

nágrenninu, sem nær alltaf tengjast sögu og menningu viðkomandi samfélags á einn eða 

annan hátt, styrkir grenndarvitund nemenda. Eftir því sem nemendur fræðast meira um það 

sem fyrir augu ber í nærumhverfinu, sögu þess og þýðingu, þeim mun auðveldara verður fyrir 

þá að sjá þá möguleika og tækifæri sem nánasta umhverfi þeirra bíður upp á. Benda má á þá 

staðreynd að í meirihluta tilvika eru minnisvarðar reistir til að minnast fólks vegna afreka sem 

það vann þannig að þeir minna á jákvæða þætti í samfélaginu og sögu þess en einnig hafa 

mörg útilistaverk verið reist til að minnast stórra áfanga í sögu samfélagsins. Umfjöllun um 

slík verk vekur því jákvæðar tilfinningar til nágrennisins, það er að segja; styrkir 

grenndarvitund nemenda. Umhverfisvitund fjallar um að bera umhyggju fyrir umhverfinu og 

hafa skilning á nýtingu náttúrunnar. Listamenn vinna með ýmiss konar efnivið, sumir nýta 

efnivið beint úr náttúrunni og þurfa þá að hafa þekkingu á því sem hún hefur upp á að bjóða, 

aðrir nýta efnivið sem til fellur við iðnaðarvinnu ýmiss konar eða annars konar afganga sem 

annars væru umhverfisspillandi.  

 

146 Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999:14 
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4. Útilistaverk Akureyrar og grenndarkennsla 
 

Þessi kafli inniheldur þrjár tillögur að verkefnum þar sem útilistaverk Akureyrarbæjar eru 

annað hvort umfjöllunarefni verkefnis eða útgangspunktur. Markmið verkefnanna eru studd 

með rökum úr Aðalnámskrá grunnskóla auk þess sem bent er á hversu fjölþætt viðfangsefni 

listaverkin eru með því að vísa í fjölgreindakenningu Gardners og þær greindir sem hvert 

verkefni fyrir sig kemur inn á.  

 

4.1 Verkefni: Heimsókn í Lystigarðinn 

Bekkur: 5.-7. bekkur.  

Listaverk:  

• Brjóstmynd af Matthíasi Jochumssyni  

• Lágmynd eftir Tove Ólafsson 

• Brjóstmynd af Margrethe Schiöth 

• Brjóstmynd af Jóni Rögnvaldssyni 

• Barnatjörn til heiðurs barnapíum á Akureyri 

Markmið: Að kynna nemendum sögu Lystigarðsins í tengslum við sögu útilistaverkanna sem 

þar eru. Að nemendur sjái listaverkin með eigin augum og kynnist um leið sögu Lystigarðsins 

á lifandi hátt, velti fyrir sér samhengi þeirrar sögu með hjálp listaverkanna og undirbúi 

verkefni til kynningar fyrir aðra bekkjarfélaga.  

Aðferð: 

Farið er í vettvangsferð í Lystigarðinn snemma að hausti, til dæmis strax í ágúst þegar skólar 

eru að hefjast. Vettvangsferðin gæti einnig farið fram að vori. Kennari hefur innlögn í 

skólanum áður en haldið er af stað eða jafnvel daginn áður til að ná fullri athygli nemenda. Í 

heimsókninni í Lystigarðinn er ætlunin að skoða listaverkin sem þar eru og láta þau hjálpa 

nemendum við að þekkja sögu garðsins. Eftir heimsóknina er síðan unnið með þær minningar 

sem nemendur eiga úr heimsókninni sem og nýfengna vitneskju þeirra um listaverkin og sögu 

garðsins.  

Innlögnina hefur kennari með því að skrifa orðið: „Lystigarður“ upp á töflu. Síðan 

spyr kennari nemendur hvað þeir viti um Lystigarðinn, hvort þeir hafi komið þangað og hvað 

þeir hafi gert þar. Kennari leitast eftir að fá upp hjá nemendum hvað í garðinum hafi vakið 

athygli þeirra. Ef nemandi nefnir eitthvað af útilistaverkunum er gott að nýta sér það tækifæri. 



44   

Kennari hefur undirbúið á stórt karton útlínur Lystigarðsins með girðingu og hliðum. Kennari 

spyr nemendur hvort þeir viti hvenær garðurinn var stofnaður og skrifar síðan ártalið 1912 

upp á töflu. Kennari útskýrir fyrir nemendum að þá hafi verið plantað einhverju af litlum 

trjám og búin til blómabeð og göngustígar í garðinn.  

Kennari teiknar inn á kortið, mynd eða tákn fyrir brjóstmyndina af Matthíasi 

Jochumssyni og spyr nemendur hvað þetta sé. Ef einhver nemenda veit eða man eitthvað um 

verkið eða Matthías þá er hann hvattur til að segja frá því sem hann veit. Kennari segir 

nemendum að Matthías hafi samið þjóðsönginn okkar, ort fjölda sálma og skrifað leikrit auk 

þess sem hann sýnir mynd af húsinu Sigurhæðir þar sem Matthías bjó. Kennari segir 

nemendum frá því að brjóstmyndin af Matthíasi hafi verið sett upp í garðinum árið 1915, 

skrifar ártalið upp á töflu og nafn Matthíasar við það. Kennari biður nemendur að ímynda sér 

hvernig Lystigarðurinn hafi litið út þegar listaverkið var sett þar. Það sem kennari vill fá fram 

með þessu er að nemendur geri sér grein fyrir því hvernig umhverfið breytist með tímanum. Á 

þessum tíma var lítil byggð í kringum Lystigarðinn og gróður í garðinum kominn stutt á veg 

þannig að segja má að Matthías hafi nánast staðið upp úr bæjarmyndinni.  

Næst teiknar kennari mynd af lágmynd Tove Ólafsson á kortið og spyr nemendur 

sömuleiðis hvort þeir kannist við hvað þarna sé á ferðinni. Einnig spyr kennari nemendur 

hvort þeir muni eftir áletruninni undir myndinni og hvað hún þýði. Hann útskýrir í 

framhaldinu að þarna hafi aðallega konur unnið í sjálfboðaliðsvinnu fyrstu áratugina og 

verkið hafi verið gert til að minnast þess að konur hafi byggt garðinn upp. Þarna er líka gott 

að koma inn á þátt Önnu Schiöth í uppbyggingu garðsins og að hún hafi verið þar ráðandi 

fyrstu níu árin eða þangað til hún dó árið 1921. Kennari skrifar nafn Önnu Schiöth við ártalið 

1912.  

Kennari teiknar síðan mynd af brjóstmyndinni af Margrethe Schiöth inn á kortið og 

spyr nemendur eins og áður hvort þeir kannist við hana. Algengt er að börn á Akureyri leiki 

sér á túninu þar sem þetta verk er og því er tilvalið að teikna runnana í kringum verkið og 

útskýra að þarna sé grasblettur sem megi ganga á eða setjast niður með nesti. Þær útskýringar 

gætu hjálpað nemendum við að muna hvaða verk er um að ræða. Kennari segir nemendum frá 

Margrethe, að hún hafi verið tengdadóttir Önnu og tekið við starfi hennar í garðinum árið 

1921. Kennari skrifar ártalið 1921 upp á töflu og nafnið Margrethe Schiöth við það.  

Kennari segir nemendum að það sé enn ein brjóstmynd í Lystigarðinum og spyr hvort 

þeir kannist við hana. Hann teiknar mynd af verkinu þar sem það stendur og segir nemendum 

frá því að þetta sé maðurinn sem tók við stjórn í Lystigarðinum þegar Margrethe hætti þar 

störfum árið 1953. Kennari skrifar ártalið 1953 á töfluna og nafn Jóns Rögnvaldssonar við 
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það. Kennari útskýrir að Jón hafi átt merkilegt plöntusafn sem hann flutti með sér í 

Lystigarðinn og þar hafi það stækkað í gegnum árin, fyrst af því að Jón fékk send fræ alls 

staðar að úr heiminum en síðan tóku aðrir við. Í Lystigarðinum er nyrsti Grasagarður í 

heiminum og kennari segir nemenum það og útskýrir að ekki hafi allir trúað að margar af 

þessum plöntum gætu lifað í þessu kalda landi. Til að ljúka tímalínunni sem skrifuð hefur 

verið upp á töflu skrifar kennari ártalið 1972 upp á töfluna, segir nemendum frá því að Jón 

hafi séð um garðinn þangað til hann dó árið 1972 og skrifar síðan nafn Jóns við ártalið.  

 Að lokum segir kennari nemendum frá Barnatjörninni hennar Margrétar, spyr hvort 

þeir kannist við hana og hvort þeir hafi leikið sér í henni. Auðvelt er að leiða talið frá 

Barnatjörninni yfir í umræður um gosbrunninn og lækinn í garðinum og leyfa síðan 

nemendum líka að tjá sig um hvað sem þeim dettur í hug í sambandi við Lystigarðinn. Í lok 

tímans, byrjun næsta tíma eða jafnvel í lok skóladags spyr kennari nemendur út í tímalínuna 

eða verkin og kannar hvort þeir muni hvað gerðist á undan eða eftir öðru í sögu Lystigarðsins 

og listaverkanna þar. 

Við upphaf heimsóknarinnar í Lystigarðinn útskýrir kennari fyrir nemendum að þeir 

ætli fyrst að labba um garðinn, sjá listaverkin sem þeir hafi verið að læra um í skólanum og 

rifja upp af hverju þau eru þarna. Kennari tekur fram að á eftir fái þeir frjálsan tíma í 

garðinum. Kennari hefur meðferðis kartonið með myndinni af Lystigarðinum og notar það í 

ferðinni til að hjálpa nemendum að tengja kortið við raunveruleikann. Listaverkin eru ekki 

heimsótt í neinni sérstakri röð, heldur ræðst fyrsti viðkomustaður af því inn um hvaða hlið 

hópurinn gengur inn í garðinn. Við fyrsta listaverkið sem hópurinn kemur að byrjar kennari á 

að sýna nemendum hvernig hægt er að átta sig á tengingunni á milli kortsins og 

raunveruleikans í garðinum. Þegar kennari hefur bent þeim á myndina á kortinu af 

listaverkinu, þá spyr hann nemendur hvort þeir muni hvað verkið sýni. Kennari hvetur 

nemendur til að skoða verkið sem mest og nýtir sér allar athugasemdir sem nemendur koma 

með um verkið til að ræða það og auka þar með líkurnar á því að þeir festi verkið sér í minni 

og þar með um hvað það fjallar. Í göngutúrnum um garðinn sýnir kennari einnig nemendum 

hvernig plönturnar eru merktar, hvar ræktunin fer fram og fleira sem viðkemur starfinu í 

Lystigarðinum. Síðan fá nemendur tíma til að leika sér að vild í garðinum. Tilvalið er að enda 

heimsóknina á því að setjast niður með nesti og spjalla í leiðinni við nemendur um það hvað 

þeim finnist merkilegt og skemmtilegt þar. 

Eftir heimsóknina vinna nemendur með það sem þeir lærðu í heimsókninni í 

Lystigarðinn. Nemendur skrifa stutta frásögn með eftirfarandi atriði í huga: 
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♣ Hvað gerðum við? 

♦ Hvað lærði ég? 

♥ Hvað fannst mér skemmtilegast? 

♠ Hvað fannst mér leiðinlegast? 

Nemendur teikna líka mynd sem tengist heimsókninni í garðinn og fá þá að ráða hvað þeir 

taka fyrir.  

Útfærsla á verkefninu fer að sjálfsögðu mikið eftir aldri nemenda. Bekkir geta líka 

verið mjög misjafnir og þar sem umsjónarkennari bekkjarins þekkir best inn á sinn bekk, þá 

hagar hann verkefninu eftir því hvað hann treystir nemendum sínum til.   

Nemendur gætu unnið með útilistaverkin í Lystigarðinum með því að teikna upp 

myndir af þeim. Bekknum væri þá skipt í 4-5 hópa og hver hópur tæki fyrir eitt listaverk. Í 

þessu tilfelli myndi kennari taka með sér pappír og skriffæri þegar farið er í Lystigarðinn svo 

nemendur geti teiknað upp skissur af verkunum á staðnum. Barnatjörn Margrétar er svolítið 

annars eðlis en hin listaverkin og kennarar verða því að meta það hvort þeir kjósa að taka hana 

með í þessa vinnu eða ekki.  

Hóparnir teikna í sameiningu eftirmynd af því listaverki sem þeir taka fyrir og skrifa 

upp helstu upplýsingar eins og nafn verks, nafn höfundar og viðfangsefni. Hóparnir sýna 

verkefni sitt uppi við töflu og segja frá því í stuttu máli. Verkefnin eru kynnt í þeirri röð sem 

listaverkin voru unnin og kennari aðstoðar nemendur við að muna þá röð, til dæmis með 

leiðandi spurningum á borð við: „Hvaða kona stjórnaði Lystigarðinum fyrst?“ 

Aðalnámskrá og Gardner: Þetta verkefni kemur inn á ýmsar greindir Gardners, til dæmis 

umhverfisgreind, rýmisgreind og málgreind. Samkvæmt listgreinahluta aðalnámskrár eiga 

nemendur í 5. bekk að nýta sér aðferðir sem fela í sér að kanna form og liti fyrirmynda við 

eigin sköpun og í 6. bekk eiga nemendur að kunna skissugerð og hafa öðlast skilning á 

mikilvægi hennar sem eðlilegs hlutar af vinnuferli. Í 7. bekk eiga nemendur að teikna hluti 

eftir fyrirmynd og þekkja samhengi grunnforma í tvívídd og þrívídd.147 

Með því að tengja fyrri þekkingu nemenda á Lystigarðinum við nýja vitneskju, vinnur 

kennari með kenningu Vygotskys um þroskasvæði nemenda og vinnupallana. Flestir 

grunnskólanemendur á Akureyri þekkja vel til Lystigarðsins og þegar komið er á þennan aldur 

hafa þeir jafnvel eytt þar þó nokkrum tíma og kannast því þokkalega vel við staðhætti. Dewey 

lagði áherslu á að nemendur ættu að fá að skoða og þreifa á hlutunum sjálfir og það er einmitt 

 
147 Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 1999:23-26 
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tilgangurinn með vettvangsferð sem þessari. Nemendur fá að sjá umfjöllunarefnið eigin 

augum og ganga um sögusvið þeirrar sögu sem þeir eru að læra.     
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4.2 Verkefni: Alþýðulist 

Bekkur: miðstig og unglingastig 

Listaverk:  

Verk Betu og Nóa: 

• Gorri  

• Óður til næturinnar  

• Perlan 

• Hringfari 

• Ástarbekkur 

• Kærleikur 

• Óður til framtíðar 

• Heimur vonar 

Markmið: Að veita nemendum innsýn í að listamenn geta verið af ýmsum toga og efniviður 

listamanna getur verið mjög fjölbreytilegur. Verkefninu er einnig ætlað að stuðla að tjáningu 

nemenda með sköpun skúlptúrs og sýna þeim fram á að til sköpunar er hægt að nýta ýmsan 

efnivið sem venjulega er litið á sem rusl eða ónýtanlega afganga af einhverjum toga. 

Aðferð: 

Áður en farið er af stað með þetta verkefni fara nemendur í vettvangsferð um bæinn og skoða 

verk Nóa og Betu. Útilistaverk eftir Betu eru öll í húsagarði við Aðalstræti 70 en verk Nóa eru 

vítt og breytt um bæinn. Kennari verður því að meta það sjálfur hvort hægt er að fara að þeim 

öllum eða hvort velja þurfi úr.  

Verkefnið er samstarfsverkefni umsjónarkennara bekkjanna, tölvufræðikennara, 

myndlistarkennara og handmenntakennara. Umsjónarkennari tekur eina kennslustund í að 

kynna verkefnið fyrir nemendum sínum og hjálpa þeim við undirbúning. Nemendur vinna að 

verkefninu í hópum, 2-4 nemendur í hverjum hóp. Í undantekningatilvikum mætti leyfa 

nemanda að starfa einum að verkefninu en ekki er æskilegt að fleiri en fjórir starfi saman þar 

sem erfitt er fyrir svo marga að koma sér saman um listræna sköpun. Undirbúningstíminn 

hefst á þankahríð. Kennari skrifar orðið skúlptúr upp á töflu og spyr nemendur hvað þeim 

detti í hug þegar þeir heyra þetta orð. Samkvæmt alfræðiorðabókinni Brittanica er skúlptúr 

listrænt tjáningarform þar sem harður eða auðmótanlegur efniviður er unnin þannig að hann 

myndi þrívítt form.148 Kennari ræðir mun á þrívíðu og tvívíðu formi við nemendur og hvetur 

 
148 Encyclopædia Britannica 2005:sculpture 
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þá til að koma með dæmi um skúlptúra í nágrenninu. Einnig ræðir kennari við nemendur um 

þann efnivið sem nýta má til skúlptúrgerðar og með hvaða aðferðum sá efniviður er unninn 

og/eða mótaður. Þegar ýmsar hugmyndir eru komnar upp á yfirborðið og margar mismunandi 

leiðir hafa verið ræddar kynnir kennari þau Elísabetu Geirmundsdóttur og Jóhann 

Ingimundarson fyrir nemendum. Kennari notar myndir af verkum þeirra Betu og Nóa til að 

sýna nemendum fram á mismunandi aðferðir listamanna til að tjá list sína og nýtingu á 

ýmsum óvanalegum hráefnum. Elísabet nýtti sér ýmis listform til að tjá hugsanir sínar og 

tilfinningar. Hún orti ljóð og samdi lög, teiknaði og málaði, skar út í tré, hjó í stein, mótaði í 

leir, steypu og snjó. Nói starfaði við húsgagnagerð árum saman og er því liðtækur smiður. Í 

listsköpun sinni hefur Nói leitað mest í skúlptúragerð þar sem hann nýtir málmafganga ýmiss 

konar en einnig hefur hann gert smærri verk þar sem hann hefur nýtt annars konar afganga á 

borð við ónýta síma, skó, plast og smádót ýmiss konar, auk málningar.  

 Kennari útskýrir síðan fyrir nemendum að það verkefni sem þeir eigi núna að vinna sé 

einmitt að skapa skúlptúr. Kennari útskýrir að verkefnið verði unnið í samvinnu við 

tölvufræðikennara, handmenntakennara og myndmenntakennara. Tölvufræðikennari verður til 

staðar til að aðstoða nemendur við hönnun á skúlptúr í tölvu en í þeirri vinnu leggur hann 

áherslu á að nemendur vinni með þróun þeirrar ímyndar sem þeir ætla að koma á framfæri í 

verki sínu til dæmis með einföldun, ýkjum, stækkun eða minnkun. Einnig verður 

tölvufræðikennari nemendum til aðstoðar þegar þeir útbúa kynningu sína á verkinu. Kennari 

tilgreinir það efni sem verður til staðar en nemendum er frjálst að finna sér annan efnivið til 

að nota við gerð skúlptúrsins. Þeir kennarar sem standa að verkefninu hafa sankað að sér efni 

á borð við afgangspappír, efnivið fyrir pappamassa, spýtnaafganga, járnafganga og ýmiss 

konar efnisafganga. Kjörið er að leita til iðnaðarfyrirtækja til að fá efnivið sem þennan. 

Kennari skrifar upp á töflu fjögur viðfangsefni: 

1. Náttúruhamfarir til dæmis eldgos sem nýlega hafa átt sér stað innan lands 

eða utan og verið í fréttum.  

2. Stórviðburður í heimsfréttum, stríð eða uppreisn sem brotist hefur út 

einhvers staðar, fréttir af hungurssneið eða mannréttindabrotum í fjarlægu 

landi. 

3. Eigin tilfinningar sem getur spannað ansi vítt svið þar sem nemendur þurfa að 

koma sér saman um að tjá tilfinningar sínar gagnvart einhverju í nágrenninu; 

fjölskyldunni, skólanum eða einhverju öðru sem hefur haft sterk áhrif á þá.  

4. Frjálst val sem er nauðsynlegur valmöguleiki fyrir þá nemendur sem eru frjóir 

í hugsun og því ekki æskilegt að hefta ímyndunarafl þeirra eða sköpunargáfu.  
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Unnið verður við verkefnið í tvær kennslustundir eftir hádegi, alla daga vikunnar og stendur 

þessi vinna eingöngu yfir í eina viku en þar af leiðandi er æskilegt að kennari kynni verkefnið 

fyrir nemendum ekki síðar en á föstudegi svo þeim gefist tækifæri til að hugleiða hvað þeir 

vilji gera og hvernig þeir vilja haga vinnunni. Í lok kennslustundar fá nemendur að setjast 

saman í sína hópa og ræða saman um umfjöllunarefni og aðferðir. Eftir vikuna halda 

nemendur sýningu á verkum sínum. Verkin eru merkt og við þau er lýsing nemenda á því 

hverju þeir vildu koma á framfæri og hvernig þeir unnu verkið.  

Aðalnámskrá og Gardner: Verkefni sem þetta kemur inn á allar greindir Gardners 

nema tónlistargreind og nýju greindina tilvistargreind. Samkvæmt listgreinahluta 

aðalnámskrár eiga nemendur við lok 7. bekkjar að geta unnið einfaldar skissur og 

hugmyndavinnu fyrir tví- og þrívíð verk með hjálp tölvu. Auk þess eiga þeir að geta nýtt sér 

tölvu við þróun ímyndar til að stækka hana, minnka, einfalda og ýkja. Á sama tíma eiga 

nemendur að geta teiknað og mótað raunsæismyndir eftir fyrirmyndum og geta unnið eftir 

skipulögðu vinnuferli sem hefur upphaf og endi.  

Þetta verkefni fellur einnig vel að hugmyndum Dewey um að læra með því að 

framkvæma (learning by doing). Nemendur fá sjálfir að spreyta sig á að gera eftirmyndir 

verka sem þeir hafa fyrir augunum og uppgötva þannig sjálfir hvernig best sé að vinna verkið 

og hvað sé erfiðast til að ná takmarki sínu.  
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4.3 Verkefni: Jón Sveinsson, Nonni 

Bekkur: Allir bekkir.  

Listaverk:  

• Jón Sveinsson, Nonni 

Markmið: að nemendur kynnist lífsháttum fólks á þeim tíma sem Nonni er að alast upp, 

félagslegum aðstæðum fólks og geri sér grein fyrir breytingum á landslagi bæði af völdum 

náttúru og manna.  

Aðferð: 

Á bak við Nonnastyttuna eru margar sögur:  

• Saga Nonna. Námsárin hans úti, bækurnar sem hann skrifaði um æskuár sín, starf 

hans erlendis og ferðalög hans vítt og breytt um heiminn.149 

• Saga föður hans Sveins. Hann skrifaði dagbækur alla sína tíð sem að mestu leyti eru 

varðveittar í dag, var sýsluskrifari í 19 ár,150 lést 48 ára gamall.151 

• Saga móður hans Sigríðar. Hún átti óskilgetið barn,152 missti börn og mann af 

völdum veikinda, sér á eftir tveimur ungum sonum sínum til náms í útlöndum,153 flutti 

sjálf síðar til Vesturheims og giftist þar aftur.154 

• Saga hússins að Aðalstræti 54. Í bók Jóns Hjaltasonar, Nonni og Nonnahús rekur 

hann sögu hússins og þeirra sem þar bjuggu í gegnum tíðina auk þess sem húsið sýnir 

líka vel hvernig alþýðufólk bjó á þessum tíma.155 

• Saga Nonna-styttunnar. Hvernig hún var týnd í mörg ár og hvernig hún fannst 

aftur.156 

• Saga Nínu Sæmundsson. Hún ólst upp í fátækt, yngst af 15 systkinum en var fyrst 

íslenskra kvenna til að fara í nám í höggmyndagerð. Skapaði sér nafn sem listakona 

erlendis og naut velgengni.157 

Útfrá þessum sögum er meðal annars hægt að fjalla um hvernig líf fólks var áður fyrr, hvernig 

áhrif ótímabær þungun hafði á líf ungra, ógiftra og eignalausra kvenna, hvað barnadauði var 

 
149 Nonnahús [án árs] 
150 Torfi K Stefánsson Hjaltalín 2001:487 
151 Jón Hjaltason 1993:19 
152 Torfi K Stefánsson Hjaltalín 2001:554 
153 Jón Hjaltason 1993:20-26 
154 Torfi K Stefánsson Hjaltalín 2001:574 
155 Jón Hjaltason 1993 
156 Morgunblaðið 1992c 
157 Morgunblaðið 2000 
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algengur, hvað það þýddi á þessum tíma að flytja á milli landa og margt fleira. Segja má að 

umfjöllunarefnin séu óþrjótandi því hægt er að spinna þessar hugleiðingar áfram í ýmsar áttir.  

Í yngri bekkjum er kjörið að lesa bækur Nonna og í framhaldinu tilvalið að fara í 

vettvangsferðir að Möðruvöllum og/eða Nonnahúsi þaðan sem hægt er að ganga að steininum 

sem Nonni sat svo oft á til að hugleiða lífið og tilveruna. Út frá lýsingum í bókunum er svo 

hægt að velta fyrir sér staðháttum, hvort nemendur gera sér grein fyrir hvar þau atvik gerast 

sem Nonni er að lýsa. Í því sambandi er hægt að vekja athygli á því að Nonni var ekki 

óskeikull í endurminningum sínum um staðhætti í Hörgárdal (sbr. Bruninn á Möðruvöllum)158 

en einnig að aðstæður hafa í raun breyst mikið í Fjörunni þar sem landslagið er í dag annað en 

Nonni bjó við því sjólínan hefur færst til, bæði af völdum manna og náttúrunnar sjálfrar.  

Eitt af því sem hægt væri að gera með þetta efni væri að búa til leikþátt með 

nemendum, annað hvort með efni úr bók eftir Nonna eða nemendur fengju sjálfir að skrifa 

sögu sem gerðist á sama tíma. 

Aðalnámskrá og Gardner: Hér er ekki komið inn á listgreinar eins og í verkefnunum á 

undan en hér eru mörg umfjöllunarefni sem samfélagsfræðin fjallar um. Hér verður aðeins 

stiklað á stóru til að sýna tengsl verkefnisins við markmið aðalnámskrár. Í 

samfélagsfræðihluta aðalnámskrár stendur meðal annars um áfangamarkmið við lok 4. 

bekkjar að nemandi eigi að geta gert grein fyrir þáttum í fjölskyldulífi fyrri kynslóða auk þess 

sem þeir eiga að geta nefnt dæmi um hvað er líkt og ólíkt í húsnæði, heimilislífi, menntun og 

fleiru, nú sem áður fyrr. Á sama stað er einnig tilgreint að nemendur eigi að geta greint frá 

vesturferðum um og fyrir 1900.159 Í áfangamarkmiðum við lok 9. bekkjar stendur að 

nemendur eigi að hafa þekkingu á aðstæðum, viðhorfum og valkostum ungs fólks á Íslandi á 

árunum 1750-1900. Á sama stað er þess getið að nemendur eigi að hafa sett sig inn í spor fyrri 

tíðar fólks meðal annars með því að kanna frumheimildir.160 

Hér er komið inn á málgreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

sjálfsþekkingargreind og samskiptagreind af greindum Gardners. Vygotsky fjallaði mikið um 

mikilvægi félagslegra samskipta fyrir þroskaferil mannsins og hér eru á ferðinni 

umfjöllunarefni sem bjóða upp á samræður og samvinnu ýmiss konar og þá um leið mikil 

félagsleg samskipti. Einnig er hægt að tengja þessa umfjöllun við kenningar Deweys um að 

nemendur ættu að fá að skoða, sjá og upplifa, því hægt er að fara í vettvangsferð að 

 
158 Torfi K Stefánsson Hjaltalín 2001:564-566 
159 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsfræði 1999:12-13 
160 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsfræði 1999:42-43 
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Nonnahúsi, skoða Nonnastyttu og líta á Minjasafnið í leiðinni. Þannig komast nemendur í 

betri tengsl við það tímabil í sögunni sem Nonni lifði.  

 

4.4 Aðrar hugmyndir um verkefni með útilistaverk 

Spurningakeppni: Kennari skiptir nemendum í hópa og semur spurningar. Spurningarnar 

snerta útilistaverk Akureyrar með einum eða öðrum hætti. Hóparnir keppa um það sín á milli 

hver sé fyrstur til að afla upplýsinga og svara spurningunum. Auðvelt er að stýra þyngd 

verkefnisins og miða við þann aldur sem við það vinnur í hvert skipti. Til dæmis er hægt að 

hafa spurningarnar margþættari eftir því sem nemendur verða eldri og á þann hátt að þeir 

verði að finna út sjálfir tengingu á milli manna eða atvika. Sem dæmi má nefna spurninguna 

„Finnið tengingu á milli fjögurra útilistaverka á Akureyri, útskýrið og rökstyðið“ Reyndar 

gæti verið fleira en eitt svar við þessari spurningu en raunveruleikinn er líka oft sá að ekki er 

til neitt eitt rétt svar við spurningu. Í þessu tilfelli gætu nemendur til dæmis tengt saman Einar 

Jónsson og nokkra listamenn sem lærðu af honum eins og þá Ríkarð Jónsson, Ásmund 

Sveinsson og Sigurjón Ólafsson. Annað svar við spurningunni gæti líka verið tengingin á 

milli þeirra Stefáns Stefánssonar skólameistara, Páls Briem amtmanns, Sigurðar Sigurðssonar 

búnaðarráðunauts og Jóns Rögnvaldssonar frá Fífilgerði. Þeir tengdust allir garðrækt og 

skógrækt á Akureyri og áttu sinn þátt í stofnun Ræktunarfélags Eyjafjarðar.  

 Við þetta verkefni verða nemendur að vega og meta mikilvægi og gildi þeirra 

upplýsinga sem þeir verða sér úti um og geta fært rök fyrir skoðun sinni þar sem það á við. Til 

að árangur hópsins verði sem bestur þarf hópurinn að vinna saman og geta komist að 

sameiginlegri niðurstöðu en slík vinnubrögð eru í anda félagslegrar hugsmíðahyggju. 

 

Leit að útilistaverkum: Þetta er verkefni sem líklega hentar frekar miðstigi eða unglingastigi 

þar sem nemendur fara á eigin vegum út um allan bæ í leit að útilistaverkum. Nemendur fá 

afhentar einnota myndavélar, en einnig er möguleiki að þeir fái að nota digital myndavélar ef 

þeir hafa aðgang að slíku og leyfi frá foreldrum. Kennari gefur eingöngu þau fyrirmæli að þeir 

skuli finna útilistaverk í bænum og að þeir meti sjálfir hvað þeir telji flokkast undir slíka 

skilgreiningu. Eina skilyrðið er að þeir geti rökstutt afstöðu sína fyrir öðrum. Ef nemendur 

hafa allir aðgang að digital myndavél væri hentugast að leyfa nemendum að glíma við þetta 

einn morgunn og svo yrði farið í afraksturinn eftir hádegið. Það þýðir að sjálfsögðu að 

umsjónarkennari þarf að semja við aðra kennara bekkjarins til að þessi tilhögun gangi upp. Ef 
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framköllunar er þörf, verður kennari að skipuleggja tíma fyrir afraksturinn nokkrum dögum 

eftir að nemendur tóku myndirnar.  

 Hver hópur kynnir þau verk sem hann tók myndir af. Hægt er að miða verkefnið við 

það hvort um dagsverkefni er að ræða eða seinni kostinn sem hér var lýst. Sem dagsverkefni 

verður þetta hálfgert rallý þar sem nemendur safna myndum af eins mörgum verkum og 

mögulegt er og reyna að verða sér úti um upplýsingar um þau verk þó tíminn sé takmarkaður. 

Nemendur þurfa þá sjálfir að vera frjóir í upplýsingaleit sinni og láta sér hugkvæmast leiðir 

sem þeir telja fljótlegar. Nemendur skila upplýsingum um verkin á blaði, handskrifuðu eða 

prentuðu, og kennari yfirfer þær upplýsingar áður en verkin eru sýnd. Þetta fyrirkomulag er 

nauðsynlegt þar sem fyrsti hópurinn myndi annars upplýsa þá hópa sem á eftir koma án þess 

að þeir þyrftu að hafa nokkuð fyrir því. Hópar sem gætu komið með óvenjulegar uppástungur 

að skilgreiningu á útilistaverki fá að rökstyðja skoðun sína og aðrir nemendur mega þá koma 

með spurningar og/eða fyrirspurnir varðandi verkið.   

 Í verkefni sem þessu þurfa nemendur sjálfir að átta sig á hvað fellur undir 

skilgreininguna listaverk, án þess að hafa fengið uppgefna skilgreiningu sem þeir horfa þá 

eingöngu á. Þannig geta komið fram frumlegar og skemmtilegar hugmyndir sem allir læra af. 

Hóparnir þurfa að vinna vel saman til að sem bestur árangur náist og til dæmis þurfa þeir að 

vega og meta hvort þeir ferðist um bæinn saman í hóp eða skipti liði. Einnig er möguleiki að 

sumir taki myndir á meðan aðrir leita upplýsinga um verkin. Á þennan hátt þjálfast nemendur 

í að koma sér saman um þau vinnubrögð sem henta hópnum best. Með því að sjá listaverkin 

eigin augum er líklegra að verkin sjálf og sú saga sem þeim fylgir festist nemendum í minni 

heldur en ef nemendur væru að lesa um verkið í bók eingöngu.  

Aðalnámskrá og Gardner: Hér verður ekki vísað til einstakra markmiða aðalnámskrár en 

bent skal á að þessi verkefni koma mikið inn á rýni, það er að nemendur leiti sér heimilda, 

velti fyrir sér áreiðanleika þeirra, velji úr og hafni. Einnig fá nemendur þjálfun í að útskýra og 

rökstyðja skoðanir sínar. Segja má að verkefni af þessu tagi komi inn á allar greindir Gardners 

nema tónlistargreind.  
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Lokaorð 
 

Þessi ritgerð reyndist mjög skemmtileg og áhugaverð að glíma við. Ég hafði lesið og heyrt þó 

nokkuð um grenndarkennslu áður en ég hóf vinnu við ritgerðina en það sem mér fannst 

áhugaverðast var að komast að því hversu margbreytileg verkefnin á sviði grenndarkennslu 

eru. Ég hefði til dæmis unnið verkefni um lausnarleitarnám og lesið um nýsköpunarkennslu 

án þess að átta mig á því að þessar aðferðir geti fallið undir grenndarkennslu. Aftur á móti 

fannst mér báðar aðferðir mjög áhugaverðar en einnig heilla bæði menningar- og 

náttúrumenntun mig því ég sé að hugmyndafræði grenndarkennslunnar höfðar til mín í heild 

sinni.  

Ég hafði lesið þó nokkuð um bæði Dewey og Gardner áður en ég hófst handa við 

ritgerðina og hafði sérstaklega kynnt mér fjölgreindakenninguna. Það er kenning sem mér 

finnst mjög áhugaverð og byggð á traustum grunni því Gardner er mjög vandaður fræðimaður 

sem hefur kynnt sér starfsemi heilans á mjög víðtækan hátt. Fjölgreindakenning Gardners á 

vel við um umfjöllun á útilistaverkum því vinna með þau kemur inn á flestar greindir 

Gardners. 

Við upphaf vinnunnar átti ég helst von á að ég myndi lenda í vandræðum með 

heimildaöflun en fljótlega kom í ljós að  það voru óþarfa áhyggjur. Heimildaöflunin reyndist 

skemmtilegasti hluti ritgerðavinnunnar og rakst ég á margt fróðlegt og skemmtilegt við þá 

vinnu. Ég þurfti þó að leita fanga víða og til dæmis kom mér á óvart hvað Akureyrarbær 

virtist hafa lítið af upplýsingum um útilistaverkin í bænum. Starfsfólk Akureyrarbæjar var allt 

af vilja gert til að aðstoða mig og þar áttu nokkrir, fyrrverandi sem núverandi starfsmenn, eftir 

að benda mér á ýmsar hagnýtar leiðir við heimildaöflunina. Í lokin reyndist erfiðast að hafa 

hemil á lengd ritgerðarinnar því mér bárust sífellt meiri upplýsingar um verkin og þegar þetta 

er skrifað eru mér enn að berast upplýsingar.  

Ég átti auðvelt með að tengja útilistaverkin við grenndarkennslu og sá fyrir mér 

fjölmargar leiðir til að nýta þau við kennslu, undir lokin var erfitt að hemja hugmyndaflugið 

og koma hugmyndunum niður á markvissan hátt. Niðurstaða mín er því sú að útilistaverkin 

má auðveldlega nota sem útgangspunkt og til frekari skýringar á einstökum atburðum í sögu 

og menningu samfélagsins. Vinna með þau ætti því að þroska og styrkja grenndarvitund 

nemenda og á þann hátt gera þá að öflugum, sjálfstæðum einstaklingum sem standa föstum 

fótum í grenndarsamfélaginu.  
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