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Ágrip 

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed. prófs við kennaradeild Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands. Verkefnið er í tveimur hlutum, greinargerð og hugmyndabanki. Í 

greinargerðinni er farið yfir hvert er upphaf sjálfbærrar þróunar og hvað hugtakið 

sjálfbær þróun felur í sér. Sjálfbærri þróun er lýst hér á landi og hvaða stefna 

hefur verið tekin af ráðamönnum þjóðarinnar.  

 Í greinargerðinni eru gerð skil á hvernig skólar eiga að veita nemendum 

sínum menntun til sjálfbærni. Hvað myndmenntakennarar geta gert í kennslu 

sinni til að auka meðvitund nemenda um sjálfbæra þróun. Til að tengja sjálfbæra 

þróun myndmennt er komið inn á sjálfbærni í listum þar sem fjallað er um fimm 

listamenn sem hafa unnið í tengslum við náttúruna og umhverfið. 

 Hugmyndabankinn er unninn í þeim tilgangi að myndmenntakennarar geti 

leitað í hann til að fá hugmyndir að verkefnum þar sem menntun til sjálfbærni er 

höfð að leiðarljósi. 
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Inngangur 

Neysla jarðarbúa hefur stóraukist á undanförnum áratugum. Nýjar vörur koma í 

auknum mæli á markaðinn og freista neytandans. Maðurinn heldur að hann verði 

að kaupa þessar vörur til að gera líf sitt meira spennandi og skemmtilegra. Á 

sama tíma fjölgar íbúum jarðar og ruslahaugar stækka. Virkjanir eru byggðar í 

auknum mæli til að nýta auðlindir jarðarinnar. Til að sporna við eyðingu auðlinda, 

samfélaga og jarðarinnar hafa ríki heims komið sér saman um sameiginlegt átak 

um sjálfbæra þróun, þar sem löndin setja ákveðinn ramma um það hvernig 

alþjóðasamfélagið getur í sameiningu spornað við þessari þróun. Hér á landi 

hefur hugmyndin um sjálfbæra þróun farið hægt af stað. Íslendingar eru smám 

saman að verða meðvitaðri um auðlindir náttúrunnar, mengun, verndun 

menningarauðs og endurvinnslu. 

 Til að samfélagið verði meðvitað um sjálfbæra þróun er ein leið til að nálgast 

hana með fræðslu og menntun. Í byrjun árs 2011 kom út ný Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti. Þar er gerð grein fyrir sjálfbærri þróun, og hvernig 

grunnskólar eiga að mennta nemendur til sjálfbærni. Norðurlöndin hafa unnið 

saman að umhverfismennt og komið sér saman um sameiginlega stefnu um 

menntun til sjálfbærni og sjálfbærrar þróunar. 

 Meginmarkmið þessa verkefni er að svara rannsóknarspurningu okkar um 

það hvernig má efla sjálfbærni í myndmenntakennslu. Verkefnið skiptist í tvo 

hluta, greinargerð og hugmyndabanka. Í upphafi greinargerðar er farið yfir 

hvaðan hugtakið sjálfbær þróun kemur, hvert upphaf þess var og hvað það 

hugtak felur í sér. Farið er yfir þróunina hér á landi þar sem komið er niður á 

upphaf þess í menntastefnu landsins. Verkefnin Grænn apríl og Skólar á grænni 

grein- Grænfáninn eru skoðuð. Þau eiga það bæði sameiginlegt að hafa sjálfbærni 

að leiðarljósi.  

 Sjálfbærni í myndmenntakennslu er skoðuð og hvernig myndmennta-

kennarinn getur hjálpað nemendum að skilja og túlka hugtakið sjálfbærni og nýta 

það við verkefnagerð sína. Einnig er leikskólastarf Reggio Emilia skoðað út frá 

listsköpun barna og hvernig hún getur aukið áhuga og virðingu fyrir 

endurnýtanlegum efniviði.  
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 Farið er yfir sjálfbærni í listum og hvenær listamenn fóru að vinna markvisst 

með náttúruna sem útgangspunkt í verkum sínum. Margir listamenn hafa unnið 

með náttúruna og umhverfið þar sem list þeirra hefur á einhvern hátt snúist um 

sjálfbærni. Fjallað er um verk og vinnu fimm listamanna sem hafa með list sinni 

sýnt fram á tengingu við umhverfið. 

 Í framhaldi af umfjöllun um listamenn er hugmyndabanki kynntur. Þar er 

farið yfir hvaða kennsluaðferðir er hægt að nýta við myndmenntakennslu, 

markmið verkefna og námsmat. Í hugmyndabankanum eru fimm verkefni eftir 

höfunda sem hugsuð eru út frá sjálfbærri þróun. Hugmyndir að verkefnum eru 

sóttar til listamannanna fimm sem fjallað er um í greinargerðinni. Hvert verkefni 

er því hugsað út frá einum ákveðnum listamanni. 
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Hugtakið sjálfbær þróun 

Fyrsta ráðstefna Sameinuðu þjóðanna, þar sem rætt var um umhverfismál, var 

haldin í Stokkhólmi árið 1972. Tilgangur ráðstefnunnar var að beina athygli 

stjórnvalda og almennings að vaxandi vandamálum í umhverfinu og að gerð yrði 

áætlun um umhverfisfræðslu á öllu skólastigum (Auður Pálsdóttir og Stefán 

Bergmann, 2008:11). 

 Hugtakið sjálfbær þróun (Sustainable Development) kom fyrst fram árið 

1987 í skýrslu sem heitir ,,Sameiginleg framtíð okkar” (Our Common Future). 

Skýrslan var unnin á vegum International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) undir forystu Gro Harlem Brundtland þáverandi forsætisráðherra Noregs. 

Sjálfbær þróun er gerð að lykilhlutverki í umfjöllun um umhverfismál heimsins, 

úrlausnir og þróun. Sameiginleg framtíð okkar skilgreinir sjálfbæra þróun 

svohljóðandi ,,Sjálfbær þróun er þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum 

okkar, án þess að stefna í voða möguleikum komandi kynslóða á að mæta 

þörfum sínum” (Sigríður Jóna Bjarnardóttir, e.d.). Hugtakið sjálfbær þróun festi 

sig endanlega í sessi á ráðstefnu þjóðarleiðtoga um umhverfi og þróun sem 

haldin var i Rio de Janeiro árið 1992 (Umhverfisráðuneytið, 2002:9). 

 Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint hugtakið sjálfbær þróun og skipt því 

niður í þrjár meginstoðir: Í fyrsta lagi efnahagsvöxt, í öðru lagi félagslega velferð 

og jöfnuð og í þriðja lagi verndun umhverfisins (Auður Pálsdóttir, Erla 

Kristjánsdóttir, Eygló Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir, Kristín Norðdahl, 

Stefán Bergmann, Svanborg Rannveig Jónsdóttir og Þórunn Reykdal, 2008:7). 

 Upphaflega voru þetta þrír aðskildir þættir, en skilningur á hugtakinu hefur 

leitt í ljós að það verður að horfa á þessar þrjár stoðir sem eina samofna heild. 

Við þessa tenginu á stoðunum mótast það sem við þekkjum sem sjálfbæra þróun 

og birtist hún okkur í ótal myndum (GETA, 2008). Hugmyndirnar á bak við 

hugtakið eru tvær, að ganga ekki óhóflega á forða náttúrunnar og að 

náttúruauðlindir eiga ekki að vera nýttar á þann hátt að það gæti falið í sér 

mengun eða spillingu (Sigríður Jóna Bjarnardóttir, e.d.). „Sjálfbær þróun er ekki 

töfrahugtak sem hefur að geyma töfralausnir á vanda mannkynsins en hún felur í 

sér gagnlega og árangursríka nálgun sem þjóðir heims hafa sameinast um að 
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hafa að leiðarljósi í viðleitninni við að leysa mörg helstu viðfangsefni 21. 

aldarinnar" (Umhverfisráðuneytið, 2002). 

 

Menntun til sjálfbærni 

Árið 1997 héldu Sameinuðu þjóðirnar ráðstefnu á Grikklandi þar sem umræðan 

um menntun til sjálfbærrar þróunar lék stórt hlutverk. Á ráðstefnunni var 

hugtakið menntun til sjálfbærrar þróunar skilgreint og á rökstuddan hátt var það 

sett fram sem nýtt stig í þróun umhverfismenntunar. Með tímanum hefur 

hugmyndin um menntun til sjálfbærni þróast og breyst. Hér á landi hefur íslenska 

ríkisstjórnin bætt við þeim tveimur þáttunum sem Sameinuðu þjóðirnar hafa 

einnig skilgreint sem meginstoðir sjálfbærrar þróunar. Þessir þættir eru 

efnahagsvöxtur, félagsleg velferð og jöfnuður. Þegar unnið er með og talað um 

menntun til sjálfbærni þarf að hafa í huga að vinna þarf jafnt með alla þættina því 

að annars myndast ójafnvægi og því markmiðinu sem stefnt er að verður ekki 

náð. Þess vegna er nauðsynlegt fyrir kennara grunnskóla að vera opnir fyrir því að 

vinna með öðrum kennurum og deila með þeim þekkingu sinni. Í sameiningu geta 

þeir mótað ný viðfangsefni og nýjar áherslur sem þeir vinna eftir. Til að hægt sé 

að ná árangri í sjálfbærri þróun þurfa skólar að vinna markvisst með menntun til 

sjálfbærni. Það er einn lykilþátturinn í að hægt verði að ná settu marki sem þjóðir 

setja sér. (Auður Pálsdóttir o.fl., 2008:7). 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að í menntun barna eru sex 

grunnþættir. Þar er unnið að markmiðum sem tengjast samfélaginu og menntun 

hvers einstaklings. Þessir grunnþættir eru: „læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun„ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:5). 

Grunnþættirnir sex tengjast allir saman og snýst sjálfbærni um samspil allra þessa 

þátta. Þeir eiga allir að vera sýnilegir og hafðir að leiðarljósi í öllu starfi skólans. 

Auk grunnþáttanna er sköpun mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Sköpun tengist 

öllum grunnþáttunum þar sem nemendur læra gagnrýna hugsun, ígrundun, að 

leita að vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu gildismati. Með menntun til 

sjálfbærni læra nemendur að bera ábyrgð á umhverfi sínu, hugsa um heilbrigði, 

réttlæti og lýðræðisleg vinnubrögð. Einnig öðlast nemendur betri skilning á 
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samfélaginu eins og það er og hvernig það hefur þróast. Verða þeir meðvitaðri 

um framtíðina og geta því tekið þátt í að móta betri framtíð fyrir komandi 

kynslóðir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:13-16). Í skýrslu rannsóknarhópsins 

GETU – Teikn um sjálfbærni er menntun til sjálfbærni skilgreind á þennan hátt: 

Það er menntun sem gerir fólki kleift að sjá fyrir, horfast í augu við og leysa vanda 

sem ógnar lífi á jörðinni. Það er sú menntun sem útbreiðir gildi sem mynda grunn 

sjálfbærrar þróunar, jöfnuð kynslóðanna, jafnrétti kynja, félagsleg þolmörk, eyðingu 

fátæktar, umhverfisvernd og endurhæfingu umhverfisins, hóflega auðlindanýtingu 

og réttlát friðsöm samfélög. Þetta er jafnframt menntun sem leggur höfuðáherslu á 

hin flóknu og samtvinnuðu tengsl þriggja grunnstoða sjálfbærrar þróunar sem eru 

efnahagsvöxtur, félagsleg velferð og jöfnuður og umhverfisvernd (Auður Pálsdóttir 

o.fl. 2008:12). 

Hugtakið nær yfir margt og tengist mörgu, en mótast af aðstæðum í hverju landi. 

Það er ekki verið að tala um nýja námsgrein heldur nýja sýn á allar námsgreinar 

og kennsluaðferðir (GETA, 2008:6). 

 Árin 2005 – 2014 er áratugur sem Sameinuðu þjóðirnar hafa tileinkað 

menntun til sjálfbærni. Markmið þeirra með þessum áratug er að hvetja þjóðir 

heims til að auka gæði menntunar, að efla þann þátt hennar sem stuðlar að 

sjálfbærri framtíð og að þær nái að uppfylla þá átta liði í þúsaldarmarkmiði 

Sameinuðu þjóðanna. Þúsaldarmarkmiðin fjalla meðal annars um það að þjóðir 

heims eiga að endurskoða og bæta menntakerfi sinna landa og þær veiti öllum 

tækifæri til að sækja sér menntun. Vinna skal að sjálfbærni í samfélaginu og að 

útrýma fátækt (Auður Pálsdóttir o.fl. 2008:12). 

Norrænt og alþjóðlegt samstarf 

Allt frá því á áttunda áratugnum hafa Norðurlöndin unnið saman að 

umhverfismennt. Á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Tíbilis árið 1977 lögðu þau 

fram sameiginlega skýrslu um hver staða Norðurlandanna væri í 

umhverfisfræðslu. Frá 1977 – 1982 unnu Norðurlöndin einnig saman að gerð 

námsefnis fyrir umhverfismennt en það fékk dræmar undirtektir. Norðurlöndin 

hafa einnig unnið að sameiginlegri stefnu um sjálfbæra þróun og menntun til 

sjálfbærrar þróunar. Svíþjóð er forysturíki í norrænu samstarfi um 

umhverfismennt. Árið 2003 gerðu þeir úttekt á því hvernig sænskir skólar stæðu í 
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umhverfismennt. Finnar eru lengst komnir í áætlunargerð og gerð námsskráa 

sem tekur mið af menntun til sjálfbærni og sjálfbærri þróun. Íslendingar eru ekki 

komnir langt í þessari þróun. að var ekki fyrr en árið 1989, með tilkomu nýrrar 

Aðalnámskrár grunnskóla, að talað var fyrst um umhverfismennt. Íslendingar 

tóku þátt í norrænu Miljö ráðstefnum sem voru haldnar annað hvert ár frá 1983 

– 1991. Síðasta ráðstefnan var haldin hér á landi árið 1991 og kepptust íslenskir 

skólar við að sýna verkefni sín á ráðstefnunni. Í framhaldi af því gaf 

Námsgagnastofnun út efni fyrir umhverfismennt og Kennaraháskóli Íslands bauð 

uppá endurmenntun á sviði umhverfismennta (Auður Pálsdóttir o.fl. 2008:12-13).  

Skólar á grænni grein - Grænfáninn 

Á undanfönum árum hafa Íslendingar tekið þátt í mörgum norrænum og 

alþjóðlegum ráðstefnum og verkefnum. Eitt þessara verkefna er Skólar á grænni 

grein – Grænfáninn, sem er íslensk útfærsla á Eco schools sem er alþjóðlegt 

verkefni mótað árið 1994 í Evrópu af FEE (Foundation for Environmental 

Education). Verkefnið felur í sér að fá ungt fólk til að taka þátt í að huga vel að 

sínu nánasta umhverfi út frá sjálfbærri þróun og því sem það hugtak stendur fyrir 

(Auður Pálsdóttir o.fl., 2008:14-15).  

 Upphaf verkefnisins Skólar á grænni grein - Grænfáninn varð árið 2000 

þegar Landvernd gerðist aðili að þessum samtökum. Árið 2001 var farið af stað 

með að senda íslenskum grunnskólum kynningabréf um verkefnið og hvað það 

fæli í sér. Var þeim skólum sem hefðu áhuga á að taka þátt í verkefninu bent á að 

sækja um. Það ár sóttu tólf skólar formlega um og strax árið 2002 voru fyrstu þrír 

Grænfánarnir dregnir að húni á Íslandi. Mikill áhugi er hjá skólum landsins á því 

að taka þátt í þessu verkefni og í dag eru þeir í kringum tvöhundruð talsins. 

  Áður en skólar fá leyfi til að taka þátt í verkefninu verða þeir að vinna að því 

að ná þeim sjö skrefum sem sett eru í umhverfismálum. Þegar þeim er náð fá 

skólarnir að starfa undir merki Grænfánans en þurfa síðan að endurnýja leyfið á 

tveggja ára fresti (Landvernd, e.d.).  
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Á heimasíðu Landverndar eru skrefin sjö skilgreind á eftirfarandi hátt: 

1. Umhverfisnefnd starfar innan skólans. 

2. Staða umhverfismála í skólanum metin. 

3. Áætlun gerð um aðgerðir og markmið til umhverfisbóta í skólanum. 

4. Sinnt er stöðugu eftirliti og endurmati á umhverfismálum í skólanum. 

5. Nemendur fræddir um umhverfismál. 

6. Skólinn kynnir stefnu sína út á við og fær aðra með. 

7. Skólinn setur sér formlega umhverfisstefnu (Landvernd, e.d.). 

Með skrefunum sjö eru lögð fyrir ákveðin verkefni. Eiga þau að efla hugsun og 

vitneskju nemenda, kennara og annarra starfsmanna skólans um umhverfismál 

og hvernig hægt er að spara í daglegum rekstri skólans. Verkefnið einkennist af 

áherslu á sjálfbæra þróun og mótar því menntun til sjálfbærrar þróunar 

(Landvernd, e.d.). Markmið verkefnisins eru að: 

 Bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og orku. 

 Efla samfélagskennd innan skólans. 

 Auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan kennslustofu og utan. 

 Styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun skólans þegar teknar eru ákvarðanir sem 

varða nemendur. 

 Veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál. 

 Efla alþjóðlega samkennd og tungumálakunnáttu. 

 Tengja skólann við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning (Landvernd, e.d.). 

Álftanesskóli er einn þeirra skóla sem hefur starfað undir merkjum Grænfánans 

frá því árið 2005. Markmið skólans er að nemendur þekki hugtakið sjálfbærni, að 

auka fræðslu í umhverfismálum, orkunýtingu og flokkun á lífrænum og 

endurvinnanlegum efnum. Mikil áhersla er lögð á að tengja saman skólastarfið 

við umhverfi og náttúru. Fagstjóri Grænfánans í Grunnskólanum á Álftarnesi er 

myndmenntakennari skólans, Nada Borosak. Í kennslu sinni leggur hún mikla 

áherslu á sjálfbæra þróun og endurnýtingu efna. Nemendur nota nánast 

eingöngu verðlaust efni í verkefnavinnu sinni. Þegar kennari vinnur með 

verðlaust efni í kennslu er mikilvægt að hann sé vakandi fyrir því hvar hann getur 

nálgast það á auðveldan hátt. Gott getur verið að koma sér í góð sambönd við 

fyrirtæki eins og t.d. prentsmiðjur, verslanir og mötuneyti. Mikilvægt er að 

nemendur geri sér grein fyrir því hverskonar efni þeir eru að nota og hvaðan það 
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kemur. Gott er að virkja nemendur við söfnun heima fyrir á endurvinnanlegum 

efniviði og gömlum hlutum sem þeir geta komið með í skólann. Í flestum tilfellum 

fá nemendur þá betri tilfinningu fyrir flokkun á rusli og gömlum hlutum. Þannig 

verða þeir meðvitaðri um umhverfi sitt og hvernig hægt er að sjá nýtt notagildi í 

hlutum sem áður var talið rusl. Einnig læra nemendur að verðlaust efni í 

listsköpun er ekki eingöngu það rusl sem kemur frá okkur mönnunum. Einnig 

getum við nýtt okkur það sem náttúran gefur okkur eins og t.d. steina, 

trjágreinar, laufblöð og sand (Nada Borosak munnleg heimild, 17. febrúar 2012). 

Grænn apríl 

Í apríl eru ýmsar hátíðir haldnar í tengslum við umhverfið. Þar má nefna Dag 

jarðarinnar sem haldinn er hátíðlegur víðs vegar í heiminum þann 22. apríl og 

Dag umhverfisins sem er haldinn hátíðlegur hér á landi þann 25. apríl (Guðrún 

Arndís Tryggvadóttir, 2011). Þann 20. janúar 2011 tók hópur áhugafólks um 

umhverfið sig saman og fór út í framkvæmd á stóru verkefni sem fékk heitið 

Grænn apríl. 

 Markmið verkefnisins er að vekja áhuga fólks á umhverfinu og gera það á 

nýjan og spennandi hátt. Allir geta tekið þátt og eru ríkistjórn, fyrirtæki, 

félagasamtök og einstaklingar hvattir til að kynna vörur, þekkingu og þjónustu 

sem er græn, umhverfisvæn og styður við sjálfbæra framtíð á Íslandi. Með þessu 

er verið að reyna að gera umhverfisvæðingu áhugaverða, spennandi og 

skemmtilega. Fjölmargir skólar og leikskólar taka einnig þátt í verkefninu. Í þeim 

er endurvinnsla höfð að leiðarljósi og leitast við að gefa hlutum nýjan tilgang 

(Grænn Apríl, e.d). Megintilgangur félagsins er: 

 Að vekja landsmenn til frekari vitundar um að við þurfum að gæta að náttúrunni og 

umhverfi okkar. 

 Að hvetja aðila sem selja þekkingu, vöru eða þjónustu sem er annað hvort 

umhverfisvottuð, af Fair Trade uppruna eða telst umhverfisvæn á einn eða annan máta, 

til að kynna sig og starf sitt sérstaklega í apríl. 

 Að hvetja til umræðu um mikilvæg skref sem taka verður til að vernda náttúru landsins 

svo að komandi kynslóðir fái notið hennar á sama hátt og við njótum hennar í dag 

(Grænn apríl, e.d.). 
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Menntun til sjálfbærni í myndmenntakennslu 

Samkvæmt UNESCO er lykilhæfni nemandans á menntun til sjálfbærni túlkuð 

meðal annars:  

Að hann verði meðvitaður um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og geti tekið 

afstöðu til skynsamlegrar nýtingar þeirra; þekki, skilji og virði umhverfi sitt og 

náttúru; skilji hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir; skilji hvernig 

eigið vistspor og vistspor samfélaga og þjóða hangir saman við þróun; geti á 

gagnrýninn hátt metið gildi upplýsinga um umhverfi og náttúru; sé virkur og 

ábyrgur borgari í umhverfi sínu og náttúru; sé fær um að taka gagnrýna afstöðu 

gagnvart umhverfi, samfélagi, menningu og efnahagskerfi; hafi skilning á 

sameiginlegri ábyrgð jarðarbúa á jörðinni og íbúum hennar (Ásthildur B. Jónsdóttir, 

2011:6). 

Í kennslu þurfa myndmenntakennarar að huga að því hvernig listir geta hjálpað 

nemendum að skynja, túlka og skilja hugmyndir um sjálfbærni. Að nemendur geti 

fundið tengingu við sína eigin reynslu (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011:3). 

 Myndmenntakennari Grunnskólans á Álftanesi, Nada Borosak ólst upp við að 

sjálfbærni og endurnýting hluta væri eðlileg. Hún hefur þá skoðun að í listsköpun 

og listgreinakennslu sé mikilvægt að nota verðlaust efni og að nemendur þekki 

og skilji hugtakið sjálfbær þróun. Með því að nota verðlaust efni í 

myndmenntakennslu eykst meðvitund nemenda um umhverfið, náttúruna og 

verndun auðlinda jarðarinnar fyrir komandi kynslóðir. List er tjáningarform þar 

sem fjölbreytileiki í efnisvali skiptir miklu máli og eykur möguleika á mismunandi 

útfærslum verka. Með því að nota verðlaust efni í kennslu er hægt að sjá mikinn 

mun á hugsun, hugmyndum og sköpun nemenda. Fjölbreytileikinn í efnisvalinu 

eykur hugmyndaflæði og út úr einu verkefni koma mismunandi útfærslur. Þetta 

reynir meira á nemendur og þjálfar þá betur í skapandi hugsun (Nada Borosak 

munnleg heimild, 17. febrúar 2012). 

 Menning er meginstoð samfélags og forsenda fyrir sjálfbærni. Því ætti 

menningin að vera útgangspunktur í menntun til sjálfbærni. Út frá þessu er hægt 

að nálgast og túlka viðfangsefnið á óhlutbundinn hátt með myndlist. Þá fá 

nemendur tækifæri til að koma á framfæri sjónamiðum sínum á huglægari hátt 

en í rituðu máli með myndtúlkun og myndgerð. Þetta getur veitt sumum 
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nemendum, sem eiga erfitt með ritað mál, tækifæri til að koma skilaboðum 

sínum á framfæri til samfélagsins (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011:4). 

 Gerðar hafa verið margar rannsóknir á því hvaða áhrif listir og fagurfræði 

geta haft á nám barna. Þær hafa sýnt fram á að áhrifin eru margþætt og jákvæð. 

Listir og fagurfræði hafa m.a. áhrif á: „bættan námsárangur, aukið sjálfstraust, 

aukna tilfinningu fyrir fagurfræði og sköpun, gagnrýnni hugsun, tilfinningu fyrir 

siðfræðilegum álitamálum og menningarlegri meðvitund (Ásthildur B. Jónsdóttir, 

2011:5). 

 Þegar kemur að menntun til sjálfbærni í myndmennt er fagleg umræða 

mikilvægur þáttur í kennslu. Nemendur læra að skoða og túlka verk listamanna 

sem með list sinni fjalla um og túlka upplifun sína á samfélaginu. Eru viðfangsefni 

þeirra m.a. áhrif manna á umhverfið, pólitísk vandamál og félagsleg staða manna. 

Þau verk sem henta vel í kennslu eru þau sem hafa það að markmiði að kveikja á 

áhuga hjá áhorfandanum og vekja hann til umhugsunar um viðfangsefnið. Í 

kennslu verða myndmenntakennarar að hafa í huga og skoða vel hvaða leið sé 

best að fara í umfjöllun um listaverk þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi 

(Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011:11). Ef listaverk eiga að hafa einhver áhrif þá verða 

nemendur að hafa þekkingu til þess að skilja listaverk út frá sjálfstæðri og 

gagnrýnni hugsun (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011:5).  

 Með gagnrýnni hugsun læra nemendur að horfa á viðfangsefnið með opnum 

huga og leitast við að finna svör við þeim spurningum sem hjá þeim vakna. 

Nemendur tjá sig og leggja fram sínar ályktanir og skoðanir á þeim 

viðfangsefnum sem þeir eru að fást við á rökstuddan hátt. Mikilvægt er að 

nemendur séu opnir fyrir því að hlusta á gagnrýni og rök annarra nemenda og 

vera tilbúnir að endurskoða þá ályktun sem þeir höfðu komist að, ef rök annarra 

sýna fram á aðra útkomu (Brynhildur Sigurðardóttir, 2011). Þegar þetta er skoðað 

í samhengi við myndmenntakennslu og listaverk myndlistarmanna þá má nota 

umræður til að skoða listaverkið og túlka það á gagnrýninn hátt. Með því er verið 

að gefa nemendum kost á að leggja fram spurningar um listaverkið og leitað 

verði leiða til að fá svör við þeim spurningum. Samtal nemenda og kennara getur 

vakið upp hugmyndir nemenda á þeirra eigin verkum. Sjálfsþekking nemenda 

eykst og ýmsar tilfinningar geta komið upp sem þeir þurfa að takast á við. Með 
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því að þjálfa gagnrýnni hugsun og tjáningu nemenda er kennarinn að vekja upp 

lýðræðisleg vinnubrögð meðal þeirra þar sem hver og einn fær að tjá sig og segja 

það sem hann hefur fram að færa. Með stöðugri notkun á gagnrýnni samræðu 

læra nemendur að vinna með eigið gildismat og skilningur þeirra á umheiminum 

eykst. Það getur nýst þeim í þeirra eigin listsköpun (Ásthildur B. Jónsdóttir, 

2011:5-7). 

 Verk listamanna verða til út frá þeim áhrifum sem þeir verða fyrir í 

samfélaginu þar sem þeir kljást við þau málefni sem eru til staðar þá stundina. Í 

myndlistakennslu hafa mikilvægir þættir í verkum listamanna sem tengjast 

sjálfbærni verið flokkaðir niður í þrennt:  

 Stuðla að sjálfbærri efnisnotkun 

 Viðhalda og þróa áfram fyrirliggjandi tækni og efnisþekkingu í myndlist. 

 Vinna með inntak er eykur skilning á málefnum sjálfbærrar þróunar (Ásthildur B. 

Jónsdóttir, 2011:8). 

Það sem kallast sjálfbær efnisnotkun er: Að hugað sé að því að í 

myndmenntastofunni séu ekki skaðleg efni fyrir umhverfið. Kennari er fyrirmynd 

nemenda og þarf að geta sýnt það meðal annars með efnisvali, nýtingu efna og 

endurvinnslu.  

 Að viðhalda og þróa áfram fyrirliggjandi tækni og efnisþekkingu stuðlar að 

því að komandi kynslóðir öðlist ákveðna verkþekkingu svo hún glatist ekki. Þessi 

þekking getur haft mikið gildi fyrir samfélagið.  

 Að vinna með inntak er eykur skilning á málefnum sjálfbærrar þróunar. Til að 

skilja heiminn og það sem er að gerast er gott að hafa listaverk með 

hnitmiðuðum efnistökum. Myndlíking og myndtúlkun listaverka henta 

nemendum vel til að öðlast frekari skilning á viðfangsefni sem tekið er fyrir, eins 

og umhverfismál (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011:8).  

 Þegar listamaður fær hugmynd að verki er það fyrsta skrefið í ákveðnu ferli 

þar til það er fullunnið. Í þessu ferli felst ákveðin rannsóknarvinna þar sem 

listamaðurinn rannsakar og greinir viðfangsefnið til að skilja það betur. Í menntun 

til sjálfbærni er mikilvægt að huga að þessu ferli og að nemendur átti sig á því. 

Það auðveldar nemendum að skilja inntak listaverka og hjálpar þeim einnig í 

þeirra eigin listsköpun (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011:9). Þegar nemendur vinna út 
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frá sjálfbærni í myndmennt læra þeir að skoða sitt nánasta samfélag og 

alþjóðasamfélagið. Hvernig þeir eru þátttakendur í því og hvernig gjörðir þeirra 

hafa áhrif í dag og í framtíðinni (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011:10). 

Reggio Emilia og sköpun í skólastarfi 

Reggio Emilia starfið er ekki kenning eða stefna heldur leiksskólastarf sem hefur 

verið í þróun í yfir hálfa öld og er ennþá í þróun. Það byrjaði árið 1945 í 

smábænum Reggio á Ítalíu sex dögum eftir að síðari heimstyrjöldinni lauk. 

Nokkrar mæður tóku sig saman og ákváðu að byggja athvarf fyrir börnin sín 

nánast úr engu. Ráðist var í verkefnið með lítið sem ekkert fjármagn, án 

byggingaleyfis eða samþykkis æðstu manna menntamála. Tilgangur mæðranna, 

sem stóðu að verkinu, var að börnin þeirra fengju að alast upp við lýðræði, sem 

er stór þáttur í starfi Reggio Emilia. Einnig var lögð mikil áhersla á von og 

hugmyndir. Þegar sálfræðingurinn og kennarinn Loris Malaguzzi heyrði um 

hugmyndir og áætlanir mæðranna heillaðist hann af krafti þeirra, bjartsýni og 

dugnaði. Þetta varð til þess að hann helgaði líf sitt og starf þessum málstað allt til 

æviloka. 

 Í kringum 1974 fóru fréttir af starfsemi Reggio Emilia að berast til annarra 

landa og þar á meðal til Íslands. Það var þó ekki fyrr en 11 árum síðar að farið var 

af stað með að kanna þann nýja vettvang í leikskólamálum sem Reggio starfaði 

eftir. Leikskólakennaranemar sem voru þá í námi við Fósturskóla Íslands fóru til 

Ítalíu til að kynna sér starfsemi skólans. Árið 1987 aðeins ári síðar hóf leiksskólinn 

Mararbakki í Kópavogi starf í anda Reggio. Leiksskólabörn tóku það sama ár þátt í 

sýningu sem haldin var á Kjarvalsstöðum í Reykjavík sem bar nafnið ,,Börn hafa 

hundrað mál”. Vakti sýningin mikinn áhuga og forvitni hjá almenningi (Guðrún 

Alda Harðardóttir, 2001:10-11). Meðal sýningagesta var listmálarinn Bragi 

Ásgeirsson, sem í kjölfarið ritaði grein í Morgunblaðið þar sem hann lýsti aðdáun 

sinni á sköpunarkrafti barnanna: 

Hvernig gat það staðist, að svo ungar manneskjur gátu skapað hluti, sem voru 

einstakir að fjölbreytileika og listrænum gæðum og sýndu þekkingu á 

viðfangsefninu, sem er óvenjulegt á þessum aldri. Öll verkin báru vott um næman 

skilning barnanna og ljóðræna mýkt, sem sameinaðist óheftri og kraftmikilli 

sköpunargleði (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001: 11).  
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Uppeldisstefna Reggio Emilia er að örva barnið til þekkingar með því að hvetja 

það til þess að uppgötva möguleikana á breytingum hluta. Þegar þessir hlutir 

komast í hendur barna fá þeir n.ýtt líf. Þegar þeim er raðað saman af 

sköpunargleði og hugmyndaflugi verða til margir skemmtilegir leikir og hlutir. 

Myndlistakennarinn Vea Vecchi tekur svo til orða,, Með því að horfa á 

hversdagslega hluti sem annað en hversdagslega opnast augu og hugur og 

athyglin verður skarpari og frjálsari um leið ”(Börn hafa hundrað mál. 1988:25). 

 Þörfin til sköpunar er okkur öllum meðfædd þó að hæfileikar manna til þess 

séu mismiklir. Með hugtakinu sköpunarhæfni er átt við að viðkomandi eigi 

auðvelt með að opna hug sinn fyrir nýjungum. Það að sjá hluti í nýju ljósi, eiga 

auðvelt með að setja hversdagslega hluti í nýjan búning og gefa þeim nýja 

merkingu í daglegu lífi. Í Reggio Emilia eru þessir þættir hafðir að leiðarljósi sem 

nemendur læra að tileinka sér (Valborg Sigurðardóttir, 1989:105). 

 

Sjálfbær list 

Tilgangur listar sem hefur sjálfbæra þróun að leiðarljósi, er að forðast 

eyðileggingu náttúrunnar og vernda lífríki hennar. Með því sköpum við umræður 

sem verða til þess að við verðum meðvitaðri um náttúru jarðarinnar og ástand 

hennar. List sem hefur þessa þætti að leiðarljósi kallast ,,sustainable art” og er 

íslenska heitið á hugtakinu sjálfbær list eða list sem stuðlar að sjálfbærni. Greina 

má sjálfbæra list í þrjá meginflokka: 

 Í fyrsta lagi er talað um list sem tengist náttúru eða landslagi. 

 Í öðru lagi er talað um list sem fjallar um aðferðir sjálfbærrar þróunar og 

þá er hægt að nefna endurvinnslu.  

 Í þriðja lagi er talað um list sem sköpuð er með það að markmiði að 

bregðast við samfélagslegum málefnum með því að búa til hluti eða 

vettvang fyrir umræður (Smith, 2005:14-22). 

Í byrjun síðustu aldar hafa átt sér stað miklar breytingar á stefnum og straumum í 

myndlist. Myndlistarmenn fengu aðra sýn á náttúrunni og vistkerfi jarðar. Þeir 

fóru að huga að þessum þáttum og verk þeirra endurspegluðu þá þekkingu sem 
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þeir höfðu aflað sér. Á 7. áratug 20. aldar kom fram hugtakið umhverfislist eða 

list í opinberu rými (land art). Myndlistamenn fóru að sækjast eftir nánari 

tengingu við umhverfið. Verk listamanna fóru að færast meira út í náttúruna, út 

úr sýningarsölum og vinnustofum. Oftast er átt við þrívítt listaverk, sem skapað 

er með ákveðinn stað í huga og komið fyrir þar sem almenningur getur notið þess 

og haft greiðan aðgang að. Með því verður staðsetningin og umhverfið hluti af 

verkinu og áhorfandinn líka. Lögðu listamennirnir fram spurningar og vangaveltur 

um raunsæja mynd af heiminum sem við búum í. Hvernig fólk upplifir þann heim 

og hvernig hægt er að lifa innan hans (Gunnar J. Árnason, 1998, Smith, 2005:14-

22). Urðu miklar breytingar í skúlptúrlist og kom ný stefna fram sem ber heitið 

„jarðlist“ (earth art). Spiral Jetty, (1970), eftir listamanninn Robert Smithson, er 

eitt frægasta dæmið um jarðlist. Hugmyndin var að vinna út frá umhverfinu eins 

og það kom fyrir en ekki að bæta einhverju við það. Þessi stefna var mjög 

skammlíf og þá helst út af fjármagni þar sem þetta kallaði á mikið jarðrask 

(Gunnar J. Árnason, 1998). 

Aðalheiður S. Eysteinsdóttir 

Norður á Akureyri býr listakonan Aðalheiður S. Eysteinsdóttir. Hefur hún vakið 

mikla athygli á undanförnum árum fyrir óvenjuleg verk sín. Aðalheiður er fædd á 

Siglufirði árið 1963. Hún stundaði nám í Myndlistaskólanum á Akureyri á árunum 

1986-1993. Með verkum sínum hefur hún reynt að fanga ógleymanleg augnablik 

úr lífi sínu og samfélaginu. Menn og dýr eru meginviðfangsefni hennar og segir 

hún að það sé ,,[...]tilraun til að minna okkur á hvaðan við komum og hver við 

erum. Einskonar brú milli veruleika og ímyndunar í samfélagi sem er of upptekið 

til að staldra við og njóta”(Freyjulundur, e.d.,a.). Aðalheiður er mjög meðvituð 

um umhverfi sitt og hefur mikinn áhuga á náttúrunni og auðlindum hennar. Hún 

hefur unnið að mörgu í gegnum tíðina. Má meðal annars nefna vídeóverk, 

gjörningar, málverk og teikningar (Freyjulundur, e.d.,b.).  

 Aðalheiður er alin upp við að nýta það sem til fellur og að nota 

hugmyndarflugið til þess gefa gömlum hlutum nýtt líf. Í námi sínu við 

Myndlistaskólann á Akureyri lærði hún að vinna með hefðbundin efni í 

listsköpun. Eftir að hún útskrifaðist þaðan komst hún fljótt að því hversu 
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kostnaðarsamt það gat verið að nota slíkt efni. Varð þessi kostnaður ein af 

ástæðum þess að hún fór að leita meira í verðlausan efnivið og endurnýtingu í 

verkum sínum. Einnig spilaði þar inní mikil þörf hennar fyrir fjársjóðsleit, leit eftir 

nýjum og óhefðbundnum aðferðum, áhrif frá uppvaxtarárum og það að hún 

vinnur hratt og mikið (Aðalheiður S. Eysteinsdóttir munnleg heimild, 14. apríl 

2012). 

 Þegar Aðalheiður meðhöndlar þann efnivið sem til fellur finnur hún hvernig 

sköpunarkrafturinn blómstrar. Rétt eins og þegar hún var barn og lék sér að því 

að finna myndir í skýjunum eða í snjósköflunum í fjöllunum. Nýtur hún þess að 

lifa í núinu og njóta augnabliksins. Hversdaglegt líf veitir henni mikla gleði og 

óvænt ævintýri sem verða oft uppspretta að nýjum verkum. Oft kvikna 

hugmyndir út frá hráefninu sem hún fær t.d. verk sem hún gerði af stelpu í 

doppóttum kjól sem hallar sér upp að vegg og reykir. Kjóll stúlkunnar er unninn 

úr töppum. Aðalheiður hefur mikla ánægju af því að gefa gömlum hlutum 

framhaldslíf og votta þeim virðingu sem áður unnu með þá. Ef hún finnur t.d. 

spýtur sem einhver er búinn að saga niður og jafnvel mála notar hún þær í verk 

sín án þess að eiga nokkuð við þær (Aðalheiður S. Eysteinsdóttir munnleg 

heimild, 14. apríl 2012).  

 Nýjustu verk hennar eru þrívíðir skúlptúrar og lágmyndir úr timbri. Á þeim 

tíma, þegar list hennar var að þróast í þessa átt, fór hún og leitaði sér efnis á 

gámasvæði Akureyrabæjar. Verk hennar einkennast af timburbútum sem raðað 

er saman af mikilli alúð og samviskusemi. Timbrið hefur hún fengið gefins frá 

hinum og þessum smiðum, úr gömlum húsum og byggingu sólpalla. Með því að 

nota endurnýtanlegt efni finnst henni eins og hún sé að opna nýja vídd. Hún 

endurvinnur einnig sorp sem fellur til á heimili hennar og nýtir það í verk sín 

(Freyjulundur. e.d.,b).  

Andy Goldsworthy 

Listamaðurinn Andy Goldsworthy hefur fengist við list sem tengist umhverfinu og 

náttúrunni. Hefur hann á stórkostlegan hátt helgað listsköpun sína náttúrunni og 

því sem hún hefur upp á að bjóða. Goldsworthy ólst upp í útjaðri Leeds í nálægð 

við engi og skóga. Á unglingsárunum vann hann á sveitabæ þar sem hann 



  21 

kynntist störfum sveitarinnar. Með kynnum sínum af sveitinni og skóginum í 

nágrenninu heillaðist hann af náttúrunni og að vinna með höndunum. Á 

háskólaárunum eyddi hann skólafríum sínum við listsköpun í skóginum þar sem 

hann ólst upp og þar varð hans fyrsta náttúrulistaverk til. Tenging og sýn 

Goldsworthys við landið og náttúruna er mikil. Það sem hann upplifir og sér í 

henni er kjarni hennar, það sem hún er gerð úr og það sem lifir í henni 

(Strickland-Constable, Miranda, 1993:11).  

 Löngun hans og þörf fyrir að kanna og kynnast náttúrunni hefur alltaf verið 

sterk. Í byrjun eyddi hann miklum tíma í að skoða hana og rannsaka. Oft fór meiri 

tími í það hjá honum heldur en að fullvinna verk. Notaði hann ljósmyndavélina til 

að skoða formgerð steina og kletta. Einnig fylgdist hann með og prófaði sig áfram 

með það hvernig hann gæti tekist á við fjölbreytt veðurfar í verkum sínum 

(Strickland-Constable, Miranda, 1993:12-13). 

 Í sköpunarferlinu nýtur Goldsworthy þess að vinna með höndunum og eru 

þær hans aðal verkfæri við mótun listaverks. Ef hann þarf á verkfærum að halda 

notar hann þau einnig. Verk hans eru oft á tíðum ekki varanleg og eyðast líkt og 

hringrás lífsins. Til að verkin fái að lifa og almenningur geti notið þeirra tekur 

hann ljósmyndir af þeim. Myndar hann öll verk sín, hvort sem þau eru vel 

heppnuð eða ekki. Eru þessar myndir oftast einu heimildirnar sem til eru um verk 

hans (Goldsworthy, 1987). 

 Goldsworthy hefur tileinkað sér þau vinnubrögð að nota þann efnivið sem 

finna má í náttúrunni. Efnisval Goldsworthy ræðst af árstíma, staðsetningu og 

veðurfari. Skiptir staðsetningin miklu máli og eyðir hann góðum tíma í að velja 

hana. Oft á tíðum hefur hann gengið mörgum sinnum framhjá sama staðnum 

áður en hann verður fyrir valinu. Hann tengist stöðunum og verður því mjög 

meðvitaður um það ef breytingar verða á náttúrunni, sem oft verður til þess að 

nýtt viðfangsefni fæðist. Orkan og umhverfið kringum efnisvalið skiptir jafnmiklu 

máli og orkan og umhverfið í efninu sjálfu. Einnig skiptir máli í hvaða átt verkin 

snúa. Það ræðst af því hvaða árstími er, t.d. ef það er vetur þá snúa verk hans í 

norður. Þegar staðsetning hefur verið valin er það efniviðurinn og aðstæður á 

staðnum sem ráða sköpun og útkomu verksins. Ef það hefur fallið snjór, þá er 

það snjórinn sem verður uppspretta að verki og verður að megin viðfangsefni 
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hans þá stundina. Í sköpun sinni notar Goldsworthy fyrst og fremst eiginleika 

efniviðarins til að setja og festa hluti saman (Goldsworthy, 1987). 

 Grunnformin þrjú, hring, ferhyrning og þríhyrning, er að finna í náttúrunni og 

í öllum þeim efniviði sem náttúran gefur. Sá efniviður sem Goldsworthy vinnur 

með er meðal annars laufblöð, steinar, snjór og trjágreinar. Miklir möguleikar eru 

innan hvers efnis, hvernig hægt er að móta hann og búa til ný form og mynstur. 

Með því að kanna og skoða form náttúrunnar betur öðlast Goldsworthy meiri 

skilning á þeim sem hann getur nýtt í verk sín. Þessi hugsun varð t.d. til þess að 

hann uppgötvaði nýtt form, spíral, sem hann fór með tímanum að nota í verkum 

sínum. Hringur, lína, bogi og spírall eru form sem hann notar mikið og eru þau 

endurtekin aftur og aftur (Goldsworthy, 1987). 

 Goldsworthy vinnur mikið með laufblöð. Tínir hann þau upp af 

skógarbotninum og af trjám skógarins. Til að geta skilið og áttað sig á 

mismunandi eiginleikum laufblaða prófar hann að vinna með þau til að finna út 

hvaða eiginleika þau þurfa að hafa í verkið. Hvort þau eiga að vera þurr og stökk, 

rök og frost bitin eða safarík og fersk af trjánum. Hann velur vandlega þau 

laufblöð sem hann notar. Laufin sem Goldsworthy tekur af trjánum eru kröftugri 

vegna ferskleikans. Laufblöðin í jaðri skógarins, þar sem sólin nær að skína, eru 

þykkari en þau sem eru innar í skóginum. Þegar hann tekur laufblöð af trjánum 

gætir hann þess vel að taka einungis nokkur laufblöð af hverju tré. Þegar 

Goldsworty vinnur að verkum sínum með laufblöð notar hann eina tegund í hvert 

verk og ræðst form verksins af því hver lögun og áferð laufblaðanna er. Þegar 

formið sem hann vinnur með er spírall notar hann laufblöð kastaníutrjáa, en 

laufblöð hlyns notar hann í kassalagað form. Hann notar þyrna og trjáflísar til að 

festa laufblöðin saman. Goldsworthy vinnur þessi verk bæði úti í náttúrunni og á 

vinnustofu sinni. Fer það eftir stærð og gerð verksins hvar það er unnið (Nesbitt, 

Paul, 1993:99). 

 Steinar eru einn af þeim efniviði náttúrunnar sem Goldsworthy notar í verk 

sín. Þegar hann leitar að réttu steinunum fer hann oft að sömu steinunum líkt og 

hann gerir þegar hann er að finna réttu staðsetninguna fyrir verk sín. Hann 

gengur oft framhjá sama steininum áður en hann verður fyrir valinu 

(Goldsworthy,1994:6). Eitt af viðfangsefnum Goldsworthy eru vörður, búnar til úr 



  23 

steinum. Það sem heillar hann við vörðurnar er vöxtur þeirra, steinn við stein, lag 

ofan á lag. Þetta ferli minnir listamanninn helst á vöxt trés. Með því að hliðra til 

nokkrum steinum getur lögun varðanna breyst (Goldsworthy, 1994:36). 

Goldsworthy segir að steinn sé viður, vatn, jörð og gras. Hann hefur áhuga á að 

binda þennan efnivið saman. Þekking á efniviðnum skiptir máli og notar 

Goldsworthy hvern efnivið á sinn hátt. Í steinaverkum sínum þekur hann oft 

steina með ýmsum efnivið eins og t.d. trjágreinum, beinum, ís og laufblöðum af 

ýmsum stærðum og gerðum (Goldsworthy, 1994:6-27). 

Dieter Roth 

Dieter Roth var þýsk-svissneskur listamaður sem fluttist til Íslands snemma árs 

1957 og hafði hér fasta búsetu í nokkur ár. Eftir að hann fluttist héðan kom hann 

reglulega til landsins og dvaldist þá í mislangan tíma (Gunnar Harðarson, 

1998:20). Koma Dieters til Íslands markaði ákveðin tímamót hjá listamönnum 

landsins. Hann færði þeim innsýn í heim nýrra viðfangsefna sem listamenn í 

Evrópu voru að fást við. Þessar nýjungar voru meðal annars bókverkið og hin 

alþjóðleg hreyfilist (Niels Hafstein, 1994:3).  

 Sama ár og Dieter flutti til landsins stofnaði hann ásamt vini sínum, 

ljóðskáldinu Einari Braga, bókaforlagið forlag ed sem þeir ráku í fjögur ár, frá 

árinu 1957 – 1961. Tilgangur þeirra með stofnun forlagsins var að þeir gætu 

sjálfir gefið út bækur sínar og bókverk. Einnig sáu þeir um útgáfu fyrir nokkra 

kunningja. Verkaskipting var hjá þeim félögum og var hlutverk Dieters að sjá um 

hönnun og prentun. Við prentun bókanna fékk hann að nota aðstöðu og tæki hjá 

prentsmiðjum bæjarins. Í starfi sínu var Dieter nokkuð hagsýnn og nýtti 

pappírsafganga sem til féllu í prentsmiðjunum. Í hönnunarvinnu sinni fór hann oft 

óhefðbundnar leiðir og notaði oft í endanlega útkomu bókanna óhefðbundið efni 

eins og t.d. teygjur, vír, gorma og skrúfur sem hann setti á kjöl þeirra til að binda 

þær saman.  

 Forlag ed gaf út fyrsta bókverk Dieters sem var kinderbuch en það var einnig 

fyrsta verkið sem forlagið gaf út. Talið er að kinderbuch sé gert út frá hugmynd af 

barnabók sem Dieter gerði í Bern fyrir son Bremers árið 1954. Myndverkið í 

kinderbuch er unnið úr tveimur af grunnformunum þ.e. hring og ferningi. Þeir eru 
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ýmist skornir út í karton eða þrykkt á það í mörgum mismunandi stærðum og 

fjölda á hverri síðu. Þegar bókinni er flett breytast myndverkin þar sem litirnir og 

útskornu formin raðast saman á mismunandi vegu.  

 Bókverkið bilderbuch sem Dieter gefur út árið 1956 er unnið út frá sömu 

aðferðum og kinderbuch. Í þetta verk notar hann frumlitina og einungis 

ferninginn sem hann skar út í karton og í mismunandi litaðar glærur. (Aðalsteinn 

Ingólfsson. 1988:66-69). Í þessum tveimur bókum var engin regla á því hvernig 

formin röðuðust niður á myndflötinn og var það því tilviljunin ein sem fékk að 

ráða hvar þau lentu og hvernig þau röðuðust saman.  

 Árið 1958 kom út fyrsta bókverkið í book bókaröðinni. Næstu bókverk í þeirri 

syrpu komu út á árunum 1960-1961. Hétu bókverkin öll bok og var tölu- og 

bókstafur notaður til að aðgreina þau t.d. bok 2a. Þessi bókverk vann Dieter með 

allt annarri aðferð en kinderboch og bilderboch. Book verkin gerði hann af mikilli 

nákvæmni þar sem mælt var nákvæmlega fyrir því hvar láréttar og lóðréttar línur 

voru settar niður. Mynduðu þær eina heild á myndfletinum svo ekki var hægt að 

greina á milli þess hvað var í forgrunni, miðju og bakgrunni.  

 Í fyrstu bókina book handskar Dieter allar línur út af mikilli nákvæmni á laus 

blöð og var þeim síðan raðað saman í möppu. Með því að hafa blöðin laus var 

áhorfandanum boðið upp á að taka þátt í sköpun verksins með nýrri uppröðun. 

Bókverkin sem komu á eftir voru unnin með öðrum hætti. Í þeim prentaði hann á 

pappírinn á marga vegu í staðinn fyrir að skera út í hann og setja nokkrar síður 

saman. Í prentuninni urðu línurnar þéttari og breiðari eftir því sem kom nær 

miðju bókarinnar, sem síðan fór að verða gisnari og mjórri eftir því sem 

áhorfandinn flettir út frá miðju og aftar í bókina. Endaði vekið á sama veg og það 

byrjaði. Síðurnar voru festar saman með gormum þannig að verkin voru föst í 

forminu og áhorfandinn gat ekki haft nein áhrif á mótun þeirra (Aðalsteinn 

Ingólfsson. 1988:70-73). 

 Þegar Dieter vinnur að bókverkum sínum bok 3a, bok 3b, bok 3c, bok 3d og 

daily mirror book sem hann gerir árið 1961 er hann enn á ný kominn á nýjar 

slóðir. Eru þessar bækur endurunnar t.d. úr ýmsum dagblöðum og 

teiknimyndablöðum sem hann skar niður í þeirri stærð sem bækurnar áttu að 

vera og setti á milli kartona. Hugmyndaflug Dieters var mjög öflugt og var hann 
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með óendanlegar hugmyndir að verkum sínum og hefði getað haldið endalaust 

áfram með hverja bók. Sá hann nýtanlegan efnivið í öllu því sem aðrir töldu rusl 

og hentu. Auk þess að nota dagblöð, tímarit og teiknimyndasögur fór hann að 

nýta gömul póstkort, litabækur og það efni sem hann náði í og gat sett í nýtt 

hlutverk og nýtt samhengi.  

 Dieter hélt áfram að gera tilraunir með efni, lögun og stærð á bókverkum. 

Minnsta bókverkið hans daily mirror book gerði hann úr blaðsíðum úr Daily 

Mirror bresku síðdegisblaði. Bókverkið var 2X2 cm á stærð og 150 blaðsíður. 

Önnur smábók sem hann gerði úr dagblöðum nefndi hann daglegt bull. Var talið 

að með þessum verkum hafi Dieter verið að lýsa afstöðu sinni til dagblaða sem 

hann hafði ekki mikið álit á. Honum fannst þau ekki vera fær um að fjalla um 

raunveruleikann.  

 „Bókabjúga“ var annað tilraunaverkefni Dieters þar sem hann lét sjóða 

síðdegisblaðið Daily Mirror þar til það varð að hreinum pappamassa. Fékk hann 

síðan starfsmenn í kjötvinnslu KEA á Akureyri til að blanda límefni, kryddi og feiti 

saman við pappamassann og búa til úr því bjúgu. Í framhaldi af því voru gerð 

samtals fimmtíu „bókabjúgu“ sem voru unnin úr þýskum dagblöðum og bókum. 

Með þessum verkum vildi Dieter koma á framfæri: „að bók er aldrei hlutlaus 

miðill, ílát, heldur dregur hún form sitt af innihaldinu“ (Aðalsteinn Ingólfsson, 

1988:80). 

 Með þessum verkum vann hann að því að finna dagblöðum og bókum nýtt 

hlutverk. Voru þau unnin út frá áhrifum sem hann varð fyrir í byrjun 7. 

áratugarins þegar hann sá sýningu í Kunsthallen í Bern með verkum eftir 

listamanninn Jean Tinguely. Voru þetta ryðguð, hreyfilistaverk sem voru að hruni 

komin. Einnig komst hann í kynni við verk listamannsins Marcel Duchamp sem 

vann við að setja hversdagslega hluti í nýtt hlutverk (Aðalsteinn Ingólfsson. 

1988:76-80). Í kjölfarið fór Dieter að gera hreyfilistaverk ásamt bókverkum og 

lágmyndum. Í verk sín notaði hann allskonar efnivið sem hann komst yfir. Voru 

verkin þess eðlis að þau voru hreyfanleg og gat áhorfandinn tekið þátt í 

verkunum og breytt þeim með því að snúa skífum, fletta síðum eða færa þær til 

og raða hluta af þeim upp á nýtt (Aðalsteinn Ingólfsson, 1994:31).  
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Jón Gunnar Árnason 

Á 7. áratugnum var listamaðurinn Jón Gunnar Árnason í flokki bestu 

myndhöggvara landsins. Hann var einn þeirra listamanna sem færði list sína út í 

umhverfið. Hafði hann mjög sterka tilfinningu fyrir náttúru landsins og 

umhverfisvanda heimsins. Ungur lærði hann vélsmíði og hóf starfsferil sinn á því 

að framleiða nytjahluti úr málmi. Naut hann þess að búa til hluti sem veittu 

mönnum tvöfalda ánægju, það er fagurfræðilega og nytsamlega. Fljótlega sá 

hann að það var ekki mjög arðbært að leggja alla þessa vinnu í að gera hvern hlut 

einstakan. Hann sá fram á að hann þyrfti að velja á milli þess að fjöldaframleiða 

nytsamlega hluti án þess að leggja í þá listræna vinnu eða að einblína á það 

listræna og það sem gleður augað. Á endanum varð það úr að hann helgaði sig 

listinni því það var hún sem hann hafði mesta ánægju af og þráði að leggja fyrir 

sig (Ólafur Gíslason, 1994:12-14). Í viðtali við Morgunblaðið 4. desember 1988 

sagði hann þetta um þá leið sem hann valdi: 

Ég varð að gera það upp við mig hvort ég ætlaði að hugsa um egóið eða lifa eftir 

þeim lögmálum sem tröllríða Íslendingum, safna, græða, eignast meira, lifa 

heilbrigðu löglegu lífi, búa til kjarnafjölskyldu. Ég kastaði öllu frá mér og fór að vinna 

fyrir sjálfan mig og umhverfið (Jón Gunnar Árnason, 1994:75). 

Árið 1965 fór Jón Gunnar til Englands þar sem hann stundaði listnám næstu tvo 

og hálfan vetur við Hornsey – listaskólann í London. Var hann afkastamikill á 

þessum tíma og voru minnst fjórtán stórir hreyfiskúlptúrar, aðallega lágmyndir, 

sem hann setti saman (Aðalsteinn Ingólfsson, 1994:38). 

 Á 7. áratug síðustu aldar voru miklar hræringar í heiminum, þar á meðal 

stríðsógnir og miklar framfarir í tækni og fjarskiptum sem höfðu áhrif á yngri 

kynslóðina og ekki þá síst unga listamenn. Kynntist hann róttækum listamönnum 

sem höfðu síðar mikil áhrif á listsköpun hans og hvert hann stefndi í henni. Meðal 

þessara listamanna var Dieter Roth sem var meðal annars fulltrúi hins nýdadíska 

raunsæis. Verk Jóns Gunnars á þessum tíma voru hreyfilistaverk, sem var nýjung í 

listaheiminum í Evrópu. Voru það aðallega veggskúlptúrar/veggmyndir sem hann 

gerði. Verkin voru hugsuð þannig að þau ættu að höfða á nýjan hátt til 

áhorfandans og umhverfisins. Voru þau hreyfanleg og áhorfandinn gat tekið þátt 

í sköpun þeirra innan ákveðins ramma. Talið er að listamennirnir, sem tileinkuðu 
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sér þetta form listarinnar, hafi fengið hugmyndina að hreyfilistinni að hluta til frá 

hugmyndum „ready made“ verkum listamannsins Marcel Duchamp, sem hann 

setti fram á 2. áratugnum. En túlkun þessara verka er að: „listaverk ættu sér ekki 

aðra tilvist en í huga áhorfandans“ (Ólafur Gíslason, 1994:15). 

 Hápunktur Jóns Gunnars í hreyfilistaverkum var árið 1967 þegar hann 

skapaði Blómið. Með því verki var hann kominn í þá stöðu að vera í flokki með 

bestu listamönnum landsins. Blómið er unnið úr stáli, og er með hreyfanlega 

arma sem festir eru saman á jafnvægislóðum. Verkið er ekki sett í ákveðið fast 

form hvað varðar tíma og rúm því að hugsun Jóns var sú að með árunum myndi 

blómið vaxa og taka á sig nýja mynd.  

 Annað þekkt verk eftir Jón Gunnar frá þessum tíma er Hjartað. Er það stór 

vélknúinn skúlptúr sem gerður er úr ýmsum gömlum bílapörtum og öðru 

brotajárni. Við Hjartað er tengdur takki. Ef stigið er á hann koma ýmis óhljóð og 

skruðningar frá verkinu. Hugmyndin að verkinu kom, þegar fréttir bárust úr heimi 

læknavísindanna af fyrsta hjartaflutningnum. Vildi hann að áhorfendur verksins 

fyndu fyrir og upplifðu hvað tækniþróunin og vélmenningin væri í raun 

óhugnanleg. Vildi hann meina að ekkert fengi að vera ósnortið þegar kæmi að 

tækninni og að hún væri notuð til að grípa framfyrir hendur náttúrunnar og gang 

lífsins. Eru þessi tvö verk Blómið og Hjartað upphafið á þeirri tengingu á milli þess 

listfræðilega og vistfræðilega sem átti eftir að einkenna verk hans í framtíðinni 

(Ólafur Gíslason, 1994:14-16). 

 Á árunum 1967 – 1970 þegar Bandaríkjamenn stóðu í stríði við Víetnama 

gerði Jón Gunnar röð hnífamynda. Voru þessi verk af pólitískum toga og með 

þeim sagðist hann vera pólitískur listamaður. Með hnífaverkunum var hann 

meðal annars að mótmæla og tjá andúð sína á voðaverkunum sem 

Bandaríkjamenn voru að vinna í Víetnam, á mannfallinu og þeirri eyðileggingu 

sem hlaust af stríðinu. Einnig var hann að lýsa yfir andúð sinn á þeim voðaverkum 

sem vélvæddar hernaðarþjóðir voru að vinna á fátækum bændum í nýlendum 

Afríku, Asíu og Suður – Ameríku. Þessi verk voru illvígar vítisvélar vopnaðar 

flugbeittum hnífum sem oft tókust á við mjúk form sem unnin voru með 

gúmmífroðu. Hnífaverkin voru ekki alltaf unnin út frá fyrrgreindri hugsun þar sem 

eyðingarmáttur er í aðalhlutverki. Jón Gunnar gerði einnig hnífaverk þar sem 
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hugsun hans og túlkun voru út frá formi hnífanna og orku þeirra (Ólafur Gíslason, 

1994:16-18). 

 Með tímanum þróaðist díonýsíska vistfræðilega túlkun Jóns yfir í það að 

verða kosmísk samkennd með náttúrunni þar sem verk hans eru túlkun á sólinni 

og sólarljósinu með trúarlegu ívafi (Ólafur Gíslason, 1994:16). Árið 1971 er Jón 

Gunnar nánast eingöngu farinn að vinna að umhverfislist þar sem umhverfið, 

túlkun og upplifun áhorfandans leika stórt hlutverk (Benedikt Gestsson, 

1993:155).  

 Fyrstu umhverfisverk Jóns Gunnars sem hann vann út frá náttúrunni og 

áhrifum hennar voru Flateyjar-Freyr og Að gera sólina bjartari. Þessi verk vann 

hann í Flatey þar sem hann dvaldist á sumrin frá árinu 1973 – 1980. Flateyjar-

Freyr var unnin út frá díonýsískri hugmynd, sem er sprottin út frá norrænu 

goðafræðinni þar sem Freyr var frjósemisgoð sem ræður sólskininu, regninu og 

frjósemi jarðar (Ólafur Gíslason, 1994:22, Iðunn Stefánsdóttir, 2007:50). Var 

hann gerður úr rekaviðardrumbi sem rak á fjöru í Flatey. Þegar Jón Gunnar hafði 

lokið við verkið fann hann honum stað í fjörunni á Tortu í Flatey. Flateyjar-Freyr 

var helgimynd og gerðu menn sér ferðir þangað sem hann stóð í fjörunni og 

færðu honum fórnir.  

 Verkið Að gera sólin bjartari er líka einskonar fórnarathöfn sem er ætluð 

sólguðinum Apolló. Í verkið notaði hann spegla. Gerði hann nákvæma útreikninga 

á halla og staðsetningu speglanna með það í huga að geislar sólarinnar myndu 

varpast á þá með ákveðnu millibili og endurkasta þeim aftur til sólarinnar. Í 

framhaldi af þessu verki gerði Jón Gunnar röð umhverfislistaverka þar sem hann 

túlkar hvers megnug sólin er og vill hann minna áhorfandann á að sólin er 

uppspretta og orkugjafi alls lífs á jörðunni. Meðal þessara verka eru Sólvagninn 

(1978), Sólskipið (1985-1987) og Sólfarið (1991) sem flestir borgarbúar ættu að 

þekkja þar sem það stendur tignarlegt við Sæbrautina í Reykjavík og stefnir á haf 

út (Ólafur Gíslason, 1994:22-23).  

 Jón Gunnar var mjög meðvitaður um umhverfið og segir í viðtali við DV þann 

27. febrúar 1985: „Umhverfi okkar er mjög þýðingamikið, bara það að við lifum í 

því. Ef við ætlum að lifa í umhverfinu verðum við að reyna að bæta það eins og 

hægt er, með list eða með umgengni“ (Jón Gunnar Árnason, 1994:77). Með 



  29 

verkum sínum vildi hann fá fólk til að huga að lífinu, sólinni, orkunni og 

aðdráttaraflinu. Hann vildi fá fólk til að hugsa um hver tilgangur okkar væri hér á 

jörðu og hvað hægt væri að gera til þess að geta lifað heilnæmu og góðu lífi (Bera 

Nordal, 1994:7-8) 

Vik Muniz 

Listamaðurinn Vik Muniz er fæddur í Sao Paulo í Brasilíu árið 1961. Hann flutti til 

New York árið 1983 eftir að hafa stundað nám í akademískum teikningum og 

skúlptúrlist. Til að ná endum saman fyrstu árin tók listamaðurinn að sér ýmis 

tilfallandi störf. Hann hóf feril sinn sem skúlptúristi en í dag eru verk hans nær 

eingöngu ljósmyndir af verkum sem hann hefur gert (J.M., 1999:56). 

 Hugmyndir að verkum fær hann víðs vegar að, eins og t.d. úr daglegu lífi, 

listasögu, frá gömlum ljósmyndum og minningum. Í raun verður allt sem er í 

kringum hann til þess að veita honum innblástur. Frjósemi og efnistök 

listamannsins eru hans helstu einkenni. Muniz notar óhefðbundinn efnivið í verk 

sín og má þar m.a. nefna súkkulaði, demanta, rusl og sorp, ryk og óhreinindi frá 

ýmsum stöðum, til dæmis rusl frá götusópurum. Verk hans eiga það til að blekkja 

augað, því úr fjarlægð sýnast verkin mjúk heildstæð mynd en þegar verkið er 

skoðað í nærmynd sést grófleiki og áferð efniviðarins sem verkin eru unnin úr. 

 Efnisval Muniz ræðst oft af því hvert viðfangsefni hans er eða að 

viðfangsefni ræðst af því með hvaða efni hann ætlar að vinna í það skiptið. Reynir 

hann þá að tengja þessa tvo þætti saman og túlka andstæður þeirra. Þegar hann 

hefur t.d. unnið með sykur hafa viðfangsefni hans tengst vinnu barna á 

sykurökrum. Andstæðurnar í þessu eru sætleiki sykursins og biturt líf barnanna. 

(MacAdam, 2005; Waste Land Movie, e.d.:6). 

 Muniz gerði myndaseríuna Pictures of Chocolate árið 1997-1999. 

Súkkulaðisýrópið sem notað er við myndgerðina hefur þann eiginleika að gefa 

myndinni ákveðna dýpt. Heillast hann af þeirri sjónrænu myndblekkingu sem 

skapast þegar súkkulaðisýrópið snertir myndflötinn. Myndefni seríunnar 

Aftermath 1998 sýnir á öfgafullan hátt þá stéttaskiptingu sem ríkir í höfuðborg 

Brasilíu þar sem götubörn eru meginviðfangsefni listamannsins. Efniviður sem 

Muniz notar í þessar myndir er m.a. súkkulaði, sykur, rusl og ryk (J.M., 1999:56). 
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 Muniz dvaldi í þrjú ár á einum stærsta ruslahaugi í heimi, Jardim Gramacho í 

Rio de Janeiro. Ruslahaugurinn tekur á móti meira rusli en allir aðrir ruslahaugar 

á degi hverjum, eða um 7000 tonnum sem eru um 70% af öllu rusli frá Rio de 

Janeiro. Þegar Muniz tjáir sig um þá hugmynd að velja rusl sem efnivið segir hann 

að: 

Fegurðin við rusl er að það er neikvætt; það er eitthvað sem þú notar ekki aftur; 

eitthvað sem þú vilt ekki sjá. Ef þú ert sjónrænn listamaður, verður það mjög 

áhugaverður efniviður til að vinna með vegna þess að efniviðurinn er í raun og veru 

það sem sést ekki í listaverkinu. Þú ert í raun og veru að vinna með eitthvað sem þú 

venjulega reynir að fela (Waste Land Movie, e.d.:10). 

Listamaðurinn segir að ruslið hafi verið hans innblástur í myndaseríuna Myndir af 

rusli (Pictures of Garbage). Muniz nýtti sér sorphauginn og starfsmenn hans til að 

vinna með ruslið í listrænum tilgangi. Hann fylgdist með vinnu starfsmanna og 

valdi nokkra einstaklinga til að sitja fyrir á ljósmyndum. Fólkið á ljósmyndunum 

varð listaverkið, þar sem hann varpaði myndunum af því á gólfið í risastóru rými 

og fékk það til að aðstoða sig við að skapa listaverkið. Til þess notaði hann ruslið 

af sorphaugunum. Samspil lita og áferðar skapar heildarútkomu verksins. 

„Augnablikið þegar einn hlutur breytist í annan er fallegasta augnablikið[...]það á 

við um allt“, segir Vik Muniz (Waste Land Movie, e.d.:4). Ljósmyndavélin var 

notuð til þess að varðveita verkið en það var síðan eyðilagt og sorpið sent í 

endurvinnslu. Eina sem er til um verkið í dag er ljósmynd og varðveitir hún 

listaverkið. Listaverkin voru sett á sýningu, boðin upp og seld. Ágóða verkanna 

gaf hann til samtaka ruslatínslumanna í Jardim Gramacho. Verkin urðu mikið 

heillaspor fyrir fjölmarga ruslatínslumenn og fengu þeir tækifæri til að hefja nýtt 

og betra líf (Waste Land Movie, e.d.: 4-11).  
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Hugmyndabanki 

Inngangur að hugmyndabanka 

Verkefnin í hugmyndabankanum eru fimm og eru þau unnin út frá því hvernig 

myndmenntakennarar geta unnið með menntun til sjálfbærni í kennslu hjá 

nemendum sínum. Verkefnin eru hugsuð út frá verkum þekktra íslenskra og 

erlendra listamanna sem allir eiga það sameiginlegt að vinna með umhverfið og 

sjálfbærni að leiðarljósi við list sína. Lögð er áhersla á að nemendur vinni 

sjálfstætt að verkefnunum og að kennarinn sé þeim innan handar og leiðbeini 

þeim þegar þörf er á. Verkefnin eru ekki fullbúin kennsluverkefni heldur er 

kennaranum gefinn kostur á að móta þau að aðstæðum hverju sinni þ.e. aldri og 

getu nemenda, hvað nánasta umhverfi bæði inni og úti býður uppá, árstíðum og 

veðurfari. 

 Áður en kemur að verkefnunum er fjallað stuttlega um kennsluaðferðir. 

Farið er inn á könnunaraðferðina sem er upprunnin út frá hugmyndafræði Reggio 

Emilia. Þessi aðferð hefur reynst vel í kennslu og er hún góð leið til að kveikja 

áhuga nemenda, kanna hvað þeir vita um viðfangsefnið og byggja ofan á það sem 

þeir vita og þekkja. Eftir kaflann um kennsluaðferðir eru markmið 

verkefnasafnsins kynnt og einnig er stutt umfjöllun um námsmat í 

myndmenntakennslu. Komið er inn á samþættingu námsgreina og hvaða kosti 

hún hefur fyrir nemendur.  

Kennsluaðferðir 

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar er kennsluaðferð skilgreind sem ,,það skipulag sem 

kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og 

námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt” (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999: 9). Kennsluaðferðir eru ólíkar og markmið þeirra 

mismunandi. Í einni og sömu kennslustundinni er hægt að beita mörgum ólíkum 

kennsluaðferðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999: 9).  

 Könnunaraðferðin (Project Approach) er ein þeirra kennsluaðferða sem 

kennari getur nýtt sér þegar hafin er vinna við nýtt viðfangefni. 

Könnunaraðferðin samanstendur af mörgum ólíkum kennsluaðferðum og 
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myndar eitt heildstætt ferli sem getur staðið yfir í lengri eða skemmri tíma. 

Aðferðin á rætur sínar að rekja i leiksskólastarfsemi en hún er unnin útfrá 

hugmyndafræði Reggio Emilia skólanna. Aðferðin gengur út frá því að ákveðið er 

viðfangsefni/þema og það kannað út frá hugmyndum nemendanna og hvernig 

má framkvæma hana. Spurt er opinna spurninga um viðfangsefnið og þannig er 

hægt að æfa nemendur í að styrkja gagnrýna og skapandi hugsun. Hlutverk 

kennarans í könnunaraðferðinni er að benda nemendum á það sem er að gerast í 

þeirra nánasta umhverfi. Hann þarf að sýna viðfangsefninu áhuga og geta leitt 

nemendur áfram í rannsóknarvinnu sinni. 

 Könnunaraðferðin skiptist í þrjú stig: 

 Fyrsta stigið er að afmarka viðfangsefni sem kennari ætlar að taka fyrir. 

Kennari leggur inn efni tengt viðfangsefninu og ræðir það við nemendur 

til að fá upplýsingar um hvað þau vita. Notast er við hugstormun og 

umræður. Kennari tekur saman niðurstöður umræðunnar og sendir 

foreldrum svo hægt sé að ræða viðfangsefnið heima fyrir.  

 Á öðru stigi fer rannsóknarvinna fram. Nemendur afla sér upplýsingar um 

viðfangsefnð með ýmsum hætti, bókum, neti og hlutum sem tengjast 

viðfangsefninu. Á þessu stigi væri einnig gott að fara í vettvangsferð eða 

fá einhvern sérfræðing til að tala við nemendur. Kennari þarf að vera 

opinn fyrir hugmyndum og spurningum nemenda svo hann sé með á 

nótunum hvert verkefnið sé að fara.  

 Á þriðja stigi fer fram mat og endurskoðun. Verkefnið er lokið og ákveðnir 

þættir valdir í samráði við kennarann til kynningar fyrir öðrum nemendum 

skólans eða bekkjarins. Foreldrum eru einnig velkomið að fylgjast með 

þessum þætti.  

Markmiðið með könnunaraðferðinni í skólastarfi er að vekja nemendur til 

umhugsunar á félagslegu og menningarlegu umhverfi sínu. Tengsl við náttúruna 

verða meiri og nemendur meðvitaðir um margbreytileika umhverfisins (Andrea 

Anna Guðjónsdóttir og Ingunn Jóhannesdóttir, 2004).  
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Markmið  

Sameiginlegt markmið verkefna sem koma hér á eftir er: 

 Að nemendur öðlist skilning og þekkingu á sjálfbærri list og geti tileinkað 

sér að vinna út frá þeirri hugmyndafræði. 

 Að nemendur öðlist færni í að vinna með verðlaust efni og geta gefið því 

nýtt hlutverk. 

 Að nemendur geti fjallað um verk sín og útskýrt hugmyndina á bak við 

þau. 

 Að nemendur geti unnið eftir skipulögðu vinnuferli. 

 Að nemendur geti unnið sjálfstætt eða í hópi og skipt með sér verkum. 

 Að nemendur tileinki sér gagnrýna hugsun og lýðræðisleg vinnubrögð. 

Námsmat í myndmenntakennslu 

Námsmat er mikilvægur þáttur í skólastarfinu sem á að gefa nemendum, 

kennurum og foreldrum vitneskju um hver staða nemendanna er í náminu og 

hvar þeir er staddir hverju sinni miðað við sett markmið. Námsmat á einnig að 

vera leiðbeinandi fyrir nemendur og veita þeim upplýsingar um hvað þeir þurfa 

að gera til að ná þessum markmiðum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:52).  

 Þegar kemur að lokamati í list- og verkgreinum þurfa kennarar að hafa 

marga þætti í huga, m.a. þurfa þeir að taka mið af: „framförum, sjálfstæði, 

frumkvæði, ástundun, vinnubrögðum og samstarfshæfni“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla: listgreinar, 2007:8). Til þess að geta verið með nákvæmt og 

sanngjarnt lokamat, þar sem þessir þættir eru teknir með, er mikilvægt fyrir 

kennara að vera með gott skipulag á námsmatinu og vera búnir að fylgjast vel 

með vinnuferli nemenda alla önnina. Til eru margar leiðir sem kennarar geta farið 

til að afla sér þessara upplýsinga. Því fjölbreyttari aðferðir sem þeir velja ná þeir 

að safna betri upplýsingum um námsárangur nemenda sem nýta má í 

lokanámsmatinu. Í gegnum tíðina hefur ferilmappa verið ein algengasta aðferð til 

að afla upplýsinga um vinnuferli nemenda þar sem kennarar hafa metið fullunnin 

verk nemenda til lokaeinkunnar. Þessi námsmatsaðferð hefur þó verið að þróast 

þ.e. að allt vinnuferlið er tekið inn í námsmatið. Setja nemendur því alla 

hugmyndavinnu, skissur, tilraunir og allt það sem kemur í vinnuferlinu ásamt 
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lokaútkomu verkefnis í ferilmöppuna (Guðrún Helgadóttir, 2003).  

 Önnur leið til að meta árangur nemenda yfir önnina er leiðsagnarmat sem 

unnið er út frá markmiðum þeirra verkefna sem kennari leggur fyrir nemendur. 

Leiðsagnarmat sem kennari gefur nemanda sínum nokkrum sinnum yfir önnina, 

eða eftir hvert og eitt verkefni, er stór og mikilvægur hluti af námi nemandans og 

þar með kennslunni. Með leiðsagnarmati er kennari að leiðbeina nemandanum 

með vinnu hans, hvernig honum gengur, hvaða settum markmiðum hann hefur 

náð með vinnu sinni og hvað hann þarf að gera til að ná þeim að fullu. Án 

leiðsagnarmats veit nemandinn ekki hvar hann er staddur, hvernig hann stendur 

sig í náminu og hvernig honum gengur að ná þeim markmiðum sem sett eru. Í 

leiðsagnarmati þarf kennarinn að vanda orðaval sitt vel og gæta þess að vera 

hvetjandi og uppbyggjandi gagnvart nemandanum. Samhliða þessu getur 

nemandinn verið búinn að gera sjálfsmat sem er tekið fyrir og skoðaða með 

leiðsagnarmatinu. Þá geta nemandinn og kennarinn rætt um verkið og vinnu 

nemandans þar sem nemandinn kemur einnig inn með sínar athugasemdir 

(Ragnheiður Hermannsdóttir, 2009:7-8). Með sjálfsmati þjálfast nemendur í því 

að skoða á gagnrýninn hátt það sem þeir eru að læra og hvernig þeim tekst til 

með verkefnin. Það er þroskandi fyrir þá og eflir sjálfsvitund þeirra. Þeir verða 

meðvitaðri um nám sitt, hverjar þeirra sterku og veiku hliðar eru og hvað þeir 

þurfa að gera til að ná þeim markmiðum sem sett eru (Ragnheiður 

Hermannsdóttir, 2009:9-10). Hverju leiðsagnamati þarf að fylgja góð endurgjöf 

frá kennaranum sem nemendur fá að loknu verkefni eða meðan á vinnu stendur. 

Endurgjöf á að gefa nemandanum upplýsingar og leiðsögn um það hvernig 

honum miðar með verkefnin og í náminu og hvað hann þarf að gera til að ná 

lengra (Ragnheiður Hermannsdóttir, 2009:8). 

Samþætting námsgreina 

Þegar átt er við samþættingu (Subject Integration) námsgreina er talað um að 

tvinna saman námsgreinar til að líkja eftir raunverulegu lífi nemenda. 

Framtíðarstörf núverandi nemenda eiga það næstum öll sameiginlegt að nýta 

hæfileika þeirra saman en ekki í sitthvoru lagi. Þegar komið er út í lífið sjálft erum 

við ekki að nýta okkur 45 mínútur af samfélagsfræði og 45 mínútur af 
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myndmennt. Við nýtum hæfileika okkar saman og því er mjög mikilvægt að 

nemendur átti sig á tengingunni á milli námsgreinanna og þjálfist í því að 

samnýta hæfileika sína (Wormeli, Rick, 2005: 113). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir um samþættingu: 

Í samfélaginu eru verkefni yfirleitt ekki sundurgreind og einangruð heldur samofin 

mörgum þáttum. Þetta er mikilvægt að hafa í huga við skipulag skólastarfs. Því ætti 

að vera áhersla á samþættingu námsgreina þar sem horft er til verkefna sem hafa 

snertifleti við margar námsgreinar. Þannig má nálgast það markmið að gera námið 

merkingarbærara fyrir nemendur, skýra fyrir þeim samhengi fræðigreina og 

nauðsyn þess að hafa innsýn í heim þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:49). 

Þessi hugsun er því nauðsynleg fyrir kennara grunnskóla landsins og þar á meðal í 

list- og verkgreinum, til að nemendur öðlist færni og þekkingu fyrir framtíð sína. 

Wormeli fjallar um samstarf kennara og hversu mikilvægt er að samskipti og 

upplýsingaflæði sé gott á milli þeirra. Allir stefna að sömu markmiðunum: Að 

nemendur skili sér sem góðir og vel upplýstir þegnar út í samfélagið (Wormeli, 

Rick, 2005: 114). 
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Verkefnasafn 

Verkefni 1: Skúlptúr úr viðarbútum 

Verkefnalýsing 

Verðlaust efni er kynnt fyrir nemendum, hvað hugtakið felur í sér og hvernig má 

nýta það í listsköpun. Listamenn sem vinna með verðlaust efni eru kynntir m.a. 

eru verk listakonunnar Aðalheiðar S. Eysteinsdóttur tekin fyrir. Hún hefur unnið 

mikið af verkum sínum með verðlausu efni. Má m.a. nefna skúlptúra og 

lágmyndir sem hún vinnur úr afgangsviðarbútum. Hugmyndir af verkum hennar 

eru oft fengnar frá minningum úr æsku. Með verkum sínum vill hún einnig sýna 

fólki og minna það á hver við erum og hver uppruni okkar er (Freyjulundur, 

e.d.,a.).  

 Kennari ákveður nokkur viðfangsefni sem hann kynnir nemendum og síðan 

er eitt viðfangsefni valið sem vinna á með. Getur það t.d. verið dýrin í sveitinni, 

maðurinn, fuglar eða sjávardýr. Fer það eftir aldri og sjálfstæði í vinnubrögðum 

nemenda hvort þeir vinni að sjálfstæðu verkefni þar sem þeir velja sér t.d. sinn 

fugl til að vinna með eða að nemendur vinna allir út frá sama fuglinum. Eldri 

nemendur hafa meiri reynslu og ættu því að vera hæfari til að vinna sjálfstætt að 

gagnaöflun um viðfangsefni hvort sem þeir vinna saman í hóp eða sem 

einstaklingur. Með gagnaöflun leita nemendur að upplýsingum um viðfangsefnið 

og kanna það í þaula. 

 Í verkefninu eru nýttir afgangsviðarbútar í skúlptúr/a eða lágmyndir. 

Nemendur skissa upp hugmyndir og tillögur að verki/verkum sínu/sínum. Eftir 

hugmyndavinnu gera nemendur lítið líkan/módel af verkinu úr efniviði eins og 

t.d. eldspýtum, tannstönglum, íspinnaprikum eða rörum. Þetta er síðan stækkað 

upp og viðfangsefni búið til úr afgangsviðarbútum, trjágreinum eða trjástólpum. 

Hvert og eitt viðfangsefni verður þar af leiðandi einstakt því að lögun, lengd og 

áferð viðarins/trjágreinanna getur verið mismunandi. Verkefnið getur verið 

einstaklings- eða hópverkefni. Það fer í raun og veru eftir stærð skúlptúrsins eða 

lágmyndarinnar sem vinna á að og samsetningu nemendahópsins. 
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 Í verkefnið er hægt að nýta annan verðlausan efnivið t.d. lok af dósum og 

krukkum, tappa af flöskum, teygjur, pappírshólka, garn og snæri. Fá nemendur að 

velja hvort þeir nýta slíkt efni með viðnum eða ekki. 

 Verkefnið býður upp á samþættingu myndmennta, hönnunar og smíða. Í 

gegnum allt vinnuferlið getur verið gott að taka ljósmyndir sem nemendur nota í 

vinnu- og verklýsingar. Sett er upp sýning með verkunum, bæði módelum og 

lokaverkefni. Vinnulýsingar eru hengdar með til að sýna hugmynda- og 

vinnuferlið á bak við verkefnið. 

 

Undirbúningur kennara 

Kennari athugar hvað náttúran í kringum skólann býður upp á. Hvort hægt sé að 

nýta þann efnivið sem til hefur fallið í náttúrunni í verkefni nemenda. Gott er að 

komast í samband við smiði, trésmíðaverkstæði eða skógræktarfélag til að fá 

viðarbúta, trjástólpa og trjágreinar. Kennari segir nemendum frá verkefninu 

nokkrum dögum eða vikum áður og virkjar þá nemendur við að safna trjágreinum 

sem þeir finna á förnum vegi og geta komið með í skólann til að nota í verkefnið. 

Nemendur geta einnig komið með endurvinnanlegt efni að heiman t.d. lok af 

dósum og krukkum, tappa af flöskum, teygjur, pappírshólka, garn og snæri. Gott 

skipulag er mikilvægt og þarf kennari að ákveða stað t.d. körfu eða kassa í 

myndmenntastofunni eða fyrir utan hana fyrir það efni sem nemendur koma 

með.  

 Einnig þarf kennari að hafa í huga hvort nemendur eiga að vinna að verkefni 

sínu utandyra eða inn í kennslustofu. Það fer eftir árstíma og gerð verkefnis. Ef 

verkefnið er unnið að hausti er tilvalið að vinna það utandyra. Einnig þarf að hafa 

í huga hvar staðsetja á fullunna skúlptúra eða lágmyndir nemenda. 

 

Gagnaöflun 

Upplýsinga um listakonuna Aðalheiði S. Eysteinsdóttur er aflað. Til eru ýmsar 

upplýsingar um hana á netinu. 
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Bækur og 

tímarit 

,,Ég er óforbetranlegur safnari” grein sem birtist í Hugur og 

hönd 2011 bls. 4-5. 

Heimasíður Heimasíða Aðalheiðar: http://www.freyjulundur.is 

www.google.is - leitarorð: Aðalheiður S. Eysteinsdóttir. 

Staðsetning 

verkefnis 

Fer eftir stærð og gerð verkefnis og á hvaða árstíma verkefnið 

er unnið. Getur bæði verið utan-og innandyra. 

Verkfæri og 

gögn 

Hugmyndavinna: Skissupappír, blýantar, eldspýtur, 

tannstönglar, íspinnar, sogrör, trélím, vír, skæri, klippur, 

myndavél. 

Skúlptúr: Viðarbútar, trjágreinar, trjástólpar, naglar, sög, 

bor, tommustokkur, trélím, sjúkrakassi, myndavél. 

 

  

http://www.freyjulundur.is/
http://www.google.is/
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Verkefni 2: Umhverfislist í anda Andy Goldsworthy 

Verkefnalýsing 

Umhverfið getur verið uppspretta margra hugmynda sem hægt er að nýta í 

skólastarfi. Umhverfislist kom fyrst fram kringum 1970 og er tilvalinn vettvangur 

fyrir listsköpun nemenda. 

 Verkefnið er unnið út frá verkum listamannsins Andy Goldsworthy. Verk sín 

vinnur hann með þann efnivið sem náttúran gefur. Skapar hann með honum stór 

og smá form, mynstur og skúlptúra sem eru byggðir meðal annars á 

grunnformunum. Hann hefur t.d. unnið mikið með steina þar sem hann hleður 

þeim m.a. í keilulagaðar vörður, sporöskjulagað eggform og mismunandi formaða 

garða. Þegar hann vinnur með laufblöð velur hann þau vandlega eftir litum, formi 

og áferð. Með þeim skapar hann misstór hringsæ form sem eru byggð á 

grunnformunum. Einnig skapar hann form og mynstur með laufblöðum á jörðina. 

 Verkefni nemenda byggist á grunnformunum þremur, hring, ferhyrningi og 

þríhyrningi sem hægt er að vinna úr öllum þeim efniviði sem náttúran gefur t.d. 

laufblöðum, greinum, steinum, sandi og snjó. Grunnformin eiga að 

endurspeglast í listaverkum nemenda. Verkefnið getur t.d. verið stórt eða lítið 

hringsætt verk. Getur það m.a. verið órói sem hægt er að hengja í tré eða 

glugga eða skúlptúr sem stendur á jörðu. Einnig er hægt að raða efniviðnum 

saman í form eða mynstur á tvívíðum fleti. Nemendur velja það grunnform sem 

þeir vilja vinna með og hvaða efnivið þeir nota. Haustið er tilvalinn tími til að 

vinna þetta verkefni, þar sem litadýrðin í náttúrunni er endalaus og 

möguleikarnir með efnivið eru margir. Aðrir árstímar henta einnig vel og getur 

kennari útfært verkefnið eftir því. Skoða þarf hvaða efniviður er til staðar í það 

skiptið og einnig að taka mið af veðurfari. 

 Nemendur fræðast um umhverfislist og hvað hún felur í sér. Hvernig 

listamenn færðu vinnustofur sínar út í náttúruna og hvernig áhorfandinn verður 

hluti af listaverkinu. Listamaðurinn Andy Goldsworthy og verk hans eru kynnt 

fyrir nemendum. Nemendur vinna verkefni út frá verkum Goldsworthy. Með 

eigin vinnu að umhverfislistaverki læra nemendur hvernig ferli umhverfis-
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listamanna er, hvernig þeir vinna verk sín og hvað það er sem ræður för í sköpun 

þeirra. 

 Nemendur kynnast því hvernig hægt er að vinna með verðlaust efni sem 

fellur til í náttúrunni, hvernig hægt er að nálgast viðfangsefni á mismunandi hátt 

og hvernig má nýta umhverfið og náttúruna í listsköpun. Hlutverk og gerð verka 

ráðast af aðstæðum það er árstíðum, veðurfari, umhverfi og hvaða efniviður er til 

staðar hverju sinni. Þegar farið er yfir þessa umhverfisþætti fá nemendur að 

kynnast og fræðast um efniviðinn sem á að nota og hvað aðstæðurnar bjóða 

uppá. Fundinn er staður þar sem áhugaverðan efnivið er að finna og nemendur 

geta hugsað sér að vinna með. Einnig er staðsetning valin fyrir listaverkið og 

skoðað er hvað rýmið býður uppá svo sköpun nemenda njóti sín sem best. Þegar 

nemendur framkvæma verk sín er skólastofan færð út í náttúruna þar sem 

umhverfið leikur mikilvægt hlutverk eins og verkið/verkin sjálf. Staðsetning getur 

verið valin af kennara og nemendum. Ef nemendur fá að taka þátt í vali, þarf að 

skipuleggja það vel. Reglur þurfa að vera skýrar hverju sé verið að leita eftir með 

staðsetningu, hvað staðurinn býður uppá fyrir verkefni nemenda. Eftir að 

staðsetning er fundinn er farið í skólastofuna og málin rædd. Farið er yfir hvaða 

form nemendur ætla að taka fyrir og hvaða efni er á staðnum sem gæti hentað í 

verkefnið. 

 Áður en farið er út úr skólastofunni til að vinna að verkefninu þarf kennari 

að ræða við nemendur um efnið sem þeir ætla að nota og hversu mikilvægt það 

sé og að vanda þurfi valið. Ef vinna á með laufblöð taki nemendur eingöngu þau 

laufblöð sem eru heil og nothæf fyrir verkefnið. Gott er að skipta nemendum í 

litla 3-4 manna hópa og á hver hópur að tína t.d. ákveðinn lit, form eða tegund af 

laufblaða. 

 Í öllu ferlinu er mikilvægt að nemendur séu meðvitaðir um hvert hlutverk 

þeirra er. Þess vegna þarf kennari að setja skýrar reglur. Reglur vettvangsferðar 

útskýrðar og til hvers er ætlast af nemendum. Ef þeir vinna saman í hópi, þarf að 

skipta verkum á milli þeirra. Allir þurfa að vera með sitt hlutverk á hreinu. 

 Ljósmyndavél er tekin með og notuð til að fanga verkið og vinnuferlið á 

filmu, allt frá því að staðsetning er valin og til verkloka. Fylgst er með listaverkinu 

í nokkrar vikur eða út önnina. Skoðað er hvernig verkið breytist eftir veðri og 
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vindum. Athugað er hvernig það er eftir rok, ef það hefur snjóað eða fokið sandur 

yfir það. Þetta er allt skráð af nemendum með dagsetningum og ljósmyndum. 

 Sett er upp sýning af verkinu. Myndirnar eru prentaðar út og hengdar upp í 

skólanum með texta þar sem nemendur segja frá hugmyndinni á bak við 

verkefnið, frá verkferlinu og hvernig verkið hélt áfram að þróast eftir að vinnu við 

það lauk. 

 

Undirbúningur kennara 

Kennari þarf að afla sér heimilda um nánasta umhverfi og hvað það býður upp á 

fyrir verkefni nemenda. Nauðsynlegt er að fylgjast vel með veðurfréttum svo 

hægt sé að útfæra verkefni eftir veðri.  

 

Gagnaöflun 

Kennari kynnir sér listamanninn Andy Goldsworthy og verk hans. Til eru ýmsar 

bækur og heimasíður um listamanninn og verk hans. Einnig eru til stutt 

myndbönd sem sýna listamanninn að störfum. 

Bækur Goldsworthy, Andy. (1987). Andy Goldsworthy: A Collaboration 

with Nature. New York: Harry N. Abrams, Inc. 

Friedman, Terry og Goldsworthy, Andy (ritstjórar). (1993). Hand to 

Earth: Andy Goldsworthy sculpture 1976 – 1990. New York: Harry 

N. Abrams, Inc., Publishers. 

Heimasíður Heimasíða Andy Goldsworthy: http://www.ucblueash.edu/ 

artcomm/web/w2005_2006/maria_Goldsworthy/TEST/index.html  

www.google.is - leitarorð: Andy Goldsworthy 

Myndbönd www.youtube.is - leitarorð: Andy Goldsworthy 

Staðsetning 

verkefnis 

Kennari aflar upplýsingar um staði sem gætu hentað verkefninu og 

kannar aðstæður.  

Verkfæri og 

gögn 

Inni: Myndir, bækur, myndbönd, skissupappír og blýantar. 

Úti: Myndavél, sjúkrakassi, hnífur, klippur og pokar. 

http://www.ucblueash.edu/artcomm/web/w2005_2006/maria_Goldsworthy/TEST/index.html
http://www.ucblueash.edu/artcomm/web/w2005_2006/maria_Goldsworthy/TEST/index.html
http://www.google.is/
http://www.youtube.is/
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Verkefni 3: Annað hlutverk bóka 

Verkefnalýsing 

Bækur geta haft annan tilgang en að vera skemmtileg afþreying eða til fróðleiks. 

Bækur geta líka verið settar fram í listrænum tilgangi til að fegra umhverfið og 

gleðja augað. Í þessu verkefni byrja nemendur á því að fræðast um bókverk. Hvað 

bókverk er, hvernig það er unnið og hver er hugsunin á bak við það. Í framhaldi af 

fræðslu um bókverk er fróðlegt að fara í vettvangsferð í prentsmiðju og sjá 

hvernig bók verður til. Bókasafnið er líka góður vettvangur þar sem nemendur 

geta skoðað bækur og útlit þeirra. Skoðaðar eru myndir af bókverkum 

listamanna, t.d. Diter Roth. Einnig er hægt að skoða myndbönd af bókverkum af 

vefsíðunni www. youtube.com. Þar geta nemendur séð hvernig verkferli 

bókverka er og fengið hugmyndir af útfærslum fyrir sín eigin verk. 

 Góður undirbúningur nemenda er mikilvægur því hugmynda- og skissuvinna 

er stór þáttur í verkefnaferlinu. Nemendur velja hvort þeir vinna bókverkið sitt í 

gamlar bækur eða hvort þeir velja sér efni sem þeir vinna bókverkið úr. Einnig 

þurfa þeir að huga að því með hvaða hætti þeir binda bókverkið saman. Við gerð 

bókverka nýtast allar aðferðir myndlistar og er það hugmyndaflugið sem ræður 

för. Má þar nefna: útskurð mynsturs og forma, gerð teikninga í samræmi við 

texta bóka, innsetning texta t.d. ljóð, máltæki, stök orð, bókstafir eða 

áhugaverðar setningar. Málun mynda, mynsturs eða forma, klippa form, mynstur 

eða myndir og líma. Hægt er að nota ýmsar þrykkaðferðir m.a. áferðarþrykk, 

skapalónsþrykk, límþrykk, kartöfluþrykk og dúkristu. Ljósmyndir og textílaðferðir 

er einnig hægt að nota. Möguleikarnir eru óendanlegir og er það í höndum 

nemenda hvaða aðferð þeir kjósa að nota 

 Þegar unnið er í bækur er hægt að nota afskrifaðar bækur frá bókasöfnum, 

skólabækur, símaskrár, bæklinga o.fl. Nemendur vinna verk sín í bækurnar og er 

þá bókin sjálf umgjörð bókverksins. Margar mismunandi aðferðir koma til greina 

sem nemendur geta nýtt sér í verkið. Geta nemendur myndskreytt blaðsiður út 

frá texta, skorið út mynstur sem nær í gegnum ákveðna þykkt og mynda þar með 

dýpt í myndflötinn. Skrifað texta, teiknað og málað myndir og mynstur t.d. með 

bleki, vatnslitum, akríllitum eða blýanti. Nemendur geta límt inn mynstur og form 
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sem eru klippt eða rifin út úr efni sem hefur mismunandi áferð. Nemendur geta 

einnig gefið bókarkápunum nýtt útlit með því að mála á þær eða að líma á þær 

efni með mismunandi áferð. 

 Ef nemendur fara þá leið að búa til bókverkið frá grunni er sá efniviður sem 

nemendur geta notað fjölbreyttur. Efniviður bókakápu og blaðsíðna bókverksins 

getur t.d. verið, ýmiskonar pappír, karton, morgunkornspakkar, pappakassar, 

mjólkurfernur og umbúðapappír.   

 Þegar talað er um að setja bókina saman er átt við hvernig blaðsíður eru 

tengdar saman. Einfaldasta útfærsla á samsetningu blaða er að hefta þau saman. 

Hægt er að gata niður eftir jaðri blaðanna og þræða band/garn í götin eða nota 

skrúfur, kósa eða teygjur. Einnig er hægt að sauma jaðrana saman með saumavél 

þar sem nemendur geta leikið sér að hinum ýmsu sporum og mismunandi 

lituðum tvinna. Bókin getur líka verið án samskeyta. Þá er blað tekið og brotið 

saman á margvíslegan máta, t.d. í brot sem líkist harmonikku, þríhyrningi, eða 

goggi. Hvert bókverk verður einstakt þar sem nemendur vinna það út frá sínum 

hugmyndum og velja sér þá tækni og aðferð sem þeir vilja nota. Nemendur geta 

einnig farið óhefðbundnar leiðir við samsetninguna. Þeir geta t.d. sett verkið 

saman ofan í kössum, krukkum eða myndarömmum. 

 Nemendur skrá lýsingu á vinnu sinni bæði í máli og myndum. Þar segja þeir 

frá hugmyndinni, hvaðan hún kemur og þróun hennar frá byrjun og þar til verkið 

er fullunnið. Hægt er að setja ferillýsinguna fremst í bókverkið eða að láta hana 

fylgja með í sérstöku hefti með bókverkinu.  

 Gaman getur verið fyrir nemendur að gera bókverk þegar þeir gera 

ferillýsingu annarra verkefna, hugmyndir og vinnuferli verkefna verða að einni 

heild í máli og myndum. Nemendur geta þá t.d. notað, gömul albúm, gamlar 

skólabækur eða aðrar bækur sem á að henda. Hægt er að vinna ferilbækurnar 

þannig að vinnuteikningar og verklýsingar eru settar niður á blöð sem síðan eru 

límdar inní bækurnar. Einnig geta nemendur gert sína ferilmöppu frá grunni þar 

sem notuð eru blöð, karton eða annað efni sem þeim dettur í hug að nota, í 

bókina sem þau vinna verklýsingar beint á eða líma í möppuna. Ferilmöppurnar 

eru síðan settar með verkum nemenda þegar verkefni þeirra eru sett upp. 
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Undirbúningur kennara 

Kennari virkjar nemendur og samstarfsfólk í að safna þeim efniviði sem getur 

nýst í bókverkin eins og t.d. gömlum bókum, símaskrám, tímaritum og þeim 

pappír og umbúðum sem fellur til á heimilum nemenda. Kennari þarf að koma 

sér í góð sambönd við prentsmiðjur og bókasöfn. Í prentsmiðjum væri hægt að fá 

afskurð af fjölbreyttum pappír og kartoni. Á bókasöfnum væri hægt að komast 

yfir þær bækur sem bókasöfnin afskrifa. 

 

Gagnaöflun 

Kennari aflar sér upplýsinga um listamanninn Dieter Roth og bókverk hans. Einnig 

eru bókverk annarra listamanna skoðuð.  

 

Bækur og 

tímarit 

Gunnar Harðarson. (1998). Smásmíðar: Tilraunir um bóklist og 

myndmenntir. Reykjavík: Bjartur. 

Heimasíður http://arkir.wordpress.com/ 

Heimasíða Dieter Roths: http://www.dieter-roth-museum.de/en 

Myndbönd www.youtube.com - leitarorð: artists books 

Staðsetning 

verkefnis 

Verkefnið er unnið í myndmenntastofu skólans. Þegar verkefnin 

eru tilbúin er fundinn góður staður í skólanum þar sem sett er 

upp sýning svo aðrir nemendur, starfsfólk og foreldrar geti séð 

afrakstur af vinnu nemenda. 

Verkfæri og 

gögn 

Ýmiskonar pappír sem á að henda, karton, kassar af 

morgunkorni, afskrifaðar bækur/skólabækur, dagblöð, tímarit, 

símaskrá, gamlar plastmöppur, skrúfur, vír, teygjur, snæri, 

límstifti, skæri, dúkahnífar, vatnslitir, þekjulitir, blýantar. 

 

  

http://arkir.wordpress.com/
http://www.dieter-roth-museum.de/en
http://www.youtube.com/
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Verkefni 4: Hreyfilistaverk úr endurvinnanlegu efni. 

Verkefnalýsing  

Verkefnið er hugsað út frá náttúrunni og náttúruöflunum þar sem nemendur fá 

innsýn í veðráttu landsins. Verkefnið er sett upp í tveimur hlutum. Í fyrri 

hlutanum er lögð áhersla á að nemendur öðlist skilning og geti tjáð sig um 

veðurfar. Samþætting við aðrar greinar væri góður kostur í þessum hluta 

verkefnis, má þar m.a. nefna náttúrufræði. Í seinni hlutanum er tekið á 

sköpunarþættinum þar sem nemendur vinna hreyfilistaverk út frá veðráttu og 

þeirri þekkingu og reynslu sem þeir fá úr fyrri hluta. Gagnlegt getur verið að 

samþætta þennan hluta við hönnun- og smíði. 

 Fyrsti hluti: Farið er yfir hvernig veðurfari er háttað hér á landi. Nemendur 

læra inn á orðanotkun og þau veðurtákn sem notuð eru í veðurfréttum og 

daglegu máli. Verkefnið felur í sér að nemendur taka ljósmyndir af veðurfari heila 

önn eða yfir ákveðið tímabil. Ljósmyndirnar eru teknar á sama tíma frá sama stað 

á degi hverjum. Þannig er hægt að sjá hvernig veðurfarið breytist frá degi til dags 

eftir árstíðum. Nemendur eða kennari skrifa/r niður veðurfarslýsingu, veðurtákn 

og dagsetningu í dagbók. Myndirnar eru merktar með dagsetningum og síðan 

prentaðar út og settar upp sem sýning í tímaröð ásamt dagbók. 

 Einn þáttur í menntun til sjálfbærni er að nemendur verði meðvitaðri um 

umhverfi sitt og læri að þekkja það. Með þessu verkefni er lögð áhersla á að 

nemendur læri að þekkja sitt nánasta umhverfi og hvernig veðurfar getur haft 

áhrif á það. Hvernig náttúran og veðurfar breytist milli daga og árstíða. 

Nemendur tengjast umhverfinu á annan hátt og læra að horfa á það á 

fagurfræðilegan máta. Læra að sjá fegurðina í margbreytilegu umhverfi sínu, 

hvernig tréð sveigist í vindinum eða hvernig snjórinn sest á gróður og jörðina. 

Nemendur læra hvernig hægt er að nýta þessa sýn í listsköpun og koma því frá 

sér í þrívíðu verki. Annar hluti snýst um það hvernig nemendur geti nýtt sér þessa 

þekkingu og verið meðvitaðir um hvað umhverfið býður upp á. 

 Annar hluti: Í þessum hluta vinna nemendur hreyfilistaverk sem er unnið úr 

verðlausu efni. Tenging er sótt til listamannsins Jóns Gunnars Árnasonar. Hefur 

hann unnið mikið með hreyfilist og fá nemendur að skoða bækur með verkum 
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hans. Nemendur skoða efnisval listamannsins og þau áhrif sem hann varð fyrir frá 

náttúruöflunum og hvernig hann notaði þau í verk sín. Það er val kennarans 

hvernig hann fer að því að kynna viðfangsefnið fyrir nemendum, hvort hann gerir 

það sjálfur eða lætur nemendurna sjálfa afla sér upplýsinga um hann. 

 Þegar nemendur hafa kynnt sér listamanninn, Jón Gunnar, velja þeir í 

samráði við kennara hvert sameiginlegt viðfangsefni þeirra verður í 

hreyfilistaverkinu/skúlptúrnum. Nemendum er gefinn kostur á að koma með 

verðlaust efni að heiman. Fer það eftir því hvert viðfangsefnið verður hvaða 

efniviður það er sem þeir eiga að leita eftir. Ef unnið er út frá vindinum geta 

nemendur t.d. komið með efnisbúta, poka, ál utan af sprittkertum, snæri, lok af 

skyr- og jógúrtdósum, gömul herðatré, flipa af gosdósum, tappa af flöskum, 

ýmiskonar dósir og ílát. Kennari þarf að skipuleggja skólastofuna vel og vera með 

merkta kassa og körfur sem nemendur geta flokkað efniviðinn í. 

 Verkefnið er unnið sem hópverkefni. Kennari opnar á umræður með 

nemendum hvernig hreyfilistaverk eru gerð, hvað er það sem hreyfist, er það allt 

listaverkið eða hluti af því. Hvernig stendur það, er það á jörðinni eða hangir það 

í einhverju? Hvernig á að byggja verkið upp? Á áhorfandinn að geta tekið þátt í 

verkinu og breytt því? 

 Hver hópur fyrir sig hugstormar, skrifar og skissar niður hugmyndir sínar og 

hverju þeir eru að leitast eftir að ná fram með verki sínu. Hvernig eða hvort það 

eigi að hreyfast og hvort verkið eigi að gefa frá sér hljóð eða vera hljóðlaust. Ef 

verkið á að framkvæma hljóð með vindinum þarf að skoða efnisval vel. 

Nemendur gera hringsætt form sem er hangandi eða standandi skúlptúr. Þegar 

unnið er út frá vindinum getur verkið verið t.d. órói sem hengdur er utandyra eða 

við opnanlegan glugga. Mun þá vindurinn vera notaður ásamt efni til að gefa 

verkinu hreyfanleika og mismunandi hljóð. 

 Nemendur þurfa að opna hug sinn fyrir óhefðbundnum efniviði og hvernig 

hægt er að nýta hann á sem besta máta við gerð hreyfilistaverksins. Nemendur 

gera tilraunir með efniviðinn þar sem þeir prófa og kanna eiginleika hans. Þeir 

þurfa að hafa í huga hvort efniviðurinn er mjúkur eða harður, léttur eða þungur, 

sveigjanlegur eða stífur, mattur eða gljáandi og hvaða tilgangi hann þarf að þjóna 

í verkinu. Þá er gott að geta leitað í efnivið sem nemendur hafa komið með að 
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heiman. Auk þess geta þeir nýtt sér það efni sem kennari hefur upp á að bjóða 

t.d. trjágreinar, nagla og skrúfur. 

 Kennari ræðir við hópa og hjálpar þeim að útfæra hugmyndir sínar. Hvernig 

sé best að festa hluti til að láta þá hreyfast, með böndum, nöglum, skrúfum eða 

öðrum hlutum. Möguleiki er að hafa lóðréttan eða láréttan ás í gegnum verkið 

sem hægt er að festa hreyfanlega hluti á. Hægt er að bora lóðrétt í gegnum tvær 

spýtur sem mynda kross, reka borðabolta í gegn og setja skífur á milli. Skífa er 

sett efst og síðan ró til að spýturnar fari ekki í sundur. Með þessu er hægt að 

snúa báðum spýtunum. Þetta er hægt að yfirfæra á hvaða efnivið sem er t.d. 

ýmsar plastumbúðir, dósir og ílát. 

 Nemendur fara út með verk sín þar sem þau eru prófuð í því umhverfi sem 

þau eiga heima. Ef eitthvað virkar ekki eins og til var ætlast gefst nemendum 

tækifæri á að lagfæra það. 

 Í gegnum allt ferlið eru teknar ljósmyndir. Nemendur skrá niður hjá sér 

hugmyndir sínar í skissubók. Þessar heimildir eru síðan notaðar til að búa til 

kynningu fyrir kennara og bekkjarfélaga. 

 

Undirbúningur kennara 

Kennari þarf að ákveða hvernig best er að framkvæma fyrri hluta verkefnisins. Á 

hvaða tíma dags myndirnar eru teknar og á hvaða tímabili. Hvort það er gert t.d. 

á hverjum degi eða einu sinni í viku. Ef ákveðið er að taka myndir daglega er 

verkefnið tekið fyrir hjá nokkrum bekkjum. Gott er að myndmenntakennari sé í 

góðu samstarfi við umsjónarkennara.  

 Kennari þarf að ákveða hvernig skipulag hann vill hafa á myndatökunni. Hvar 

ljósmyndirnar eru teknar og hvernig hann skipuleggur röð nemenda svo að allir 

fái að taka mynd og skrifa niður veðurlýsingu. 

 Í síðari hluta þarf að vera gott skipulag í kennslustofu þar sem unnið er með 

verðlaust efni. Nemendur þurfa að hafa greiðan aðgang að efniviðnum og vita 

hvert hann á að fara.  

 Kennari þarf að ákveða hvernig hann ætlar að skipta nemendum í hópa við 

gerð hreyfilistaverksins.  Hann þarf að finna bækur sem sýna myndir af 

hreyfilistaverkum sem nemendur geta fengið hugmyndir í verk sín.  
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Gagnaöflun 

Kennari þarf að kynna sér listamanninn Jón Gunnar Árnason. Einnig getur kennari 

kynnt sér listakonuna Rúrí, hún hefur unnið náið með Jóni Gunnari og hafa verk 

hennar mikið tilkall í náttúruna. 

 

Bækur og 

tímarit 

Hugarorka og sólstafir (1994). Aðalsteinn Ingólfsson (ritstjóri), 

(1994). Reykjavík: Listasafn Íslands. 

Jón Gunnar Árnason. (1984). Jón Gunnar Árnason. Reykjavík: 

Nýlistasafnið. 

Schoen, Christian. (2011). Rúrí. Ostfildern: Hatje-Cantz 

Heimasíður Heimasíða Rúrí: http://ruri.is/ 

Myndbönd http://www.youtube.com/: leitarorð: Rúrí 

Staðsetning 

verkefnis 

Verkefnið getur bæði verið unnið út í náttúrunni og einnig inni í 

kennslustofu. Lokaverkefni nemenda er flutt út í náttúruna. 

Verkfæri og 

gögn 

Ljósmyndavél, borvél, naglar, lím, nál hamar, snæri, pokar, 

efnisbútar, strigapokar, dósir, ál af sprittkertum, dósir og ílát. 

http://ruri.is/
http://www.youtube.com/
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Verkefni 5: Myndir úr endurvinnanlegu efni 

Verkefnalýsing 

Verkefnið snýst um það hvernig hægt er að endurnýta það rusl sem safnast á 

heimilum í myndir á tvívíðum fleti. Verkefnið er hægt að setja upp sem 

einstaklings-, para- eða hópverkefni. 

 Hugtökin endurvinnsla og endurnýting eru kynnt fyrir nemendum og hvaða 

tilgangi hún þjónar. Það rusl sem safnast á heimilum er sérstaklega tekið fyrir. Í 

umræðum er lögð áhersla á það hvað verður um rusl heimilanna, hvert það fer 

og hvað er gert við það. Fjallað er um brasilíska listamanninn Vik Muniz og verk 

hans. Þau eru sérstaklega tekin fyrir þar sem hann hefur unnið með þetta 

viðfangsefni. Myndin Waste Land er sýnd til að kynna þessi verk hans og vekja 

áhuga nemenda á endurvinnslu og tilgangi hennar. Myndin sýnir listamanninn að 

störfum við verk sitt Myndir af rusli þar sem hann dvaldi í Brasilíu á einum 

stærsta ruslahaug í heimi. Fékk hann til liðs við sig ruslatínslufólk á svæðinu. Tók 

hann af þeim ljósmyndir sem voru notaðar til að búa til ristastórar myndir úr 

„rusli“. Eftir að nemendur hafa horft á myndina ætti  hugarheimur þeirra að vera 

opnari fyrir endurvinnslu og hvernig hægt sé að nýta hana í ýmsum tilgangi. 

 Í einstaklingsverkefni gera nemendur minni myndir en ef fleiri vinna saman. 

Geta karton í stærðinni A3 hentað mjög vel. Kartonið er sett upp á vegg og 

myndinni sem á að vinna eftir er varpað á það. Nemendur teikna útlínur 

myndarinnar og skugga á kartonið. Þegar byrjað er að móta myndina með efninu 

hafa þeir frummyndina við hliðina á sér og styðjast við hana. Nemendur velja 

þann efnivið sem þeir vilja nota úr því sem safnast hefur. 

 Para- og hópverkefni er betra að vinna á stærri myndfleti. Best er að vinna 

myndina á gólfi myndmenntastofunnar. Stórt karton eða stór tréplata er 

lagt/lögð á gólfið og myndinni, sem vinna á eftir, er varpað þar á. Hægt er að 

vinna þetta á tvo vegu. Annaðhvort teikna nemendur upp útlínur og skugga á 

myndflötinn og hafa frummyndina við hlið sér og vinna liti og skugga eftir henni, 

eða vinna myndina á gólfinu eftir myndvarpanum. Skipuleggja þarf vinnu 

nemenda vel og þarf hver og einn að þekkja sitt hlutverk. 
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 Nemendur og kennari ákveða í sameiningu hvaða viðfangsefni á að taka 

fyrir. Það getur t.d. verið sjálfsmynd, form, mynstur eða uppáhalds dýrin þeirra. 

Viðfangsefnið má líka sækja í aðrar námsgreinar eins og t.d. landafræði. 

Nemendur geta t.d. gert Íslandskort, tekið ákveðin fjöll eða fossa fyrir eða þær 

eyjar sem eru í kringum landið. Viðfangsefni þarf að ákveða áður en 

framkvæmdir hefjast.. 

 Í myndverkinu er lögð áhersla á að nýta það endurvinnanlega efni sem fellur 

til á heimilum og skapa með því mynd á tvívíðum fleti. Skoðað er hvort öll 

myndin eigi að vera unnin úr „rusli“ eða hluti hennar og þá hvaða hluti. Er það 

bakgrunnurinn eða forgrunnurinn? Hafa þarf efnisvalið sérstaklega í huga, hvað 

hentar hverju og einu myndefni, eins og mynstur, litir og áferð. Það kemur til 

með að móta myndina og skapa verkið. 

 Auðvelt er að nálgast endurvinnanlegan efnivið. Er það nýtt sem til fellur í 

skólanum og einnig mega nemendur koma með eitthvað að heiman til að nota í 

verk sín. Áhersla er lögð á að nemendur komi með fjölbreytt „rusl“ t.d. 

tímaritapappír, strigapoka, dósir, ýmiskonar lok og tappa, pappírs- og 

plastumbúðir, litríkar fernur og litrík sælgætisbréf. Einnig er hægt að nýta minni 

efnivið eins og frauðkúlur, teygjur, tvinna, snæri og garn. Kennari þarf að taka 

fram við nemendur að þær umbúðir og dót sem komið er með verður að vera 

hreint. Nemendur geta einnig komið með matvæli að heiman sem hægt er að 

nota í mótun myndefnis eins og sykur, kakó og hrísgrjón. Efniviður úr náttúrunni 

eins og sandur, steinar, skeljar og kuðungar nýtist líka vel í þetta verkefni í bland 

við „rusl“ heimilanna. Í stór verk er hægt að hafa efniviðinn stærri og grófari en í 

minni myndum. 

 Teknar eru ljósmyndir af vinnuferlinu og fullunnu verkinu. Nemendur gera 

vinnulýsingu þar sem þeir segja frá hugmyndinni að verkinu og verkferlinu. Sett 

er upp sýning þar sem afrakstur af listsköpun nemenda er sýndur ásamt 

vinnuferlinu. Sýningin getur verið í skólabyggingunni eða öðrum opinberum 

byggingum í bæjarfélaginu 
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Undirbúningur kennara 

Þegar nemendur koma með efniviðinn að heiman verður kennari að hafa gott 

skipulag. Hann þarf að vera búinn að finna til og merkja körfur og kassa sem 

nemendur geta flokkað ruslið í.  

 Huga þarf vel að skipulagi kennslustofunnar á meðan verkefnið er unnið. 

Hvar eiga myndvarpar að vera og ef unnið er á gólfinu hver er þá besta 

staðsetningin svo nemendur hafi gott rými við vinnu sína. Einnig þarf að huga að 

því hvernig og hvar sé best að geyma verkið á milli kennslustunda meðan það er í 

vinnslu, svo það þvælist ekki fyrir öðrum nemendum. 

 

Gagnaöflun 

Kennari aflar heimilda um myndlistarmanninn og ljósmyndarann Vik Muniz og 

hvað hann hefur gert. Kennari aflar sér heimilda um endurvinnslu sorps.  

 

Bækur  MacAdams, Barbara A.  (2005).Í Vitamin D: New Perspectives in 

Drawing.London: Phaidon Press Limited. 

 J.M. (1999). Vik Muniz. Í Grenier, Catherine og Kinley, Catherine 

(ritstjórar). Abracadabra: International Contemporary Art (bls. 56-

61). London: Tate Gallery Publishing. 

Heimasíður Heimasíða Vik Muniz: http://www.vikmuniz.net/ 

Heimasíða heimildarmyndar Waste Land: 

http://www.wastelandmovie.com/vik-muniz.html 
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(Myndir af sorpi). Möguleiki á að nálgast myndina hjá RÚV. 

Verkfæri og 

gögn 

Sorp sem til fellur í skólanum eða á heimilum nemenda, pappír, 

lím, sandur, skeljar. 
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Lokaorð 

Sjálfbærni er nýtt hugtak sem hefur verið í stöðugri þróun undanfarin ár. 

Hugtakið er ákveðið svar manna við efnishyggju og neyslu Vesturlandabúa 

síðustu áratugi. Var áhugavert að skoða þá möguleika sem eru fyrir hendi í 

skólastarfi, þar sem nýlega var nemendum gefin kostur á menntun til sjálfbærni 

með nýrri Aðalnámskrá grunnskóla. Í myndmenntakennslu geta kennarar ýtt 

undir menntun til sjálfbærni með því að innleiða sjálfstæð vinnubrögð nemenda, 

að efla lýðræði í skólastofunni og að nemendur tileinki sér gagnrýna hugsun. 

Nemendur læra að nýta óhefðbundinn efnivið og vinna í tengslum við náttúruna 

og umhverfið.  

 Í greinargerðinni voru kynntir nokkrir listamenn sem hafa nýtt sér sjálfbærni 

í sköpun sinni. Hafa þeir meðal annars nýtt þann efnivið sem náttúran gefur. 

Einnig vinna þeir út frá umhverfissjónarmiðum þar sem þeir vilja með list sinni 

vekja fólk til umhugsunar um verndun náttúrunnar. Allt eru þetta listamenn sem 

gott er að kynna sér þegar þróa á kennsluefni á þessu sviði. Mörg verka þeirra 

eru jafnvel ,,lifandi” og ,,tímabundin” þar sem þau eru unnin úr náttúrulegum 

efniviði sem tekur breytingum með tímanum. Það gerir sjálfbærni til menntunar 

spennandi og áhugaverða og er eitthvað sem er ólíkt því sem áður hefur tíðkast í 

listgreinum og menningu. 

 Hugmyndabankinn er leið okkar til að kynna fyrir myndmenntakennurum 

verkefni sem byggja á sjálfbærri þróun. Verkefnin eru fjölbreytt og skapandi, þau 

bjóða upp á ýmsa möguleika sem skemmtilegt er að vinna með. Það er 

niðurstaða okkar að sjálfbærni er komin til að vera og er mikilvægt að hún skapi 

sér sess í myndmenntakennslu. Auðlindir heimsins eru miklar en þær eru ekki 

endalausar. Því er mikilvægt að nota þær á hagnýtan og skynsamlegan hátt. 

 Vinnan að lokaverkefni okkar hefur verið okkur mjög reynslurík og 

skemmtileg. Við höfum kynnst mörgum áhugaverðum leiðum í menntun til 

sjálfbærni sem hægt er að nýta með nemendum í myndmenntakennslu. Við 

getum sem myndmenntakennarar aukið vitund nemenda á sjálfbærni sem skilar 

sér út í samfélagið á einn eða annan hátt. Börn eru gullnáma, en hlutverk 

fullorðinna er að fá gullið til að glóa (Börn hafa hundrað mál, 1988:71)”   
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