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Formáli 

Þessi ritgerð er unnið á meistarastigi í kennslufræðum list- og verkgreina við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands undir leiðsögn Allyson Macdonald og með ráðgjöf frá 

Svanborgu R. Jónsdóttur. Vægi ritgerðarinnar er 30 einingar (ECTS). 

Í seinni hluta ritgerðarinnar sem saman stendur af verkefnasafni, var haft samráð við 

Sólrúnu Harðardóttur líffræðing, kennara og höfund kennslubókarinnar Líf á landi á. Ég 

þakka þeim ómetanlega aðstoð í vinnuferlinu. Ásthildi B. Jónsdóttur kennara og 

hjónunum Hafþóri Guðjónssyni og Þorgerði Hlöðversdóttur þakka ég sérstaklega fyrir 

góðar ábendingar. Verkefnið var styrkt af Náttúruverndarsjóði Pálma Jónssonar og verður 

styrknum varið í netútgáfu verkefnasafns. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka öllum börnum sem ég hef kynnst á kennsluferli mínum, 

börnum sem hafa með áræðni sinni, leik og sköpunargleði vísað mér veginn við gerð 

þessa verkefnis. 
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Ágrip 

Þetta verkefni er hugsað og byggt upp með hliðsjón af nýju kennsluefni í 

náttúrufræði fyrir miðstig grunnskóla, Líf á landi (2012) eftir Sólrúnu Harðardóttur, 

líffræðing og kennara. Verkefnið er tvíþætt, annars vegar fræðileg ritgerð og hins vegar 

verkefnasafn þar sem lagðar eru fram tillögur að verkefnum í list- og verkgreinum. Tekið 

skal fram að þær list- og verkgreinar sem koma við sögu í verkefninu eru myndmennt, 

hönnun og smíði og textílmennt.  

Í fræðilegum hluta er horft til skrifa Johns Dewey (1958, 2000) um mikilvægi reynslu í 

námi og tengsl hugar og handa. Hugmyndir Elliots Eisner (2003) um skynjun og nám voru 

einnig hafðar til hliðsjónar. Jafnframt er fjallað um áhrifamátt sjónlista og fagurfæði í 

kennslufræðilegu samhengi. Grenndarkennsla og samfélagsmiðuð listkennsla er einnig 

gerð að umræðuefni. Hlutverk kennara og nemenda eru skoðuð með tilliti til 

einstaklingsmiðunar, samvinnu og ábyrgðar nemandans á eigin vinnu og tekið mið af 

áherslum skóla án aðgreiningar og fjölmenningar í skólastarfi. 

Verkefnasafnið er ætlað kennurum í náttúrugreinum og list- og verkgreinum með 

samþættingu að markmiði. Í tillögum að verkefnum er horft til stefnu Aðalnámskrár 

grunnskóla (2011) um heildstæða sýn í skólastarfi og sex grunnþátta menntunar. Einnig 

er lögð áhersla á grenndarkennslu, umhverfismennt og umhverfisvernd.  

Tillögur þær sem lagðar eru fram í verkefnasafni geta að mati höfundar stuðlað að 

heildstæðum skilningi nemenda þar sem fengist er við viðfangsefni úr náttúru og 

umhverfi með aðferðum lista og sköpunar. Með heildstæðri nálgun og samþættingu má 

einnig skapa tækifæri fyrir nemendur til að skynja betur eigið umhverfi og samfélagslega 

ábyrgð. Verkefnasafninu er þó ekki síst ætlað að ýta undir möguleika kennara á að gera 

nemendum ljóst mikilvægi lista sem afls í samfélaginu og hvernig nemendur geta notað 

eigin sköpun, náttúru og samfélagi til gagns. 

Hafa skal í huga að þótt þær verkefnatillögur sem kynntar eru í þessari ritgerð miðist 

við miðstig eru þær sveigjanlegar og byggja raunar á því að þeir sem nýta sér verkefnin líti 

á þau sem tillögur sem aðlaga má að aldri og viðfangsefnum nemenda á hverjum stað og 

tíma. 
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Arts, crafts and natural science 

Suggestions for a holistic approach and integration in teaching. 

Examples of themes and projects  

Abstract 

This project was conceived and developed in connection with new teaching materials for 

natural science in middle school, Líf á landi, by Sólrún Harðardóttir (2012), biologist and 

teacher. The project has two parts, first, a conceptual essay and second, teaching 

guidelines based on arts and crafts, linked to the themes of Líf á Landi. The thematic 

work builds on the visual arts, woodcrafts and textiles. 

In the conceptual essay the writings of John Dewey on the importance of the 

relationship between experience and learning are presented, as well as the ideas of Elliot 

Eisner on perception and learning. The effect of visual arts and aesthetics are discussed 

in the context of teaching. Place-based teaching and socially oriented teaching are also 

reviewed. The role of the teacher and the students are examined from the point of view 

of the individual, cooperation and the responsibility of students for their own learning in 

relation to differentiation and multiculturalism in schools. 

The thematic materials are intended for science and arts and crafts teachers 

aiming at an integrated approach. The materials are also linked to policies in the new 

curriculum with regard to a holistic view of the schoolwork and six fundamental concerns 

in education. There is also an emphasis on local studies, environmental education and 

nature conservation. The materials should support learners in developing a holistic 

understanding as topics in science and the environment are studied with artistic methods 

and creativity. This holistic and integrated approach should create opportunities for 

learners to experience their own environment as well as social responsibility. Not least, 

these thematic materials should increase the capacity of the teacher to point out to 

learners the importance of the arts as an effective media in society and how they can use 

their own creativity for the good of nature and society. 

It should be considered that although the teaching material presented in this 

project were prepared for middle grade learners, they are flexible and those who use 

them should adapt them to the age and subjects of students in place and time. 
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“Bear in mind that the wonderful things you learn in your schools are the work of 

many generations. All this is put in your hands as your inheritance in order that you may 

receive it, honor it, add to it, and one day faithfully hand it on to your children.” 

Albert Einstein (1954).  
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1 Inngangur 

 

 

Mynd 1. Titill: Gullegg í hrafnshreiðri. Nemendaverk. Unnið í þema 1. Fuglar og þjóðtrú. 

 

Barn sem fær tækifæri til að upplifa, uppgötva og rannsaka eigið umhverfi, úti sem 

inni, sem fær tækifæri til að nota skynjun sína, forvitni og reynslu til náms fær fjölbreytt 

tæki í hendurnar til að auka við þekkingu sína og þroska. Í þessum orðum felst megin 

inntak þessarar ritgerðar sem fjallar um hvernig samþætta má náttúrufræði og list- og 

verkgreinar (myndmennt, hönnun og smíði og textílmennt) með hliðsjón af þverfaglegri 

og heildstæðri skólastefnu. Verkefnið byggir á fræðilegum grunni og á nýju námsefni í 

náttúrufræði fyrir miðstig grunnskóla, Líf á landi eftir Sólrúnu Harðardóttur (2012) 

líffræðing og kennara. Seinni hluti ritgerðarinnar er verkefnasafn fyrir náttúrugreinar og 

list- og verkgreinar sem tengjast köflum bókarinnar Líf á landi. 

Tilgangur ritgerðarinnar er að mæta þörfum eigin vinnustaðar um aukna útikennslu, 

grenndarkennslu og menntun til sjálfbærni. Við gerð verkefnasafns var því 

Sæmundarskóli og eigið skólaumhverfi ofarlega í huga þótt markmið þess sé vissulega að 

það nýtist sem flestum til að auka vægi fyrrnefndra þátta í námi og kennslu. Í óformlegu 

viðtali við skólastjóra Sæmundarskóla Guðjónu Eygló Friðriksdóttur kom fram að eigi 

útikennsla að nýtast markvisst í námi þurfi hún stöðugt að vera til endurskoðunar í ljósi 

nýrra áherslna í aðalnámskrá. Skort hefur námsefni í útikennslu fyrir miðstig og 

unglingastig þar sem er unnið með samþættingu námsgreina og nærumhverfi nemenda. 

Ein leið til þróunarstarfs er að vinna að verkefna- og hugmyndabanka fyrir öll aldursstig 

með það að markmiði að tengja saman námið úti og inni (Guðjóna Eygló Friðriksdóttir, 

2012). 

Úttekt Anne Bamford (2011) á list- og menningarfræðslu á Íslandi gaf einnig tilefni til 

þess að vinna að samþættingu námsgreina. Helstu niðurstöður rannsóknar hennar gáfu 
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til kynna að vel væri staðið að slíkri fræðslu í íslenskum grunnskólum. Fram kemur 

jafnframt í niðurstöðum Bamford að auka þurfi samþættingu list- og verkgreina við aðrar 

námsgreinar þar sem nemendur gætu lært í gegnum listir og nálgast viðfangsefni sín á 

fjölbreyttan hátt (Bamford, 2011).  

Verkefnasafnið sem hér er lagt fram er því framlag til þróunar útikennslu í 

grunnskólum þar sem markmiðið er að nýta umhverfi skólanna, náttúrulegt, manngert og 

félagslegt en jafnframt að tengja saman nám og kennslu í náttúrufræðum og list- og 

verkgreinum þar sem áherslan er á skapandi aðferðir. Tilgangur verkefnanna er einnig að 

kennarar og nemendur fái innsýn í hvernig nota megi list- og verkgreinar sem afl í þágu 

umhverfis, náttúru og samfélags. Fátt ætti að vera því til fyrirstöðu að aðrir skólar geti 

nýtt sér verkefnin enda eru þau lögð fram í því augnamiði að þeir sem nota þau aðlagi 

þau eigin umhverfi, breyti þeim og bæti. Verkefnasafnið er einnig unninn með það að 

leiðarljósi að efla heildrænt og faglegt samstarf kennara, þemavinnu og samþættingu í 

þeirri von að verkefnin nýtist í raunveruleika skólastarfs. 

Uppbygging ritgerðarinnar er í tveimur megin hlutum, fræðilegur hluti annars vegar 

og verkefnasafn hins vegar. Í fræðilegum hluta er leitast við að finna svör við því hvort og 

hvernig list- og verkgreinar geti dýpkað skilning nemenda á náttúrunni og 

náttúruvísindum og hvernig list- og verkgreinar geti með skapandi nálgun auðgað nám í 

náttúrugreinum 

Fræðilegur grunnur verkefnisins byggir meðal annars á hugmyndafræði og 

kenningum um mikilvægi reynslunnar í námi og þroska einstaklingsins þar sem helst er 

litið til kenninga Johns Dewey. Listir og skapandi nálgun í skólastarfi eru einnig til 

umfjöllunar og kenningar um áhrif fagurfræði og sjónrænnar menningar á einstaklinginn, 

þroska hans og gildismat. Hvað þessa þætti varðar er helst litið til hugmynda Elliots Eisner 

um áhrif lista og skynjunar í námi og hugmynda Kerry Freedman um sjónræna menningu 

samfélaga og fræðasvið lista. Þessar áherslur eru skoðaðar í samhengi við grunnþætti 

menntunar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011). Einnig er fjallað um skrif og 

rannsóknir á mikilvægi heildstæðrar skólastefnu, menntunar til sjálfbærni og skapandi 

nálgunar í skólastarfi. 

Kennslufræðileg nálgun verkefnisins byggir á hugmyndum um heildstætt (e. holistic) 

nám og grenndarkennslu (e. place based education) þar sem námið, viðfangsefnin og 

verkefnin miðast að hluta við nærsamfélag nemenda, umhverfi þeirra og náttúru, en 

einnig við félagslegt umhverfi svo sem skólasamfélag og hverfissamfélag. 

Kennslufræðilegar áherslur byggja einnig á stefnu almenns hluta Aðalnámskrár 

grunnskóla frá 2011 um einstaklingsmiðun, nám í skóla án aðgreiningar og á hlutverki 

kennarans að vera fremur leiðsögumaður nemenda en stjórnandi. Jafnframt er horft til 
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hugmynda um sjálfstæði og val nemandans í námi sínu í gegnum skapandi vinnubrögð (e. 

choice-based art education)  

Seinni hluti ritgerðarinnar er verkefnasafn sem byggir á köflum bókarinnar Líf á landi. 

Verkefnin taka mið af heildrænu, þverfaglegu samstarfi kennara, þemavinnu, 

samþættingu námsgreina og sjálfbærni. Aðferða- og kennslufræði sem stuðst er við 

byggir að hluta á vali nemandans út frá eigin áhugasviði, tengingu við listamenn og 

listasögu og samspili lista og samfélags (e. community art). Áhersla er einnig á útikennslu 

og umhverfisvernd. 

Verkefnin og nálgun í kennslu byggja einnig á reynslu höfundar sem 

listgreinakennara, garðyrkjufræðings og áhugamanns um íslenska náttúru. Lögð er 

áhersla á að þau nýtist í reynd úti sem inni. 
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2 Menntun og listir 

Markmið þessa kafla er að fjalla um þá hugmyndafræði sem verkefnasafnið byggir á. Víða var 

leitað fanga og helst litið til heimspeki og kennslufræða sem byggja á skynjun og reynslu 

nemandans sem mögulega uppsprettu þekkingar. Grundvallarspurningar þessa kafla snúast um 

hvernig þekking verður til og hvaða hlutverki reynsla, skynjun og ytri aðstæður einstaklingsins 

gegna í því samhengi. Því er jafnframt velt upp hvaða áhrif skapandi nálgun og fagurfræðileg 

upplifun getur haft í námi og kennslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Reynsla, listir og samfélag 

Markmið eftirfarandi kafla er að sýna fram á mikilvægi reynslu, skynjunar og upplifunar í 

þekkingarsköpun þar sem nám fer fram við raunverlegrar aðstæður og umhverfi. Skólamenn hafa 

í gegnum tíðina fjallað um mikilvægi þessara þátta í námi og þroska einstaklingsins og hvernig 

þeir geta nýst í skólastarfi. Í þessum kafla er skoðað hvaða leiðir eru færar til þess að auka 

merkingarbærni náms og að nám hafi sýnilegan tilgang fyrir nemandann. Litið er til menntandi 

reynslu, námsaðstæðna og lista í þessu samhengi. 

Lykilorð: Reynsla, merking, þekking, list, skynjun, upplifun, aðstæður. 

*** 

Heimspekingurinn og skólamaðurinn John Dewey (1938) fjallar í skrifum sínum meðal 

annars um mikilvægi reynslunnar í námi. Dewey (1958) talar einnig um mikilvægi 

fagurfræðilegrar upplifunar og lista í þessu samhengi og hvernig þeir þættir geti stuðlað 

að menntandi reynslu. Reynsluhugtak Deweys er snúið og mér til hjálpar nota ég þýðingu 

Gunnars Ragnarsonar á bók Dewey Experience and education (1938), túlkun Noddings 

Mynd 2. Verkefni í umhverfismennt. Verndari Reynisvatns: 
Nemendaverk úr Sæmundarskóla. (þema 7 í 
verkefnasafni). 
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(2007) á reynsluhugtaki Deweys og skrif Hafþórs Guðjónssonar (2012) um reynsluna í 

námi og það sem Hafþór kallar aðstæðuviðhorf til náms (Hafþór Guðjónsson, 2012). 

Jackson (1998) hefur túlkað hugmyndir Deweys um mikilvægi lista í námi og hvernig þær 

geta auðgað nám og kennslu. 

Menntandi reynsla einskorðast ekki við einangrað atvik samkvæmt Dewey, hún 

verður til í samfellu (e. continuity). Hún felur í sér upplifanir, athafnir og virkni í 

samskiptum einstaklingsins við umhverfi sitt bæði efnislegt og félagslegt. Samfellan í 

reynslunni byggir einnig á því að með hverri nýrri reynslu byggi einstaklingurinn ofan á 

fyrri reynslu sem gerir honum mögulegt að vaxa af þekkingu, þroska, skynsemi og siðgæði 

(e. growth). Menntandi reynsla vísar út fyrir sig, í víðara samhengi. Hún vísar til þess 

hvernig við bregðumst við margbreytilegum aðstæðum í framtíðinni þar sem viðhorf, 

tilfinningar og gildi mannsins mótast. Slíka reynslu má yfirfæra á barn sem hefur lært að 

lesa. Það hefur ekki einungis lært að skilja einstök tákn og samhengi þeirra heldur hefur 

það aukið möguleika sína til náms í gegnum nýja færni. Því hafa opnast leiðir að nýju 

umhverfi eða aðstæðum sem eykur valmöguleika barnsins á að hafa áhrif á eigin framtíð. 

Menntandi reynsla er að sama skapi altæk og verður aldrei slitin úr samhengi við hið 

raunverulega líf. Hún verður heldur aldrei til í tómarúmi heldur við margbreytilegar 

aðstæður, innan um fólk og hluti og mótast af þeim aðstæðum sem hún verður til í. Ef 

reynsla eða upplifun barns vekur forvitni þess og spurningar eða setur nemanda ný 

markmið, umbreytist hún í hreyfiafli sem virkjar einstaklinginn til þekkingarleitar og 

aukins þroska. Séu þessar grunnáherslur settar í samhengi við kennarastarfið ættu 

kennarar að leitast við að skapa nemendum aðstæður og umhverfi sem stuðlar að 

menntandi reynslu. Reynslu sem vekur forvitni þeirra og áhuga og virkjar þá til 

áframhaldandi náms (Dewey, 1938). 

Þrátt fyrir að mannleg hegðun verði fyrir áhrifum af aðstæðum í umhverfinu lagði 

Dewey áherslu á að hver lifandi vera (e. organism) verði ekki einungis fyrir 

tilviljanakenndum áhrifum af umhverfi sínu heldur velur hún markvisst þær aðstæður 

sem falla að áhuga hennar og tilgangi, fái hún til þess tækifæri (Noddings, 2007). 

Nemendur þurfa því að upplifa fjölbreytt námsumhverfi, tækifæri og aðstæður þar sem 

þeir sjá tilgang með athöfnum sínum. Noddings talar einnig um áherslu Deweys á að sú 

athöfn barna að herma eftir sé flóknara ferli en virðast má í fyrstu. Börn herma ekki eftir 

öllu sem fyrir þeim er haft, þau velja og hafna. Þau velja eftir yfirvegun og umhugsun það 

sem hentar tilgangi þeirra eða áhuga. Noddings minnir okkur einnig á fjögur megin 

áhugasvið barna sem Dewey talar um í riti sínu School and society en þau eru; að búa 

eitthvað til (e. construct), uppgötva (e. inquiry), tjá sig á skapandi hátt (e. express 

themselves artistically) og vera í samskiptum við aðra (e. communicate). Séu þessi 
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áhugsvið barnsins sett í samhengi við skólastarf hafa sumir skólamenn talið að 

endurskoða ætti skiptingu námsins eftir námgreinum. Skólastarf ætti frekar að 

skipuleggja á grunni viðfangsefna og inntaks náms þar sem nemendur gætu byggt upp 

þekkingu þvert á námsgreinar (Noddings, 2007). 

Hverju bætir listin við hina menntandi reynslu? Jackson (1998) hefur túlkað 

hugmyndir Deweys á því hvernig listir geta verið ein uppspretta menntandi reynslu, bæði 

fyrir þann sem skapar list og þann sem upplifir hana. Listamaðurinn upplifir reynslu í 

sköpunarferlinu þegar hann tekst á við hugmynd sína og efnivið (e. making and doing). Sú 

reynsla fullkomnast í fullunnu verki og nýtist í vinnu nýrra verka. Áhorfandinn, sá sem 

upplifir verkið, fær það hlutverk að skynja, túlka og skilja merkingu þess sem 

listamaðurinn vill koma á framfæri og setja það í víðara samhengi. Menntandi reynsla í 

þessu samhengi getur falist í fullnægju eða fagurfræðilegri upplifun, þegar allt fellur 

saman og jafnvægi næst. Þetta má ekki skilja þeim skilningi, segir Jackson, að menntandi 

reynsla felist í að einstaklingurinn hafi einungis séð eitthvað fallegt eða upplifað eitthvað 

skemmtilegt heldur ristir reynslan dýpra. Fyrir listamanninn er aðalatriðið glíman við 

verkefnið í sköpunarferlinu og fyrir áhorfandann hvernig hann túlkar reynslu sína af 

verkinu til frekari skilnings til framtíðar. Þegar vel tekst til verður til reynsla sem vekur 

nýjar spurningar, nýja þekkingu og ný viðhorf. Samkvæmt því ætti listin ekki að snúast um 

aðferðir í átt að endanlegri útkomu eða fullunnu verki heldur ætti útkoma listræns ferlis 

að vera upphafið að einhverju nýju. Þannig gera listir meira en að stuðla að upplifunum, 

þær víkka sjóndeildarhring okkar og fela í sér merkingu og gildi sem við tökum með út í 

lífið. Samkvæmt Dewey skerpir listin skilningarvit, sjónarhorn og viðhorf einstaklingsins 

og hjálpar honum að skilja mannlegt samfélag. En er reynsla af list frábrugðin annarri 

reynslu ? Dewey svarar því játandi á þeim forsendum að reynsla af list feli í sér sköpun 

sem geti alið af sér ávöxt eða verk. Reynsla sem tengist listum sýnir okkur einnig hvernig 

eitthvað verður til í sameiningu hugmyndar og forms sem skapar samhengi og heildstæða 

merkingu. Þar eru bæði hugur og hönd að verki (Jackson, 1998). 

Eisner (2002) og hugmyndafræði hans um tengsl umhverfis, lista og vitsmunaþroska 

einstaklingsins hefur ekki síður en Dewey haft áhrif á skólamenn, nám og kennslu á 

undangenginni öld. Hugmyndir hans eiga nokkuð skylt við hugmyndir Deweys (1958) um 

mikilvægi skynjunar og reynslu í þekkingarsköpun. Eisner leggur áherslu á að forsenda 

þess að skilja hlutverk lista sem tæki til að auka meðvitund einstaklingsins sé að tengja 

listina líffræðilegri skynjun mannsins. Þar myndast gagnvirkt samband manns og 

umhverfis. Reynsla mannsins af eigin umhverfi tekur aldrei enda á æviskeiði hans því sú 

reynsla er ein af byggingareiningum í ævi hvers einstaklingsins. Reynslan mótast síðan af 

þeim aðstæðum sem maðurinn býr við, af menningu, tungumáli og gildum, þess 
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samfélags sem hann er hluti af. Einstaklingurinn á þannig í stöðugum samskiptum við 

umhverfi sitt bæði sem einstök persóna með eigin gildi en líka sem hluti af 

menningarsamfélagi. Þetta gagnvirka samband byggir á líffræðilegri þróun skynfæra 

einstaklingsins sem tegundarinnar maður (Dewey 1958; Eisner, 2002).  

Skynjunin er þannig hluti af merkingabæru ferli þar sem einstaklingurinn lærir að 

þekkja umhverfi sitt og samfélag, greina milli einstakra þátta þessa ferlis og draga 

lærdóm af þeirri reynslu. Líta má á skóla sem eitt form samfélags þar sem einstaklingnum 

eru sköpuð skilyrði fyrir reynslu, samskipti og þekkingarsköpun í því starfi sem þar fer 

fram. Eisner (2002) leggur einnig áherslu á að eigi skynjun nemenda að nýtast í námi þurfi 

að skapa þeim tækifæri til að byggja á eigin reynsluheimi við lausn viðfangsefna og við 

raunverulegar aðstæður. Þannig geta listir verið hvort tveggja í senn, tæki og miðill til að 

forma eða orða reynslu af upplifunum af umhverfi og náttúru. Aðferðir listsköpunar, segir 

Eisner, bjóða nemendum auk þess upp á þekkingarleit byggða á öðrum grundvelli en nám 

þar sem aðeins eitt svar er rétt og leiðin að því skýrt afmörkuð. Þekkingarleit í gegnum 

listir gerir ráð fyrir sveigjanleika, fjölbreyttum leiðum og rannsókn sem leiðir 

rannsakandann á nýjar slóðir og að óvæntri útkomu (Eisner 2002). 

Guðmundur Finnbogason (1903/1994) talar einnig um skynjun, reynslu og heildstæða 

sýn í riti sínu Lýðmenntun sem fyrst kom út 1903. Að mati Guðmundar þarf að æfa 

skilningarvitin í eftirtekt og beita þeim markvisst í að upplifa og skilja eigið umhverfi. 

Mikilvægi skarpra skynfæra fyrir meðvitund mannsins má líkja við glugga fyrir íbúa húss. 

Séu gluggarnir óhreinir verður dimmt í húsinu jafnvel þótt úti skíni sólin. Guðmundur 

talar einnig um mikilvægi þess að jafnvægis gæti á milli þess andlega og þess líkamlega, 

hugar og handar, þar sem hann telur reynslu og upplifun vera eina af grunnþáttum 

menntunar. Skynjunin og reynslan eru jafnframt efniviður fyrir ímyndunaraflið. 

Skynsemin í samspili við ímyndunaraflið ummyndar það efni sem einstaklingurinn hefur á 

valdi sínu og skapar úr því nýja þekkingu til áframhaldandi rannsókna og þróunar. 

Guðmundur talar jafnframt um mikilvægi tilrauna og rannsókna í námi og menntun í 

þeim tilgangi að skilja eðli hluta, samverkan og samhengi sem stuðli að auknum skilningi 

á lögmálum mannsins, náttúrunnar og samfélagsins (Guðmundur Finnbogason, 

1903/1994).  

Aðstæðuviðhorf til náms er hugtak sem Hafþór Guðjónsson (2012) kynnir til sögunnar 

í grein sinni „Kennaramenntun og skólastarf í ljósi ólíkra viðhorfa til náms“ (Hafþór 

Guðjónsson, 2012). Rök þess að fjalla um aðstæðuviðhorfið hér eru þau að sýna fram á 

mikilvægi þess að nemendum séu skapaðar fjölbreyttar aðstæður til náms þar sem reynt 

er að koma til móts við fjölbreyttar þarfir þeirra. Að færa námið út fyrir skólastofuna, út í 

nærumhverfi, náttúru og samfélag getur verið áhrifarík leið í þeim tilgangi og tengist 
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hugmyndum Deweys (1958) og Eisners (2002) um skynjun og samspil einstaklingsins við 

umhverfi sitt.  

Aðstæðuviðhorfið (e. the situative view) byggir á þeirri hugmyndafræði 

hugsmíðahyggju (e. constructivism) að beina athyglinni að hæfileika einstaklingsins til að 

hugsa sjálfstætt og móta eigin hugmyndir á grunni fyrri reynslu. Hugsmíðahyggjan beinist 

þannig að einstaklingnum sjálfum. Aðstæðuviðhorfið byggir að hluta á þessum grunni en 

bætir um betur og beinir sjónum einnig út fyrir einstaklinginn að ytri aðstæðum hans og 

hvernig þær móta hugsanir hans, athafnir og samstarf við aðra. Með öðrum orðum, 

hvernig ytri aðstæður í víxlverkan við þær innri, einstaklinginn og hugsanir hans, móta 

viðhorf hans og gildi. Nám frá sjónarhorni aðstæðuviðhorfsins er þannig bundið 

aðstæðum. Hvað og hvernig við lærum er háð því hvar við erum og með hverjum. Þar er 

nemandinn í gagnvirku samspili við umhverfi sitt, menningarlegt, félagslegt og efnislegt. 

Hafþór líkir kennslu við menningarlega iðju sem markast af aðstæðum og ríkjandi 

orðræðu hverju sinni. Aðstæðurnar markast meðal annars af því hvernig kennarinn talar 

við nemendur, um hvað, hvernig andrúmsloft og samskipti hann skapar, hvernig 

námsumhverfi hann býður nemendum sínum og hvernig tól og tæki þeir fá í hendur. 

Nemandinn er í stöðugu samspili við umhverfi sitt, mótar það og mótast af því. En nám á 

ekki sér ekki bara stað við mótaðar námsaðstæður heldur allstaðar og alltaf. Það felur 

ekki einungis í sér skilgreint innihald eða námsefni heldur einnig andrúmsloft og 

vinnubrögð skólastofunnar, samstarf og samvinnu, viðhorf og gildi. Séu nemendum 

skapaðar aðstæður þar sem lögð er rækt við þessa þætti í námi og skólastarfi má leiða 

líkum að því að þeir taki slíka reynslu með sér út í lífið og til annarra starfa (Hafþór 

Guðjónsson, 2012). 

Hér að framan hefur verið fjallað um mikilvægi reynslu og upplifunar í námi og 

þekkingarsköpun. Varpað hefur verið ljósi á hvernig aðstæður móta nám einstaklingsins bæði 

efnislegar og félagslegar. Nám við raunverulegar aðstæður, með raunverulegum efniviði eru því 

afar mikilvægur þáttur í merkingarbæru námi. List- og verkgreinakennarar geta nýtt sér slíkar 

hugmyndir þar sem leitast er við að stuðla að menntandi reynslu og fjölbreyttum aðstæðum til 

náms. Efla má skynjun nemandans á eigin umhverfi, þar sem honum er gert kleift að byggja á 

eigin reynsluheimi og áhugasviði. Slíkt er meðal annars fært gegnum fjölbreytt námsumhverfi, 

viðfangsefni, efnivið og aðferðir þar sem hugarstarfsemin er ekki slitin úr samhengi við verklegar 

athafnir. Í verkefnasafni má sjá hugmyndir sem byggja á þessum áherslum. Í þemanu um skóginn 

má nefna verkefnið: Skynjun – hlustun – þæfing þar sem markvisst er unnið með sköpun út frá 

skynjun nemenda í náttúrunni. Verefnið Jurtanytjar og jurtalitun í þemanu Mói byggir á reynslu 

og skynjun nemandans í verkferlinu, allt frá söfnun jurta þar til verk þeirra eru fullunnin. Í öllum 

verkefnum fá nemendur einnig að kynnast verkum listamanna og hvernig þeir hafa unnið með 

tiltekin viðfangsefni. 
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Mynd 3. Nemendur Sæmundarskóla vinda upp og vefa úr jurtalituðu bandi. (þema 6 í verkefnabanka). 

2.2 Sjónræn menning - fræðasvið lista 

Markmið þessa kafla er að sýna fram á áhrif sjónrænnar menningar á einstaklinginn í samfélagi 

nútímans. Félagsfræðingar, listfræðingar og skólamenn hafa gert þessi áhrif að umfjöllunarefni 

sínu um árabil. Á tímum upplýsingatækni, tölvunotkunar og flæðis myndefnis sem ber fyrir augu 

einstaklingisins er óhjákvæmilegt að verða fyrir áhrifum þess í daglegu lífi. Í þessum kafla er því 

velt upp hvort og hvernig sjónræn menning getur mótað skoðanir einstaklingsins á eigin umhverfi 

og hvort og hvernig fræðasvið lista og kennarar listgreina geta nýtt sér mátt sjónrænna miðla til 

að stuðla að gagnrýninni hugsun nemenda og vakandi gildismati hvað varðar náttúru, samfélag 

og menntun til sjálfbærni. 

Lykilorð: Sjónræn menning, ný heimsmynd, fræðasvið lista, ferli, afurð, samþætting, 

gagnrýnin hugsun. 

*** 

Skólamenn og kennarar hafa fært rök fyrir samfélagslegu gildi lista og mikilvægi þess að 

fjallað sé um sjónræna menningu í kennslu og hvaða áhrif hún getur haft á einstaklinginn 

(Blewitt, 2009; Freedman, 2003; Jackson, 1998; Jokela, 1995; Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, 2012; Polistina, 2009).  

Í samfélagi nútímans þar sem sjónræn skilaboð verða sífellt flóknari og skil milli 

raunveruleika og sýndarveruleika geta verið óskýr, er ljóst að hjálpa þarf nemendum að 

greina skilaboð á gagnrýninn máta. Þannig má gera nemendur hæfari til að skilja eigin 

tilveru og endurmeta viðhorf sín, gildi og skoðanir. Slík umfjöllun getur verið vandasöm 

og þarf að byggja á grunni jafnréttis og lýðræðislegra vinnubragða. Líta má á kennslu, ekki 

hvað síst listkennslu sem miðil sem tengir saman fólk og hugmyndir. Hún þarf af þeim 

sökum, að byggja á faglegum vinnubrögðum og stuðla að gagnrýninni skoðun nemenda á 

því sem ber fyrir augu þeirra. Kennsla sjónalista getur í þessu samhengi verið áhrifaríkur 

miðill þar sem ýtt er undir greinandi og gagnrýna hugsun nemenda og stutt við samvinnu 

og samskipti milli einstaklinga, Þar sem er mannlegum sjónarmiðum er miðlað og unnið 

gegn fordómum. Kennsla í sjónlistum getur einnig lagt sitt að mörkum í menntun til 
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sjálfbærni (Blewitt, 2009; Freedman, 2003; Jackson, 1998; Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, 2012; Polistina, 2009).  

Samfélagslegt hlutverk lista og námskrárgerð í listkennslu hefur verið Freedman 

(2003) ofarlega í huga í umfjöllun hennar um fræðasvið lista. Hún spyr hvað við sýnum 

nemendum okkar og hvað þeir sjá í kvikmyndum, blöðum og tölvum. Hvernig meta þeir 

auglýsingar eða myndefni sem í sumum tilfellum elur á staðalímyndum og fordómum? 

Nemendur hafa í farteskinu forþekkingu segir Freedman, sem að stórum hluta verður til 

utan skólastofunnar, í sjónrænni menningu hvers samfélags. Þar geta skilaboð úr ólíkum 

menningarkimum verið brotakennd og misvísandi en geta engu að síður haft áhrif á 

hvernig einstaklinga upplifa og tileinka sér námsefni. Af þessum ástæðum ætti námskrá 

og kennslufræði lista að taka mið af gagnrýninni greiningu á sjónrænni menningu og því 

hvernig nemendur greina eigið umhverfi (Freedman, 2003). 

Nokkrar leiðir eru færar til endurskoðunar á því á hvaða hugmyndafræðilega grunni 

ætti að kenna listir og sjónmenningu samkvæmt Freedman (2003). Þær eiga nokkuð 

sameiginlegt með þeim áherslum sem Ásthildur B. Jónsdóttir (2011) leggur til grundvallar 

í skrifum sínum um áhrifamátt sjónlista í námi og kennslu. Báðar leggja þær áherslu á að 

mikilvægt sé að endurskoða þá áherslu sem lögð hefur verið á afurðir lista, sér í lagi 

fagurlista og gefa þess í stað meiri gaum að ferlinu. Einnig ætti beina sjónum að 

sambandinu á milli þess sem skapar verkið (listamanninum) og þess sem skoðar verkið og 

túlkar (áhorfandanum). Þessi samskipti eru afar mikilvæg í kennslufræðilegu samhengi. 

Með því að aðskilja verk frá innihaldi sínu, tilgangi, túlkun og áhrifum getur það grafið 

undan skilningi á mikilvægi lista og sjónrænnar menningar. Það getur jafnvel hamlað gegn 

skilningi á mannlegri tilvist og hlutverki okkar sem jarðarbúa. Merkingarbær 

fagurfræðileg upplifun einstaklings er ein af forsendum slíks skilnings þar sem lögð er 

áhersla á að sjónræn menning verði aðeins skilin út frá því samhengi sem hún verður til í 

(Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011; Freedman, 2003). 

Í þemaheftum Aðalnámskrár grunnskóla um læsi, lýðræði og mannréttindi og sköpun 

er áréttað að vitsmunaþroski verði ekki síst til í gagnvirkum samskiptum einstaklingsins 

við umhverfi sitt, náttúrulegt og manngert (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012; Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 

2012; Stefán Jökulsson, 2012). Því sé aukin áhersla á nám þar sem hver nemandi byggir á 

eigin samfélagslegu reynslu og þekkingargrunni afar mikilvæg. Í ljósi þess hve víða 

sjónræn skilaboð ber fyrir augu nemenda ætti jafnframt að leggja aukna áherslu á 

heildstæða nálgun í skólastarfi og kennslu. Hún getur birst í flæði á milli námssviða og 

samþættingu námsgreina. Námið ætti enn fremur að taka mið af menningarlegum 

fjölbreytileika (Ingibjörg Jóhannsdóttir og fl., 2012; Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 
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Sigurðardóttir, 2012; Stefán Jökulsson, 2012). Þessar áherslur samræmist niðurstöðum 

rannsóknar Anne Bamford (2011) á list- menningarfræðslu á Íslandi. Þar kemur fram að 

eitt af því sem sem leggja ætti aukna áherslu á í skólastarfi til framtíðar er menntun í 

gegnum listir. Í því felst meðal annars að samþætta list- og verkgreinar við aðrar greinar 

og tengja listgreinakennslu við samfélagið, gjarnan í samstarfi við listamenn. Það getur 

stuðlað að innihaldsríkara námi þar sem færi gefst á öflugu samstarfi nemenda kennara 

og listamanna og ýtir undir tengingar við umhverfi nemenda og samfélag þeirra (Áshildur 

B. Jónsdóttir, 2011; Bamford, 2011; Freedman, 2003; Goldberg 2009; Ingibjörg 

Jóhannsdóttirog fl., 2012; Jackson, 1998; Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 

2012; Stefán Jökulsson, 2012).  

 

Hér hefur verið fjallað um fræðilegt hlutverk listkennslu sem tæki kennarans og nemandans til að 

horfa gagnrýnum augum á eigið umhverfi og samfélag. Rætt hefur verið um sjónræna menningu, 

gagnrýna hugsun og umhverfislæsi. Færð hafa verið rök fyrir því að listkennsla geti verið sterkur 

miðill í þessu tilliti, stuðlað að endurmati einstaklingsins á eigin gildum og eflt getu hans til 

aðgerða í eigin samfélagi. Í hugmyndum að verkefnum er tekið mið af ofangreindum áherslum. 

Þar er nemendum gefið tækifæri til að skoða eigið nærumhverfi, greina það og meta á gagnrýninn 

hátt og stuðla að jákvæðum breytingum á umhverfi sínu. Tenging verkefna við listamenn og verk 

þeirra er einnig leið til að varpa ljósi á hlutverk lista sem samfélagslegt afl. Í þemanu Manngert 

umhverfi er markvisst unnið með þessa þætti í verkefnunum Form og litir í nærumhverfi, 

Byggingar í náttúru, Hverju vilt þú breyta og Ég og þú – fjársjóðir fjölbreytileikans. Í þessum 

verkefnum kynnast nemendur einnig verkum listamanna sem unnið hafa með samfélagstengd 

verkefni svo sem byggingar í náttúru. 

 

 

 

Mynd 4. Byggingar og náttúra. (þema 9) Nemendaverk úr sæmundarskóla. 
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2.3 Samfélagslist og menntagildi lista 

Markmið næsta kafla er að varpa ljósi á hvernig skapandi vinnubrögð og listir geti verið mótandi 

afl í menningu samfélaga. Margir hafa velt því upp hvort og hvernig listir og skapandi nálgun í 

skólastarfi geti stuðlað að aukinni samfélags- og umhverfisvitund og um leið stutt við menntun til 

sjálfbærni. Þann hóp fylla fræðimenn og kennarar en ekki hvað síst listamenn sem hafa í gegnum 

verk sín haft áhrif á eigið samfélag. Það er því verðug spurning fyrir list- og verkgreinakennara 

hvernig þeir geta í starfi sínu undirbúið nemendur fyrir framtíðina og sýnt þeim fram á áhrifamátt 

lista í þágu náttúru og umhverfis.  

Lykilorð: Samfélagsmiðuð list, umhverfislist, vistfræði, menntagildi lista, merkingarbærni, 

fjölmenning. 

*** 

Coutts og Jokela (2008) hafa 

komið að skipulagi listnáms á 

öllum skólastigum í Finnlandi. Þeir 

segja frá reynslu kennara af 

samfélagsmiðuðum listverkefnum 

með börnum og hvaða gildi þeir 

telja að slík verkefni hafi fyrir þau 

og samfélagið í heild sinni (Coutts 

og Jokela, 2008). 

Áður en lengra er haldið er rétt að skilgreina hvað átt er við með hugtakinu 

samfélagsmiðuð list (e. community art).Kjarninn í slíkri listsköpun felst í þeirri trú að listir 

feli í sér afl til að breyta lífi einstaklinga til batnaðar og stuðla að bættu samfélagi (Austin, 

2008). Slík listsköpun grundvallast á því að gera þeim sem hana stunda kleift að taka þátt 

í að breyta samfélaginu til hins betra. Með samfélagsþátttöku gefst einstaklingum, 

hópum og samfélögum tækifæri til að styrkja sjálfsmynd sína og menningarlega sérstöðu, 

auk þess að geta tjáð sig í gegnum ýmis konar listsköpun (Austin, 2008). Samfélagslist er 

gjarnan í formi verkefna eða verkstæða (e. workshops) sem oft enda á kynningu eða 

sýningu á afrakstri verkefnisins. Hún byggir jafnframt á því að allir geti tekið þátt í 

verkefnum og viðfangsefnum án þess að búa yfir sérstökum listrænum hæfileikum. Ferli 

vinnunnar er gefið meira vægi en afraksturinn og virkni þátttakenda er á forsendum 

hvers og eins. Þannig er komið til móts við þarfir þeirra og þess samfélags sem þeir 

Mynd 5. Nemendur Sæmundarskóla færa verk sín út í nærumhverfið 
til sýningar á Barnamenningarhátíð. Unnið með einkenni 
staðar. 
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tilheyra. Í samfélagsmiðuðum listverkefnum gefst þátttakendum tækifæri til að kynnast 

eigin samfélagi og menningu. Þeir kynnast jafnframt fjölbreyttum efniviði, tækni og 

aðferðum í listsköpun og taka þátt í að viðhalda verkkunnáttu og verkmenningu. Slík 

verkefni geta einnig stuðlað að hæfni nemenda á öðrum grunnsviðum menntunar, svo 

sem hæfni til samskipta og samvinnu, aukins árangurs í lestri og stærðfræði og færni í að 

kynna eigin verkefni. Slíkt starf með nemendum í skólum hvetur einnig til skapandi og 

gagnrýnnar hugsunar og ýtir undir getu til aðgerða í eigin umhverfi (Austin, 2008). 

Í kennslufræðilegu samhengi byggja samfélagsmiðuð listverkefni á virkni nemandans 

í vinnuferlinu, svigrúmi hans til rannsókna og tilrauna í þeim tilgangi að nálgast 

heildstæðan skilning á viðfangsefnum sínum. Forsendur slíkrar kennslu byggja á 

samvinnu kennara og nemenda en ekki síst samvinnu nemenda sjálfra. Samfélagstengd 

list byggir oft á málefnum samtímans og vekur upp spurningar um sjálfbærni náttúru, 

samfélags og menningar. (Coutts, 2008) 

Hugmyndir Ernstmans, Boeckels, Sacks og Myers (2012) og skýrsla Bamford (2011) um 

möguleika lista og skapandi aðferða í kennslu samræmast nokkuð vel kennslufræðilegum 

áherslum í samfélagsmiðuðum listverkefnum sem lýst er hér að framan. Að þeirra mati 

ætti að víkka út hugmyndafræði kennslu í nútíma samfélagi sína og hverfa frá aðferðum 

þar sem oftar en ekki hefur ríkt línuleg hugsun í lausn viðfangsefna. Nám ætti fremur að 

byggja á formi rannsókna, skynjunar og lausnaleitar þar sem nemendur eru leiddir inn á 

nýjar brautir í leit að þekkingu. Aðferðir lista útiloka enga möguleika í því samhengi, þær 

örva ímyndunarafl, samskipti og tengsl við umhverfið og koma skynjun í form. Slíkir 

eiginleikar gætu nýst kennurum sem tækifæri til að skapa skilyrði fyrir lifandi, virku og 

frjóu skólastarfi. Vænleg leið til merkingarbærs náms er að samþætta (e. integrate) 

aðferðir lista og sköpunar og almennt nám. Það ýtir undir heildstæðan skilning á inntaki 

þeirra viðfangsefna sem nemendur fást við hverju sinni (Bamford, 2011; Ernstman, og fl., 

2012).  

„Teaching about environment through art“ (Stathopoulou, 2007) er heiti rannsóknar 

þar sem lagt var af stað með þá rannsóknarspurningu hvort finna megi snertifleti lista og í 

náttúrufræða í kennslu og hvort þeir geti nýst í kennslufræðilegum tilgangi. Einnig var 

spurt hvernig þróa mætti kennsluaðferðir sem byggja á slíkum tengslum og stuðla á 

jákvæðan hátt að auknum skilningi nemenda á umhverfi sínu. Í rannsókninni var fengist 

við umhverfislist sem tengilið milli lista og náttúrufræða og skoðað hvernig hún nýttist í 

kennslu í umhverfismennt. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að kennsla í 

umhverfismennt með umhverfislist sem miðil geti verið góð leið til aukins skilnings á 

málefnum umhverfis, náttúru og sjálfbærrar þróunar. Sjónræn miðlun, tónlist og 
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fagurfræðileg upplifun nemanda af námsefninu örvaði þá til jákvæðra tengsla og 

virðingar fyrir umhverfi sínu bæði náttúrulegu og manngerðu (Stathopoulou, 2007). 

Fræðimaðurinn Eileen Adams (2008a, 2008b) hefur starfað að menntunarmálum í 

Bretlandi og verið talsmaður aukins vægis lista og hönnunar á öllum aldursstigum breska 

skólakerfisins. Í grein hennar um menntagildi lista í samfélagslegu samhengi færir hún rök 

fyrir því að nemendur geti lært á virkan hátt um eigið umhverfi og samfélag gegnum listir. 

Slíkt nám, segir Adams, sýnir nemendum fram á möguleika skapandi starfs til að hafa 

áhrif á eigið umhverfi og samfélag. Að fá að taka þátt í að skipuleggja eigið 

námsumhverfi, skólalóð eða leiksvæði getur, svo dæmi sé tekið, hvatt nemendur til 

aðgerða í eigin samfélagi. Þar gefast einnig 

tækifæri til að rannsaka, gera tilraunir, uppgötva 

og skoða umhverfi sitt í fjölbreyttu samhengi 

(Adams, 2008). 

Félagsleg áhrif samfélagsmiðaðra 

listverkefna hafa einnig verið rannsökuð af 

samtökunum „Barnardo‘s - Giving children back 

their future“. Samtökin hafa það að markmiði að 

vinna að velferð skólabarna sem eru í 

áhættuhópum hvað varðar félagslega einangrun. 

Í rannsókn sem ber yfirskriftina „Do community-

based arts projects result in social gains?“ er 

talað um listir og listviðburði sem mikilvægan 

þátt í samfélagslegri uppbyggingu (Newman, 

Curtis og Stephens, 2001). Niðurstöðurnar gefa 

vísbendingar um jákvæð samfélagsleg áhrif slíkra 

verkefna. Þau birtast helst í jákvæðum persónu-

breytingum hjá þátttakendum í formi sterkari sjálfsímyndar, aukinna samskipta, gleði og 

skapandi vinnubragða. Einnig má nefna bætt og aukin samskipti fólks af ólíkum uppruna 

þar sem þátttakendur upplifðu sig sem hluta af samfélagi. Þátttakendur þjálfuðust 

jafnframt í þáttum eins og skipulagningu og framkvæmd verkefna (Newman og fl., 2001). 

Finnski umhverfislistamaðurinn og skólamaðurinn Timo Jokela, sem áður var getið 

hefur starfað að mótun og skipulagi listkennslu og umhverfismennta í heimalandi sínu. Í 

greininni „From environmental art to environmental education“ (Jokela, 1995) greinir 

hann frá reynslu sinni af samfélagsmiðari list bæði sem listamaður og skólamaður. Hann 

veltir upp þeirri spurningu hvort og hvernig sjónlistir geti stutt við umhverfis- og 

náttúrufræði og jafnframt hvort sjónlistir feli í sér tækifæri sem aðrar kennslugreinar búi 

Mynd 6.   Tré eða maður. Umhverfislist í 
nærsamfélagi. Nemandaverk úr 
Sæmundarskóla. (þema 7) 
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síður yfir. Verk hans og störf byggja bæði á aðferðum listsköpunar en ekki síður á 

aðferða- og kennslufræði skólamannsins þar sem áherslan er á heildræna sýn og tengingu 

lista við samfélög, menningu þeirra og vistfræði. Nám í gegnum listir og fagurfræðilega 

upplifun, segir Jokela, felur alltaf í sér vissa grunnþætti, nefnilega eftirtekt, reynslu og 

meðvitund sem saman mynda heildstæða sýn á viðfangsefnið. Eftirtekt er forsenda þess 

að meta umhverfið. Jokela líkt og Freedman (2003) telur tímabært að endurskoða 

möguleika fagurfræði og lista sem tækis til að upplifa eigið umhverfi og endurmeta 

samskipti manns og náttúru. Þannig megi koma í veg fyrir togstreitu milli rökhugsunar og 

tilfinninga, vísinda og lista og jafnvel manns og náttúru. List er ein leið til að forma eða 

myndgera umhverfið og spegla það samfélag sem hún verður til í. Þetta er ein af 

ástæðum þess að nota má aðferðir lista og fagurfræði til aukins skilnings á viðfangsefnum 

daglegs lífs en einnig til að auka samskiptafærni og tengingu við nánasta umhverfið. 

Jokela leggur áherslu á að nýta betur daglegt nærumhverfi nemenda og samfélagið sem 

þeir búa í til náms og kennslu. Þar mótar einstaklingurinn sjálfsmynd sína og þar getur 

hann haft áhrif (Jokela, 1995). 

Listir sem samfélagslegt afl og möguleikar lista í menntun til bættrar umhverfis-, náttúru- og 

samfélagsvitundar hafa verið ræddir hér að framan. Rök fyrir slíkum áherslum eru sannfærandi og 

ríma vel við áherslur í almennum hluta Aðalnámskrá grunnskóla (2011) um grunnþætti 

menntunar hvað varðar sköpun og sjálfbærni. Tækifæri list- og verkgreinakennara til að koma til 

móts við slíkar áherslur eru nokkur og ýmsar leiðir færar. Nota má nærumhverfi nemenda sem 

uppsprettu viðfangsefna og auka framlag nemenda í vinnu með eigið skólasamfélag úti og inni. 

Útikennsla styður við slíka nálgun og áhersla á sjálfbærni í aðferðum og efnisnotkun. Slíka nálgun 

má finna í verkefnasafni þar sem lagt er til samstarf skóla við stofnanir og fyrirtæki og vinna 

nemenda í þágu samfélagsverkefna, náttúru og dýraverndar. Í verkefnunum Dýravinir - fuglar og 

fólk ( Þema 9), Vistspor og mengun (þema 3), Munstur og dulmál (þema 4) er unnið markvisst 

með þessa þætti. Í þeim fá nemendur tækifæri til þátttöku í samfélagsverkefnum þar sem framlag 

allra er metið að jöfnu. Í þessum verkefnum er auk þess unnið með einkenni nærumhverfis og 

verndun náttúru. 

2.4 Mikilvægi fagurfræði lista og náttúru í námi 

Markmið eftirfarandi kafla er að sýna fram á mikilvægi fagurfræðilegrar upplifunar í 

kennslufræðilegum skilningi og hvernig nýta má slíka upplifun í námi og kennslu. Fagurfræði er 

hugtak sem margir tengja listum og náttúru og í Íslenskri orðabók Menningarsjóðs er fagurfræði 

skilgreind sem fræðigrein um fegurð í náttúru og einkum í listum (Íslensk orðabók, 2007). Í ljósi 

þess er vert að spyrja um fagurfræðilegt gildi náttúrunnar fyrir manninn og hvernig tengja má 

fagurfræði inn í nám sem merkingarbært ferli í gegnum leik og sköpun. Hvernig má túlka hugtakið 

í kennslufræðilegu samhengi? Geta kennarar í list- og verkgreinum nýtt sér fagurfræði náttúru og 

nærumhverfis í kennslu? 

Lykilorð: Leikur, þekking, upplifun,virðing, umhverfisvitund, ábyrgð. 
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*** 

Fagurfræði er heimspekileg greining á listum og náttúrufegurð (Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir, 2010). En er hægt að fjalla um fagurfræði lista og fagurfræði náttúru út 

frá sama merkingargrunni og hverjir eru helstu eiginleikar eða gildi fagurfræðilegrar 

upplifunar af náttúrunni? Er það þekking okkar á náttúrunni sem skiptir mestu máli, það 

er vitrænar kenningar eða leika skynjun, ímyndunarafl og tilfinningarnar aðalhlutverkið 

eða skynrænar kenningar? Erfitt er að útiloka annað á kostnað hins samkvæmt 

Guðbjörgu. Bæði þekking og tilfinningar, hafa hlutverki að gegna í fagurfræðilegri 

upplifun einstaklings af náttúrunni. Á þeim forsendum ætti að skoða allar hliðar 

sambands manns og náttúru ekki hvað síst í því samhengi að sterk tengsl geti verið á milli 

fagurfræðilegrar upplifunar af náttúrunni og siðferðislegs viðhorfs til náttúru og 

umhverfis. Jákvæð upplifun af náttúrufegurð geti þannig stuðlað að aðdáun og virðingu 

fyrir náttúrunni og aukinni umhverfisvitund (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2010).  

Ólafur Páll Jónson (2010) fjallar um leik barna, skapandi starf og fagurfræði í grein 

sinni „Leikur listir og merking“. Þar segir Ólafur um fegurð og umhverfi, að sú manneskja 

sem nálgast umhverfi sitt náttúrulegt og menningarlegt, sem fagurfræðilegt viðfangsefni 

sem býr yfir ævintýrum leyndarmálum og verðmætum, hljóti að sjá umhverfi sitt sem 

sjálfstæðan veruleika og uppsprettu verðmæta. Eigin hagsmunir manneskjunnar hafa 

ekki áhrif á þessa sýn. Sú manneskja hlýtur að sama skapi að láta sig varða þessi 

verðmæti því merkingaheimur hennar byggir ekki einungis á staðreyndum heldur einnig á 

tilfinningum. Líkja má slíkum samskiptum manneskjunnar við umhverfi sitt sem dyggð 

sem byggi á fagurfræðilegri skynjun á náttúrunni sem birti hana sem undraverðan 

sjálfstæðan veruleika án afskipta mannlegra hagsmuna (Ólafur Páll Jónsson, 2010).  

Guðbjörg R. Ólafsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir (2011) nota hugtakið afmiðjun 

sjálfsins um þá skynjun og fagurfræðilegar upplifanir af náttúrunni að þær verði ekki 

háðar notagildissjónarmiðum heldur séu þær á forsendum náttúrunnar sjálfrar. Afmiðjun 

sjálfsins byggir þannig á samsömun við náttúruna og þeirri upplifun að vera hluti af stærri 

heild. Páll Skúlason (2005) talar í þessu samhengi um heildir, þegar maðurinn upplifir 

snertingu við veruleikann sjálfan og eigið trúnaðarsamband við náttúruna sem jarðarbúi 

þar sem jörðin er forsenda lífsins (Guðbjörg R. Ólafsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir, 

2011; Ólafur Páll Jónsson, 2010; Páll Skúlason, 2005)  

En hvernig getum við öðlast slíka dyggð og skynjað þennan sjálfstæða veruleika 

hlutanna án þess að vilja hlutast til um hann? Ólafur Páll Jónsson (2010) svarar því á þann 

hátt að forsendurnar liggi í hæfileikanum að geta undrast yfir veruleikanum. Þannig 

sameinist jafnframt hið fagurfræðilega og siðferðilega viðhorf til náttúrunnar. Þannig 

getur leikur barnsins verið forsenda þess að það þroski með sér fagurfræðileg viðhorf til 
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umhverfis síns sem leiði til þess siðferðisþroska að bera virðingu fyrir náttúru og 

menningu. Leikur og skapandi starf eru forsendur þess að einstaklingurinn upplifi ekki 

umhverfi sitt sem heim dauðra hluta heldur lifandi og merkingarbæran (Ólafur Páll 

Jónsson, 2010). 

McWilliam (2012) færir rök fyrir því hvernig útikennsla, útileikir og íþróttaiðkun geta 

ýtt undir dvöl í nærumhverfi nemenda og stuðlað að fagurfræðilegri upplifun þeirra. 

Nemendur skynja umhverfi sitt með öllum skynfærum, þar sem hljóð, lykt, snerting og 

sjónræn upplifun vekja upp tilfinningar oft tengdar gleði, auðmýkt og virðingu fyrir 

náttúru og umhverfi. Nemendahópur sem öðlast slíka reynslu hefur auk þess eignast 

eitthvað sameiginlegt, upplifun sem getur styrkt hópkennd og vináttu innan hópsins 

(McWilliam, 2012). 

Fagurfræði borgarumhverfisins er hluti af menningu okkar (Ólafur Páll Jónsson, 

2007). Eitt einkenna þess er að þar hefur náttúran verið umsköpuð af menningu. Þótt 

borgarumhverfi sé sköpun hugvitssamra manna er það engu að síður litað af 

náttúrulegum ferlum sem lúta ekki stjórn mannsins. Þessi ferli birtast á ýmsu formi svo 

sem óæskilegum gróðri, veðrun mannvirkja og því sem maðurinn kallar eyðingaröfl 

náttúrunnar og truflun á eðlilegu umhverfi borgarinnar. Sjónarhorn mannsins er þannig 

litað af eigin hagsmunum sem kemur í veg fyrir að hann líti á birtingarmynd náttúrunnar í 

borgarumhverfinu sem náttúrulegt ferli. Hvernig getur fólk sem býr í borg alla ævi sína 

nálgast náttúruna þegar hún birtist henni sem eyðingarafl? spyr Ólafur. Hvernig er hægt 

að kenna fólki að skilja náttúruna í borginni? Er náttúrublinda eilíft hlutskipti þeirra sem 

alast upp í borgarlandi? Vandinn er tvíþættur: Annars vegar sá að við skynjum ekki eðli 

hlutina vegna blindu okkar af tilgangi þeirra fyrir okkur sjálf og hins vegar að okkur skortir 

fagurfræðilegt uppeldi sem gerir okkur næm á eðli hlutanna frekar en tilgang þeirra 

(Ólafur Páll Jónsson, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Skynjunarverkefni í Grasagarðinum í Laugardal. 
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Fagurfræðileg upplifun á náttúrunni er hér gert að umtalsefni með það fyrir augum að sýna fram 

á að slík upplifun geti stuðlað að aukinni umhverfisvitund einstaklingsins og bætt umgengni hans 

við náttúruna. Ef spurt er eins og þeir fræðimenn sem hefur verið vísað til hér að framan, hvernig 

við og nemendur okkar geti öðlast þá dyggð að umgangast náttúruna af virðingu, á forsendum 

hennar sjálfrar, þá er hægt að nálgast markmiðið með ýmsum hætti. Nefna má aukna útikennslu, 

til dæmis í grenndarskógum skólanna eða í nærumhverfi þar sem ýtt er undir alhliða skynjun 

nemenda á umhverfi sínu. Með sjálfbærni í efnisnotkun, aðferðum og framasetningarmáta og 

með lýðræðislegum umræðum um hvers vegna það er mikilvægt að standa vörð um óspillta 

náttúru. Skynjunarverkefni í verkefnabanka styðja við jákvæða upplifun nemenda af eigin 

umhverfi sem getur stuðlað að aukinni virðingu fyrir náttúrunni og hvatt til aðgerða í hennar 

þágu. Dæmi um slík verkefni í verkefnabanka eru Gjafir jarðar (þema 2), Speglun – eilífð og 

Verndun votlendis (þema 5), Óskir fyrir framtíðina (þema 10), Ruslakista – mengun (þema 10). Í 

þessum verkefnum er lögð áhersla á tengingu við náttúru og umhverfi með útiveru og 

skynjunaræfingum.  

 

2.5 Samantekt á hugmyndafræði 

Þegar litið er til þeirra skrifa sem höfð voru til hliðsjónar í fyrsta hluta verkefnisins má sjá 

ýmsar sameiginlegar áherslur sem vert er að að byggja á í hugmyndum að verkefnum 

fyrir nemendur. Gildir þá einu hvort um ræðir heimspeki, kennslufræði, niðurstöður 

rannsókna eða fagurfræðileg rök. 

Reynsla einstaklingsins er mikilvæg í námi sem ein uppspretta þekkingar. 

Reynsluheimur og aðstæður hvers manns marka umgjörðina um þann skilning sem hann 

leggur í eigin tilveru og umhverfi; náttúrulegt, manngert og félagslegt. Skynfærin, 

hugurinn og höndin eru grunnverkfærin í þekkingarleit hvers einstaklings því það er með 

líffræðilegri skynjun mannsins sem hann byggir upp þroska sinn og þekkingu (Dewey, 

1958; Eisner, 2003; Guðmundur Finnbogason, 1994; Hafþór Guðjónsson, 2012).  

Samfélagslegt gildi lista, sjónræn menning og hæfni einstaklingsins til að greina 

umhverfi sitt og túlka eru einnig mikilvægir þættir í því að móta gildismat einstaklingsins 

gagnvart því umhverfi sem hann er hluti af. Þær tilraunir og aðferðir sem listin nýtir sér til 

sköpunar og skilnings á lífinu geta gagnast sem leiðir í námi og kennslu. Skapandi nálgun í 

kennslu byggir á skynjun, rannsóknum og þekkingarleit nemandans og krefur hann um 

sjálfstæð vinnubrögð, ábyrgð og áræðni. Frá kennslufræðilegu sjónarmiði er hægt að líta 

á samþættingu námsgreina og skapandi vinnuaðferðir sem skref í þróun að heildstæðu 

skólastarfi. Listir og birtingarmyndir þeirra í samfélaginu geta einnig verið kennslutæki 

eða miðill og áhugaverð kveikja til örva umræður í nemendahópnum og auka þekkingu á 

málefnum umhverfis og náttúru. (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011; Blewitt, 2009; Freedman, 

2003; Polistina, 2009; Ernstman og fl.; 2012; Stathopoulou, 2007).  
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Sýnt hefur verið fram á jákvæð áhrif samfélagslistar á einstakling og umhverfi, 

náttúrulegt og manngert. Það eykur möguleika á getu einstaklingsins til aðgerða, 

samfélagi og náttúru í hag (Adams , 2008a, 2008b; Coutts og Jokela, 2008; Goldberg, 

2009; Jackson, 1998; Jokela, 1995; Newman og fl., 2001). 

Fagurfræðileg upplifun sem aðferð í námi og kennslu getur einnig stuðlað að aukinni 

virðingu og ábyrgðartilfinningu einstaklingsins gagnvart umhverfi sínu og er því verðug 

leið til að auka þekkingu á náttúrunni og málefnum jarðarinnar (Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir, 2010; Guðbjörg R. Jóhannesdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir, 2011; Mc 

William, 2012; Ólafur Páll Jónsson, 2007, 2010; Páll Skúlason, 2005; Stathopoulou, 2007). 

 

Í þessum hluta verkefnisins hefur verið fjallað um heimspeki, fagurfræði og 

hugmyndafræðilegar áherslur náms og kennslu. Tekið er mið af þessum áherslum í þeim 

verkefnum sem lögð eru til í verkefnasafni. Þar má nefna skynjun upplifun og reynslu við 

raunverulegar aðstæður í eigin umhverfi. Einnig er að finna verkefni er tengjast málefnum 

umhverfis og náttúru. Í næsta hluta eru tekin til skoðunar þau hugtök og kennslufræðilegar 

áherslur sem stuðst við er stuðst við gerð verkefnasafns og byggja á sex grunnþáttum menntunar 

sem tilgreind eru í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 2011. Þar er sjónum jafnframt beint 

að þeim gáttum sem aðalnámskrá hefur lokið upp og gefa skólum aukið frelsi til að móta eigin 

skólanámskrá og kennslufræðilega nálgun. 
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3 Nám og kennsla á nýjum tímum  

Markmið eftirfarandi kafla er að fjalla um grunnþætti menntunar samkvæmt almennum hluta 

Aðalnámskrár grunnskóla (2011) og setja þá í samhengi við áherslur í verkefnasafni. Í stefnu 

aðalnámskrár er sagt að menntun sé ekki einhlít heldur er hún bundin stund og stað og jafnvel 

einstaklingsbundin. Á 21. öldinni er almenn menntun hvort tveggja í senn einstaklingsmiðuð og 

samfélagsmiðuð. Hún byggir á fjölbreyttu námi á meginsviðum menningar, umhverfis og 

samfélags í heildstæðu skólastarfi og grundvallast á sex grunnþáttum; læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð, lýðræði og mann-réttindum, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 

hluti, 2011). 

Lykilorð: grunnþættir náms, heildstæð sýn. 

*** 

Í aðalnámskrá segir enn fremur að ofantaldir 

grunn-þættir menntunar tengist innbyrðis og 

séu hver öðrum háðir. Með því að hafa þá að 

viðmiði í skipulagi náms má skapa heildarsýn 

yfir allt skólastarf. Þessir grunnþættir fela í sér 

læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru 

þar sem velferð einstaklingsins er megin- 

markmiðið. Þeir fela einnig í sér framtíðasýn, 

getu og vilja til að hafa áhrif og taka þátt í að 

viðhalda samfélaginu en jafnframt að breyta því 

og þróa. Grunnþættirnir skulu fléttast inn í allt 

skólastarf, samskipti og skólabrag og koma fram í inntaki námsgreina. Það getur falist í 

viðfangsefnum þvert á námsgreinar. Nauðsynlegt er að nálgast viðfangsefni á 

heildstæðan hátt og af faglegri og samfélagslegri víðsýni. Það getur kallað á óhefðbundna 

kennsluhætti og nýstárlega nálgun í skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 

2011). 

3.1 Hlutverk nemenda og kennara  

Markmið þessa kafla er að útskýra þá kennslufræðilegu nálgun sem lögð er til í hugmyndum að 

verkefnum fyrir nemendur. Í kaflanum er fjallað um grunnþætti menntunar í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2011 og þau sameiginlegu hæfniviðmið sem lögð eru til grundvallar í náttúrufræði, 

myndmennt, textílmennt og hönnun og smíði á miðstigi. Leitast er við að skilgreina frekar 

hlutverk nemenda og kennara í skólastarfi og sýna fram á mikilvægi þess að byggja á forþekkingu 

og áhugasviði nemenda til að nám þeirra verði sem merkingarbærast. Sjálfstæði í vinnubrögðum, 

val á viðfangsefni og áhrif nemandans á eigið nám er gert að umræðuefni í því skyni að sýna fram 

Mynd 8. Barnamenningarhátíð. Útilistaverk 

nemenda í Sæmundarseli.  
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á að þannig beri einstaklingurinn aukna ábyrgð á námi sínu. Í slíku umhverfi er kennarinn fremur í 

hlutverki leiðbeinanda en þess sem stjórnar og stýrir. 

Lykilorð: Nemandi, kennari, mat, námsumhverfi, einstaklingsmiðun þverfagleg nálgun, 

samþætting, virkni, val, ábyrgð. 

*** 

Í almennum hluta Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er talað um hlutverk kennarans sem 

fagmanns og ábyrgð nemandans á eigin námi. Þar er lögð áhersla á að nemendur þjálfist í 

að bera ábyrgð á eigin námi fái þeir að velja viðfangsefni og taka sjálfstæðar ákvarðanir 

um nám sitt. Nemendur eiga að sama skapi að fá einhverju um ráðið hvaða 

námsaðferðum þeir beita í náminu. Þeir eiga einnig að fá þjálfun í að vinna sjálfstætt og í 

samvinnu við aðra. Í námsmatskafla aðalnámskrárinnar er talað um nauðsyn þess að 

beita fjölbreyttum matsaðferðum sem endurspegla hæfniviðmið hverrar greinar þar sem 

áherslur kennslunnar taki mið af þeim nemendahóp sem metinn er hverju sinni. Í 

sameiginlegum matsviðmiðum fyrir allar námsgreinar er lögð áhersla á að í námsmati sé 

tekið mið af hæfni nemenda til að tjá sig, hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir. Hann á 

einnig að fá tækifæri til að miðla þekkingu sinni og leikni og taka þátt í samræðum og 

rökræðum. Meta skal skapandi hugsun, frumkvæði og hæfni til að nýta eigin þekkingu, 

draga ályktanir og leita nýrra lausna. Jafnframt skal þjálfa nemendur í að leggja mat á 

eigin frammistöðu. (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Samvinnuverkefni nemenda í verkefninu 
Hverju vilt þú breyta? (þema 9) 

 

Douglas og Jaquith (2009) benda í skrifum sínum á leiðir sem nýta má til að nálgast 

þær áherslur sem mótaðar eru í Aðalnámskrá grunnskóla (2011). Áherslur þeirra felast 

meðal annars í einstaklingsmiðuðu námi á formi skapandi vinnubragða (e. choice-based 

art education). Þar miða kennslufræðilegar áherslur að því að veita nemendum tækifæri 

til að að hafa áhrif á eigið nám með auknu vali innan viðfangsefna. Aðferðir lista eða 

skapandi nálgunar, segja Douglas og Jaquith, geta verið árangursríkar í þeim tilgangi Þar 
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sem nemendum er gefinn kostur á vali innan viðfangsefna, aðferða, efniviðar og 

framsetningarmáta (Douglas og Jaquith, 2009). 

Þessar áherslur Douglas og Jaquiths (2009) samræmast vel niðurstöðum Bamford þar 

sem lagt er til að auka samþættingu lista og annarra greina þar sem nemendur nálgast 

viðfangsefni sín á skapandi hátt þvert á námgreinar (Bamford, 2011). 

Í námsumhverfi þar sem nemandinn tekur þátt í að móta aðstæður örvar hann til 

sjálfstæðis í vinnubrögðum og minnkar þörf fyrir stýringu kennarans (Douglas og Jaquith, 

2009). Þeir leggja jafnframt áherslu á að samvinna í námi og kennslu sé ekki einungis milli 

kennarans og nemendahópsins heldur séu nemendur hvattir til samræðu og samstarfs 

sín á milli á þeim forsendum að slík nálgun mæti betur þörfum nemenda af fjölbreyttum 

uppruna og nemenda með sérstakar þarfir. Á þann hátt geta nemendur notið samvinnu 

og hjálpar bekkjarfélaga í hópstarfi og unnið í samræmi við eigin getu án þess að skera sig 

úr (Douglas og Jaquith, 2009).  

Jutvik og Liepina (e.d.), Sullo (2007) og Tomlinson (2001) líkja kennaranum við 

skipuleggjanda (e. facilitator) fjölbreytts námsumhverfis þar sem nemendum er boðið 

upp á ýmsar aðferðir, margs konar efnivið og miðla til að viða að sér þekkingu. Þar er 

horft á inntak, ferli og afurð náms sem eina heild sem stuðlar að þekkingarsköpun og 

heildstæðum skilningi. Nemandinn er kallaður til aukinnar ábyrgðar á námi sínu gegnum 

val sem tekur mið af áhuga hans, reynslu og fyrri þekkingu. Kennarinn ber ábyrgð á að 

námsumhverfið sé lifandi, fjölbreytt, ögrandi og veki áhuga og forvitni nemenda. Sullo 

(2007) gefur kennurum ráð til að nálgast þessar áherslur. Bjóða má nemendum val innan 

viðfangsefna án þess að krefjast mikils árangurs í fyrstu. Einnig er mikilvægt að móta 

námsumhverfi sem byggir á einföldum og skýrum reglum sem auðveldar nemendum að 

velja og skapar síður óöryggi og glundroða (Jutvik og Liepina, e.d; Sullo, 2007; Tomlinson, 

2001). 

Hlutverk nemandans og kennarans í námi og kennslu hefur verið til umræðu í þessum kafla. Færð 

hafa verið rök fyrir því að nemendur sjái meiri tilgang með námi sínu fái þeir að hafa áhrif á inntak 

þess og framvindu. Talað hefur verið um ábyrgð nemenda á námi sínu með vali á viðfangsefnum 

sem byggir á áhuga þeirra og forþekkingu. Einstaklingsmiðað nám, heildstæð nálgun, samþætting 

og þverfagleg vinnubrögð geta stutt við slíkar áherslur. Þar geta skapandi aðferðir og vísindaleg 

vinnubrögð mæst á miðri leið. Þær kennsluhugmyndir sem lagðar eru fram í þessu verkefni taka 

mið af þessum áherslum. Í öllum þemum í verkefnasafni er gefið svigrúm til vals nemenda á 

verkefnum, aðferðum eða efniviði. Nemendum er skapaðar fjölbreyttar námsaðstæður og hvatt 

til umræðna og skoðanaskipta með kveikjum og umræðuspurningum sem tengjast hverju 

viðfangsefni. Hóp- og samvinnuverkefni eru einnig notuð til að stuðla að auknum samskiptum 

nemenda, samhjálp og sameiginlegri ábyrgð. 
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3.2 Fjölmenningarsamfélag og skóli án aðgreiningar 

Markmið eftirfarandi kafla er að varpa ljósi á aukinn menningarlegan fjölbreytileika 

skólasamfélaga. Íslenskt samfélag verður sífellt fjölbreyttara hvað varðar ólíkan uppruna þegna 

þess og menningarlegan bakgrunn, tungumál, siði og venjur. Ljóst er að miða þarf áherslur í 

skólastarfi við þennan breytta raunveruleika í þeim tilgangi að skapa öllum jöfn tækifæri. Einnig 

þarf í námi og kennslu að taka mið af mismunandi getu, færni og áhuga nemenda og taka tillit til 

kyns, trúarbragða og atgervis einstaklingsins. 

Lykilorð: Fjölmenning, kyn, fötlun, jöfn tækifæri. 

*** 

Í almennum hluta Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er talað um skóla án aðgreiningar þar 

sem áherslur náms og kennslu miða að því að hver nemandi nái árangri byggðum á eigin 

forsendum. Námið skal jafnframt taka mið af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og 

áhugasviði hvers og eins. Skóli án aðgreiningar er meðal annars skilgreindur sem skóli í 

heimabyggð eða nærumhverfi þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir 

nemenda með manngildi lýðræði og félagslegt réttlæti að markmiði. Bera á virðingu fyrir 

fjölbreytileika, mismunandi þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda og vinna gegn 

hvers konar mismunun (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011). Stefna 

Aðalnámskrár er skýr en vekur engu að síður upp spurningar um hvernig skapandi 

vinnuaðferðir og nám í list- og verkgreinum geta komið til móts við þessa stefnu? 

Námskráin bendir á ýmsar leiðir fyrir kennara í þessu samhengi, til dæmis að skapa 

nemendum sínum frjóar og fjölbreytilegar námsaðstæður og mynda virk tengsl við 

nærsamfélagið. Þessi tengsl snúa að umhverfi, menningu, listum, íþróttum, félags- og 

tómstundastarfi og atvinnulífi. (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011).  

Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir (2010) fjalla um kennslu í fjölbreyttum 

nemendahópi í grein sem þær nefna „Fjölmenning og skólastarf“. Þar er lögð áhersla á 

fjölmenningarlegar áherslur í kennslu sem byggja á grunni mannréttinda, virðingar og 

fjölbreytileika nemenda. Kennarar sem hafa þessar áherslur að leiðarljósi nýta 

fjölbreytileika nemenda sem tækifæri fremur en hindrun. Í þeim geta skapast möguleikar 

til að efla skólastarf þar sem allir fá að starfa á eigin forsendum og hafa jafnan rétt til 

náms. Nemendur með ólíkan bakgrunn, félagslegan og menningarlegan, með fjölbreytt 

áhugamál og mismunanandi færni kalla engu að síður á aðgerðir kennarans til að mæta 

margbreytilegum þörfum þeirra. Og hvað er til ráða? Í greininni er bent á fjórar 

undirstöður árangursríkrar kennslu í fjölmenningarlegum skóla; hverjum er kennt sem 

vísar til nemenda, hvar er kennt sem vísar til námsumhverfis, hvað er kennt sem vísar til 

námsefnis og hvernig er kennt sem vísar til kennsluaðferða. Kennari sem horfir til þessara 

þátta þarf að viðurkenna margbreytilega menningu og tungumál og kynna sér þá 
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fjölbreytni sem ólík menningarsamfélög fela í sér. Þeir þurfa einnig að örva alla nemendur 

til virkrar þátttöku í eigin námi og meta árangur náms á forsendum nemandans og 

áhugasviðs hans (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010). 

Í kennslu list- og verkgreina má að mati höfundar þessarar ritgerðar, skapa ýmis 

tækifæri til að mæta mismunandi þörfum einstaklinga óháð uppruna, færni og getu. Slíkt 

er til dæmis fært með fjölbreytni í aðferðum, efnisvali og framsetningarmáta. 

Margvíslegar leiðir til sköpunar til dæmis í gegnum skynjun og upplifun af náttúrunni, 

gera ekki greinarmun á einstaklingum. Þar eru engir tveir eins og öllum sköpuð tækifæri 

til upplifunar á eigin forsendum. Á slíkum grunni má mæta margvíslegum þörfum 

nemenda og vinna að markmiðum fjölmenningar í skólastarfi og skóla án aðgreiningar. 

Áhersla á umræður um álitamál og siðferðisspurningar um málefni einstaklinga, 

umhverfis og náttúru og eru jafnframt aðferðir í kennslu þessara greina sem styðja við 

markmið um lýðræði, mannréttindi og jafnrétti  

 

Hér að framan hefur verið talað um fjölmenningarlegt samfélag, skóla án aðgreiningar og 

hvernig skapandi nálgun í skólastarfi getur mætt ólíkum þörfum, getu og áhuga 

nemenda. List- og verkgreinakennarar ættu að vera nokkuð vel í stakk búnir hvað slíkar 

áherslur varðar. Kennslu í fjölbreyttum nemendahópi má nálgast með vali nemandans 

innan viðfangsefna og verkefna. Námsumhverfi má aðlaga að einstaklingsþörfum bæði 

úti og inni. Einnig er hægt að mæta ólíkum þörfum með fjölbreytni í efnisvali, aðferðum 

og framsetningarmáta sem eykur líkur á því að allir fái tækifæri til sköpunar á eigin 

forsendum. Hópverkefni og samvinna nemenda er einnig skref í að stuðla að samkennd 

og hjálpsemi. Í þema 9 um Manngert umhverfi er fengist markvisst við áhugasvið og 

sjálfsímynd einstaklingsins í verkefninu Ég – þú og við. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Samvinna nemenda í 

verkferli þar sem allir leggja sitt af 

mörkum. 
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3.3 Heildstætt nám, samþætting og þverfagleg nálgun 

Markmið eftirfarandi kafla er að fjalla um heildstæða sýn á skólastarf, samþættingu námsgreina 

og þverfagleg vinnubrögð. Þar er litið til stefnu Aðalnámskrár grunnskóla (2011) auk annarra 

skrifa um heildstæða sýn á skólastarf. Tilgangur kaflans er að sýna fram á mikilvægi tenginga 

milli námsgreina til dýpri skilnings nemenda á viðfangsefnum sínum og jafnframt hvernig 

samþætt nám getur stuðlað að aukinni færni nemenda í að setja hugtök og hluti í samhengi. 

Lykilorð: heildstætt, þverfaglegt, samþætt. 

*** 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2011) er talað um að nám eigi að vera sem 

heildstæðast, óháð því hvort námsgreinar eða námssvið eru kennd aðgreind eða 

samþætt. Lögð er áhersla á að grunnþættirnir sex tengist innbyrðis, styðji hver við annan 

og séu sýnilegir í öllu námi. Rökin fyrir þessum áherslum eru að þannig skapist betri 

heildarsýn um skólastarfið. Nálgast á viðfangsefni á heildstæðan hátt af faglegri víðsýni 

og eftir atvikum samfaglega sem geti kallað á óhefðbundna kennsluhætti og nýstárlega 

nálgun í skólastarfi. Með slíkri nálgun má veita nemendum tækifæri til að skynja hugtök 

og hluti frá fjölbreyttum sjónarhornum og að sjá samhengi og tengsl milli námsgreina. 

Með því að fjalla um viðfangsefni með fjölbreyttum aðferðum og efniviði má jafnframt 

mæta þörfum nemenda af fjölbreyttum uppruna, með ólík áhugamál getu og færni 

(Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti, 2011). 

Þessar áherslur aðalnámskrárinnar má setja í samhengi við víðtæka úttekt Ann 

Bamford (2011) um gæði list- og menningarfræðslu á Íslandi. Niðurstöður hennar gefa til 

kynna að vel sé staðið að slíkri fræðslu í íslensku skólakerfi. Nokkur atriði eru þó nefnd 

þar sem gera má betur og leggja ætti áherslu á til framtíðar. Auka ætti samþættingu list- 

og verkgreina við aðrar námsgreinar þar sem unnið er með viðfangsefni með skapandi 

aðferðum þvert á greinar. Einnig er mikilvægt að þjálfa nemendur í framsetningu eigin 

verka og auka tengsl kennslunnar út í samfélagið til dæmis með samvinnu við listamenn 

og fyrirtæki í samfélaginu. Slík vinnubrögð stuðla að heildstæðari sýn nemenda á 

viðfangsefnum náms (Bamford, 2011). 

Skilgreiningar á hugtökunum heildstætt, samþætt eða þverfaglegt nám eru 

margvíslegar og alls óvíst að allir leggi sama skilning í þessi hugtök. Ensku hugtökin 

„holistic“, “integrated“ og „whole school approac“ heyrast oft í þessu samhengi. Hér 

verða þessi hugtök útskýrð og sett í samhengi við stefnu í almennum hluta Aðalnámskrár 

grunnskóla (2011) um heildstæða sýn á skólastarf.  

Kysilka (1998) og Nikolaraizi og Mavropoulou (2005) fjalla um áherslur í námskrám 

sem byggja á samþættingu og þverfaglegum vinnubrögðum (e. integrated curriculum), 

hvaða leiðir eru færar í þá átt og hugsanlegar hindranir. Námskrá samkvæmt Kysilka, sem 
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byggir á heildrænni sýn, samþættingu og þverfaglegri nálgun miðast við að þróa nám frá 

því að vera faggreinamiðað, byggt á strangri markmiðasetningu og stjórnað af kennara í 

að vera skipulagt út frá einstaklingnum, áhuga hans og reynslu þvert á námsgreinar. Þar 

vegur námsferlið jafnþungt og sú afurð sem það skilar. Kysilka (1998) leggur áherslu á 

eftirfarandi þætti sem lykilatriði þegar kemur að heildstæðri nálgun og merkingarbæru 

námi. 

 Faggrein er ein leið að markmiði en ekki markmið í sjálfri sér. 
 Kennari og nemandi eru samstarfsaðilar sem vinna að því að gera námið 

árangursríkt. 
 Þekking á hinum ytra heimi fæst ekki með sundurslitnum þekkingarbrotum 

heldur með því að vitneskja sé sett í heildstætt samhengi. 
 Menntun felur í sér að nemandinn sé þátttakandi í athöfnum sem hafa tilgang 

og merkingu fyrir hann. 
 Þær athafnir sem skila bestum árangri eru þær sem nemandinn getur tengt við 

eigin reynsluheim, áhuga og þarfir. 
 Einstaklingurinn þarf að kunna að afla sér þekkingar og á ekki að vera óvirkur 

þiggjandi. 
 Þróun í upplýsingatækni gerir nemendum fært að nálgast þekkingu á áður 

óþekktan hátt sem krefst endurskoðunar á því hvernig nám fer fram. (Byggt á 
Kysilka, 1998). 

Af þessari upptalningu má telja að áherslur Kysilka falli nokkuð vel að markmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla hvað varðar heildræna sýn á skólastarf og hlutverk nemenda og 

kennara. Tregða til breytinga í átt að heildstæðri skólastefnu er til staðar, segir Kysilka. 

Hún kemur úr ýmsum áttum; frá foreldrum, kennurum, nemendum, stjórnendum og 

lagaumhverfi. Að sama skapi getur verið flókið að samræma námsmat sem byggir á 

heildstæðri nálgun í skólastarfi þeim matsviðmiðum sem notuð eru á hærri skólastigum. 

Slíkt getur valdið óöryggi meðal skólafólks. Eigi skólastarf að byggja á heildstæðri 

námskrá krefst það mikils tíma í samstarfi milli kennara sem og milli kennara og 

nemenda. Það getur haft letjandi áhrif (Kysilka, 1998). 

Nikolaraizi og Mavropoulou (2005) komast að svipuðum niðurstöðum þegar borin 

eru saman einkenni faggreinamiðaðrar nálgunar í skólastarfi og skólastarfs sem byggir á 

samþættingu. Í samþættu námi sækir nemandinn upplýsingar úr öllum greinum til að 

dýpka skilning sinn og til að sjá samhengi hluta og hugtaka. Þar eru þekkingaratriði 

hverrar greinar sameinuð og kennd í þemum eða á formi verkefna (e. projects) sem 

mynda heildarsamhengi og víða sýn á viðfangsefnið. Þekking sem byggir á slíkum grunni 

getur orðið merkingarbærari fyrir nemandann sem skynjar betur samhengi skólagöngu 

sinnar við eigið líf og samfélag. Þemu eða verkefni sem skipulögð eru í teymum kennara, 

jafnvel í samvinnu við nemendur, setur nám í annað samhengi og skapar nýja ramma fyrir 

kennara að vinna eftir við skipulag náms og kennslu (Nikolaraizi og Mavropoulou, 2005). 
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Rowley og Cooper (2009) tala um tækifæri og aðferðir við að tengja saman 

námsgreinar út frá þemum, líkt og Nikolaraizi og Mavropoulou (2005) og Bamford (2011). 

Rök þeirra fyrir fyrir slíkum áherslum grundvallast á mikilvægi þess að gera einstaklinginn 

færan um að þekkja sjálfan sig og gildi sín sem manneskja í samfélagi við aðra. Þannig 

mætti til dæmis fræða nemendur um menningu ólíkra þjóða, umhverfi þeirra og náttúru 

með aðferðum lista og handverks. Þar gefast tækifæri til að flétta saman aðferðir í 

myndlist, tónlist, handverki, textavinnu og kynningu og mæta hæfniviðmiðum margra 

námsgreina í einu viðfangsefni (Rowley og Cooper, 2009). 

 

     

Mynd 11. Gjafir jarðar. Tilraunir nemenda með litarefni úr náttúrunni. (Þema 2 í verkefnasafni) 

 

Mikilvægi heildstæðrar sýnar í skólastarfi hefur verið til umræðu hér að framan og 

nefndar leiðir sem hægt er að fara í þeim tilgangi. Þemakennsla og teymisvinna, þar sem 

viðfangsefni eru kennd með aðferðum margra greina, er nálgun sem reynst getur vel. Fái 

nemendur tækifæri til að skoða samfélag sitt og umhverfi með aðferðum lista og 

skapandi vinnubragða, svo dæmi séu tekin, eru þeim sköpuð skilyrði til að skoða eigin 

gildi og annarra út frá nýjum sjónarhornum. Það getur aukið möguleika nemenda að setja 

hluti , hugtök og hugmyndir í víðara samhengi. Það getur einnig hjálpað nemendum að 

skilgreina sig og eigin tilveru. Viðfangsefni í verkefnasafni byggja öll á slíkri nálgun þar 

sem verkefni eru ekki eignuð sérstakri námsgrein heldur er unnið þvert á námsgreinar. 

Kennarar vinna í teymum að þematengdum viðfangsefnum þar sem hver námsgrein 

styður aðra. Nemendur fá þannig tækifæri til að vinna með viðfangsefni sín út frá 

margvíslegum sjónarhornum. Gjafir jarðar (Þema 2) er eitt dæmi um slíkt verkefni þar 

sem nemendur nota nærumhverfi sitt til rannsókna í vinnuferli sem bæði tekur á 

viðfangsefnum náttúrugreina og list- og verkgreina. 
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3.4 Grenndarkennsla og átthagafræði 

Markmið eftirfarandi kafla er að sýna fram á mikilvægi náms í nærsamfélagi nemandans. Fjallað 

er um nám sem fer fram við raunverulegar aðstæður. Þar er átt við útikennslu, vinnu nemandans 

með eigið umhverfi og getu hans til aðgerða með skapandi aðferðum. Tilgangurinn er að varpa 

ljósi á þær hugmyndir að fái einstaklingurinn tækifæri til að vinna með eigið nærumhverfi, öðlist 

hann getu og færni sem hann getur yfirfært í stærra samhengi og stuðlað að jákvæðum 

samfélagsbreytingum. 

Lykilorð: Nærsamfélag, grenndarkennsla, tilraunir, rannsóknir, samvinna, menning, vistfræði, 

sjálfbærni. 

*** 

Ensku hugtökin „place-based“ eða „community-based education“ (Smith og Sobel, 2010) 

hafa verið notuð um kennslufræðilegar áherslur sem eiga nokkuð skylt við aðferðir sem 

hérlendis hafa fengið heitin grenndarkennsla eða átthagafræði (hér verður orðið 

grenndarkennsla notað). Til eru ýmsar skilgreiningar sem skýra þessi hugtök og gerð er 

grein fyrir nokkrum þeirra hér á eftir. Woodhouse og Knapp (2000) skilgreina 

grenndarkennslu með eftirfarandi hætti: 

 Hún byggir á þáttum sem einkenna ákveðinn stað og hvernig þeir hafa áhrif 

hver á annan. Þessi þættir eru af landfræðilegum, vistfræðilegum, félagslegum 

og pólitískum toga og þeir móta það nærsamfélag þar sem nemendur lifa og 

starfa . 

 Hún felur í sér þverfagleg vinnubrögð nemenda og kennara. 

 Hún felur í sér tilraunir og rannsóknir innan viðfangsefna og samvinnu 

nemenda og þátttöku þeirra í félagslegum athöfnum nærsamfélagsins þar sem 

áherslan er á menningu, vistfræði og sjálfbærni. 

 Hún felur í sér að markmið menntunar séu að stuðla að getu einstaklingsins til 

að bæta eigið samfélag, í allra þágu. 

 Hún felur í sér að nám geri nemandann hæfari í að tengjast eigin umhverfi og 

samfélagi. Námskrár  í þessu samhengi taka mið af fjölbreyttri menningu og 

tengingu milli kynslóða (byggt á Woodhouse og Knapp, 2000). 

Smith og Sobel (2010) rekja uppruna grenndarkennslu til vestræns veruleika, þar sem 

hugmyndafræðin grundvallaðist á þekkingar- og sambandsleysi skólabarna við nánasta 

umhverfi sitt bæði náttúrulegt og félagslegt. Lykilhugmyndin að grenndarkennslu er að 

gefa börnum kost á að beina athyglinni út fyrir skólastofuna og út í hinn raunverulega 

heim í þeim tilgangi að gera þau hæfari til að leysa þau verkefni sem bíða þeirra þegar 

skólagöngu lýkur. Skólastarf ætti að mati Smiths og Sobels að tengjast raunveruleika 

samfélagins, hvað það felur í sér að vera þjóðfélagsþegn og læra að sjá samhengi hluta, 

orsakir þeirra og afleiðingar. Tilgangurinn er jafnframt að vinna einstaklingi og samfélagi 
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gagn og virða umhverfi og náttúru. Einnig er lögð áhersla á starfstengt nám þar sem 

nemendur fá að kynnast atvinnustarfsemi eigin samfélags. Þessar grunnáherslur, segja 

Smith og Sobel, geta tekið á sig ýmsar myndir í hagnýtri útfærslu, og kennslu eftir 

aðstæðum og þeim áherslum sem skólasamfélagið leggur. Áherslan gæti verið á útinám 

og náttúruvernd, ábyrgð nemenda á umsjón eigin skólalóðar, aðstoð við eldri borgara og 

sjúka eða kynnast fyrirtækjum og störfum samfélagsins. Þrátt fyrir gagnrýni sumra í þá 

veru að slík kennslufræði takmarki tíma til bóknáms og komi niður á einkunnum 

samræmdra prófa telja höfundar að hið gagnstæða sé staðreynd eða að grenndarkennsla 

auki áhuga og ábyrgð nemenda á náminu sem komi fram í betri námsárangri. Í 

hugmyndum Smiths og Sobels eru kennarar skilgreindir sem leiðbeinendur nemenda sem 

greiða skuli götu þeirra til að ná markmiðum sínum. Grenndarkennsla tekur jafnframt mið 

af breyttum lífskilyrðum á jörðinni og hugmyndum um sjálfbærni (Smith og Sobel, 2010).  

Fleiri hafa fært rök fyrir kostum þess að færa námið út fyrir kennslustofuna. Beames 

og fl. (2012) benda á að slík nálgun auðveldi nemendum og kennurum að nýta sér kosti 

og eiginleika þverfaglegs náms. Þar skapast tækifæri fyrir nemendur að skynja tengsl milli 

nánasta umhverfis, samfélagsins og daglegs lífs. Grenndarkennsla styður einnig við 

markmið menntunar til sjálfbærni að mati þessara fræðimanna, þar sem nemendur 

skynja betur samfélagslega ábyrgð sína gagnvart komandi kynslóðum. Þeir læra að þekkja 

sitt eigið umhverfi, náttúru og sögu í gegnum rannsóknir á vistfræði og menningu. 

Fjölbreytileiki í námsaðferðum og námsumhverfi auðveldar einnig kennaranum að nýta 

sér áhugasvið hvers nemenda í einstaklingsmiðuðu námi. Nám utan skólastofunnar getur 

einnig virkjað nemendur með ólík áhugasvið og vakið upp spurningar sem ella hefðu ekki 

verið bornar upp. Slíkt nám, segja Beames, Higgins og Nicole, gerir auk þess meiri kröfur 

til nemandans um sjálfstæði í ákvarðanatöku og aukna ábyrgð á sjálfum sér og öðrum við 

aðstæður sem eru ólíkar raunveruleika skólastofunnar. Það getur verið mikilvægur þáttur 

í að auka samfélagsvitund nemandans, aukið samkennd og hamlað gegn fordómum 

(Beames, Higgins og Nicole, 2012). 

Hugmyndir af þessu tagi eru þó ekki nýjar af nálinni hér á landi. Ísak Jónsson (1962) 

skólamaður og stofnandi Ísaksskóla kynnti hugtakið átthagafræði fyrir Íslendingum eftir 

kynni sín af námi og kennslu í Svíþjóð á árunum 1926 – 28. Í skilgreiningu hans er 

átthagafræði ekki sérstakt fag heldur fræði um kennsluaðferðir. Með slíkum 

kennsluaðferðum er barninu hjálpað við að beina athygli sinni á markvissan hátt að 

viðfangsefninu, beita huganum, læra að hugsa, velja, hafna og álykta. Námið á hins vegar 

ekki einungis að fara fram í huganum í gegnum mötun eða ítroðslu. Barnið á að fá 

tækifæri til að nota krafta sína á fjölbreyttan hátt, bæði með huga og höndum. 

Tilgangurinn er að gera nemandann sjálfbjarga við eigið nám, ábyrgan og hamingjusaman 
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einstakling. Nám á jafnframt að taka mið af því samfélagi sem nemendur lifa í sem þýðir 

að tengja á verkefni og námsgreinar við samfélagið. Hlutverk nemandans og kennarans í 

námsferlinu byggir á að nemendur verði eins virkir þátttakendur sem framast má verða. 

Þannig læra nemendur að beita sér, grandskoða, hugsa, íhuga, álykta og komast að 

niðurstöðu. Kennarinn er leiðsögumaður í því ferli (Ísak Jónsson, 1962). 

 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um nám sem byggir á hugmyndafræði grenndarkennslu. 

Tilgangur þess er að sýna fram á hvernig nýta megi skapandi vinnubrögð list- og 

verkgreina í þeim tilgangi að styrkja tengsl nemenda við eigið samfélag (skólasamfélag, 

nærsamfélag og samfélagið í heild sinni). Slík markmið má nálgast til dæmis með 

útikennslu og vettvangsferðum í nærsamfélagi nemenda þar sem nemendur geta tengt 

viðfangsefni sín við starfsemi samfélagsins. Sjá má tillögur að slíkum verkefnunum í 

verkefnasafni þar sem viðfangsefnin felast í vinnu með eigið umhverfi í samskiptum við 

nærsamfélagið. Þar má nefna samvinnu við leikskóla og eldri borgara, útikennslu og 

sýningahald. Verkefnin Safn (þema 6) og Hverju vilt þú breyta? (þema 9) eru dæmi um 

verkefni þar sem unnið er með þessi atriði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Sjálfbærni í menntun og listum  

Markmið eftirfarandi kafla er að sýna fram á hvernig nálgast megi markmið um menntun til 

sjálfbærni út frá áherslum nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla (2011) með heildrænni sýn á 

skólastarf, samþættingu og skapandi starfi í list- og verkgreinum. Tilgangurinn er einnig að sýna 

fram á áhrifamátt lista í þessu samhengi og að skoða hvort og hvernig kennarar og nemendur 

geti nýtt sér skapandi nálgun í menntun til sjálfbærni. 

Lykilorð: ábyrgð, samfélag, náttúra, ný heimsmynd, lýðræði, geta til aðgerða, sköpun, list og 

sjálfbærni. 

*** 

Mynd 12. Nemendur Vogaskóla vinna að breytingatillögum á eigin skólalóð. 

(þema 9) 
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Hugtakið sjálfbærni er til umfjöllunar í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2011) 

þar sem mótuð er stefna um menntun til sjálfbærrar þróunar. Þar segir að markmið 

menntunar til sjálfbærni miði að því að gera einstaklinginn hæfari í að takast á við 

viðfangsefni sem fela í sér samspil umhverfis, félagslegra og efnahagslegra þátta, í þróun 

samfélagsins. Menntun til sjálfbærni miðar að því að skapa samábyrgt samfélag þar sem 

einstaklingurinn er virkur borgari, meðvitaður um eigin gildi viðhorf og tilfinningar 

gagnvart hnattrænum áhrifum, jafnræði jarðarbúa, náttúru, umhverfi og lýðræði. Í 

menntun til sjálfbærni felst einnig að allir nemendur takist á við margvísleg álitamál og 

ágreiningsefni þar sem markmið kennslunnar feli í sér getu nemandans til að hafa áhrif í 

eigin samfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011). 

Sterling (2011) og Jutvik og Liepina (e.d.) fjalla í skrifum sínum um menntun til 

sjálfbærrar þróunar. Samkvæmt þeim felast yfirmarkmið slíkrar menntunar meðal annars 

í að hún geti veitt hverjum einstaklingi tækifæri til að afla sér þekkingar á málefnum 

jarðarinnar, að honum sé veitt tækifæri til aðgerða og að hann verði fús til samvinnu í að 

stuðla að sjálfbærri þróun. Menntun til sjálfbærrar þróunar ber að skoða í víðu samhengi 

sem stöðugt ferli í heimi sem tekur sífelldum breytingum. Slík menntun er ekki safn 

námsgreina heldur ný hugsun, nálgun eða svið. Í námi og kennslu má skapa jarðveg fyrir 

einstaklinginn til að afla sér þekkingar á málefnum jarðarinnar, tækifæri til að endurmeta 

gildi sín og stuðla að getu sinni til aðgerða (Jutvik og Liepina, e.d. ; Sterling, 2011.) 

Breiting og Wickenberg (2010) segja frá niðurstöðum sænskrar rannsóknar sinnar þar 

sem nemendur á miðstigi grunnskóla svöruðu spurningum um upplifun sína af útinámi, 

umhverfismennt og menntun til sjálfbærni; jafnframt voru þeir spurðir hvort námið 

nýttist þeim í skólastarfinu og daglegu lífi. Nemendur nefndu kosti þess að fá að vinna 

með raunveruleg viðfangsefni utan skólastofunnar. Að fá viðurkenningu fyrir störf sín 

bæði af skólanum og samfélaginu skipti þá máli. Nemendur töldu einnig eftirsóknarvert 

að samfélagið utan skólans hefði væntingar til vinnuframlags þeirra í málefnum 

samfélags og nærumhverfis. Breiting og Wickenberg draga jafnframt saman megin 

áherslur sem leggja ætti til framtíðar í skipulagi og framkvæmd menntunar til sjálfbærrar 

þróunar. Helstu áskoranirnar liggja meðal annars í að byggja skipulagið á heildstæðri 

nálgun hvað varðar framkvæmd kennslu á öllum skólastigum. Það ætti því að byggja á 

fjölbreyttum náms- og kennsluaðferðum og samstarfi nemenda, kennara og fræðimanna 

þar sem allir stefna að sama markmiði. Útikennsla og umhverfismennt eru öflug tæki í 

þessu samhengi þar sem byggt er undir skilning nemenda á vistkerfum jarðar og 

mikilvægi náttúruverndar. Nærsamfélag nemandans er þar í öndvegi, þar getur hann 

byggt upp reynslu sem hann getur síðar yfirfært í stærra samhengi (Breiting og 

Wickenberg, 2010). 
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Ásthildur B. Jónsdóttir (2011) fjallar um áhrifamátt sjónlista í menntun til sjálfbærni 

og færir hún rök fyrir því hvernig gagnrýnin og skapandi vinnubrögð í myndmennta-

kennslu geti geti nýst kennurum og nemendum í þeim tilgangi. Áhrifarík leið að hennar 

mati er að nemendur fái að kynnast verkum samtímalistamanna sem fjalla um málefni 

umhverfis og náttúru. Einnig er fræðandi fyrir nemendur að kynnast því hvernig verk 

listamanna verða til í gegnum rannsóknir á skilgreindum viðfangsefnum. Með skoðun, 

greiningu og umræðum um slík verk má stuðla að auknum skilningi nemenda á málefnum 

náttúru og samfélags. Með samræðu og gagnrýni er sjónum nemenda jafnframt beint að 

því hlutverki lista að hafa áhrif á samfélagið þar sem þeir sjálfir, nemendurnir, geta verið 

þátttakendur. Kennsluaðferðir sem þessar geta einnig gert nemendur hæfari í að færa 

rök fyrir gagnrýni á eigin verk og annarra. Það gerist með lýðræðislegri samræðu og 

skoðanaskiptum. Listamenn, segir Ásthildur, hafa á öllum tímum látið sig málefni 

samfélagsins varða, félagsleg og vistfræðileg. Myndbirting slíkra viðfangsefna og sjónræn 

skilaboð hafa ekki síður áhrif út í samfélagið en ritaður texti. Kennarar í list- og 

verkgreinum geta meðal annars nýtt sér nálgun sem þessa í menntun til sjálfbærni en 

einnig með því að stuðla að sjálfbærri efnisnotkun, varðveislu og þróun 

handverksþekkingar og hvers kyns samfélagsverkefnum (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). 

Í þessu samhengi má enn nefna skýrslu Bamford (2011) um list- og menningarfræðslu 

á Íslandi þar sem hún í niðurstöðum sínum leggur áherslu á að auka eigi samvinnu við 

listamenn í kennslu list- og verkgreina sem einn þátt í að tengja námið umhverfi og 

samfélagi nemenda (Bamford, 2011).  

 

  

Mynd 13. Hugmyndir nemenda Sæmundarskóla um jarðvegsdýr. (þema 3 í verkefnasafni). 
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Hér að framan hefur verið fjallað um menntun til sjálfbærni og hvaða leiðir eru færar í 

námi og kennslu. Færð hafa verið rök fyrir því að útikennsla og umhverfismennt geti verið 

áhrifaríkar leiðir í slíku starfi. Listir geta einnig verið sterkur miðill í þágu náttúru og 

samfélags. Í listkennslu ætti að kynna nemendum slagkraft lista í þágu umhverfis og 

náttúru og hvernig listamenn hafa beitt sér í þeim tilgangi. Listir eru að sama skapi 

mikilvægur hlekkur í því starfi sem menntun til sjálfbærni byggir á bæði hvað varðar hinn 

menningarlega þátt en einnig hvað varðar efnisnotkun og aðferðir. Í þeim verkefnum sem 

kynnt eru í verkefnasafni er tekið mið af þessum áherslum þar sem unnið er með 

sjálfbærni í efnisvali og aðferðum auk þess sem verkefni eru sett í samhengi við listamenn 

sem unnið hafa í þágu náttúru og umhverfis. Liður í menntun til sjálfbærni felst einnig í að 

færa kennsluna út í náttúruna þar sem tækifæri gefast til að skynja og upplifa. Slíkar 

upplifanir geta stuðlað að aukinni umhverfisvitund og virðingu fyrir lífi. Verkefnin 

Jarðvegsdýr - innsetning og Lífsferlar (þema 3) er dæmi um þessar áherslur. 
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4 Menntagildi list- og verkgreina – náttúrugreina.  

Markmið þessa hluta verkefnisins er að skoða inntak og menntagildi list- og verkgreina og 

náttúrugreina með hliðsjón af samþættingu. Eins og fram kom í inngangi er það markmið þessa 

verkefnis að tengja á heildrænan hátt, nám og kennslu í náttúrugreinum og list- og verkgreinum 

(myndmennt, textílmennt og hönnun og smíði). Því er vert að skoða menntagildi, markmið og 

kennsluhætti þessara greina eins og þau birtast í greinanámskrám Aðalnámskrár grunnskóla 

2013. Í næstu tveimur köflum eru þessir þættir gerðir að umtalsefni í þeim tilgangi að sýna fram á 

snertifleti þeirra og tækifæri til samþættingar. Tekið skal fram að í námsmati í verkefnasafni er 

horft til sameiginlegra matsviðmiða í list- og verkgreinum við lok 7. bekkjar. Í náttúrugreinum er 

litið til tveggja megin flokka matsviðmiða, annars vegar verklags og hins vegar hæfniviðmiða í 

völdum viðfangsefnum við lok 7. bekkjar. Ástæða þess að ekki er fjallað um einstök hæfniviðmið 

greinanna er sú að gert er ráð fyrir því að þeir sem nýta sér verkefnasafnið setji nemendum sínum 

viðeigandi hæfniviðmið út frá völdum viðfangsefnum. 

4.1 List- og verkgreinar. Aðalnámskrá grunnskóla 2013  

Í greinanámskrá Aðalnámskrár frá 2013 í list- og verkgreinum er talað um menntagildi 

greinanna, hvað þær eiga sameiginlegt og hvað greinir þær að. Undir listgreinar heyra 

sviðslistir (dans- og leiklist), sjónlistir og tónmennt. Undir verkgreinar heyra heimilisfræði, 

hönnun og smíði og textílmennt. Sameiginleg með öllum greinunum er áhersla á 

verkkunnáttu, tækni, sköpun, fagurfræði og gildi, efnisþekkingu, líkamsbeitingu, túlkun 

og tjáningu. Miðlar og aðferðir eru hins vegar ólík. Um menntagildi list- og verkgreina er 

jafnframt sagt að listir og handverk séu samtvinnuð daglegu lífi okkar þar sem 

afraksturinn einskorðist ekki við listviðburði eða sýningar heldur sé allt umhverfi okkar 

mótað af listum og handverki. Í list- og verkgreinum gefst nemendum tækifæri til að þróa 

með sér sjálfstætt gildismat og möguleika til að hafa áhrif á umhverfi sitt og menningu í 

gegnum rannsóknir og lausnaleit en jafnframt möguleika á að skapa og njóta. Allir hafa 

hæfileika til að skapa og í list- og verkgreinum eru nemendum skapaðar aðstæður og 

tækifæri til þess. Nemendur fá einnig tækifæri til að tjá og dýpka tilfinningar og upplifa 

reynslu sem ekki verður sett í orð. Þeir fá svigrúm til að virkja ímyndunaraflið, varpa fram 

spurningum, vega og meta valkosti og skynja ferli orsaka og afleiðinga. Í list- og 

verkgreinum er stuðlað að læsi nemandans á menningu og umhverfi, bæði manngert og 

náttúrulegt. List- og verkgreinar eru auk þess vel til þess fallnar að þjálfa nemendur í 

verkferlum, aðferðum og tækni og til að kynnast og viðhalda menningararfinum. 

Menntun í list- og verkgreinum getur eflt siðferði og þjóðfélagslega ábyrgð einstaklingsins 

sem eykur virkni hans í að móta eigið samfélag og stuðla að aukinni velferð og vellíðan. 

Megin markmið list- og verkgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum 

þar sem reynir á verkfærni, sköpun samhæfingu hugar og handar og fjölbreyttar leiðir til 
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tjáningar. Í listgreinum má skapa nemendum tækifæri til að þjálfa þessa þætti og öðlast 

færni til að tengja saman hlutbundna og óhlutbundna hugsun , hugmyndir, verk og hluti 

(Aðalnámskrá grunnskóla: List- og verkgreinar, 2013,bls. 140 – 143) 

4.2 Kennsluhættir og námsmat í list- og verkgreinum 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er talað um að nám í list- og verkgreinum byggi á 

námi í greinunum sjálfum og jafnframt að list- og verkgreinar skuli skipa veglegan sess í 

öllu skólastarfi. Nám þar sem aðferðum lista- og handverks er beitt í samþættum 

verkefnum getur dýpkað skilning, þekkingu og reynslu nemandans á viðfangsefnum 

sínum. Að fá tækifæri til að vinna verkefni á hlutbundinn hátt gefur náminu aukna 

merkingu og dýpkar innihald. Áfram segir í námskránni að áherslur og hugmyndafræði 

greinanna byggi á fjórum grunnstoðum sem fléttast saman og séu grunnviðmið fyrir 

hæfni nemenda og námsmat. 

 Þekkingaröflun og hugmyndavinna: snýr að undirbúningsvinnu og tækniþjálfun. 

Nemendur viða að sér upplýsingum og efni, kanna, rannsaka, prófa, ímynda sér, 

læra tækni, forma, taka áhættu sem skerpir eigið þor og traust bæði til 

viðfangsefnisins og eigin hugmynda. 

 Framkvæmd: felur í sér að nemendur beita aðferðum þar sem þeir umbreyta, 

túlka, flytja, sýna prófa, forma og framleiða. 

 Greining: felur í sér að nemendur dýpki skilning sinn og upplifun með umræðu, 

tjáningu og mati. Nemendur greina, yrða, meta, virða, gagnrýna, bera saman, 

túlka, ígrunda, rannsaka. 

 Samhengi: felur í sér að setja ferlið í sögulegt, menningarlegt, persónulegt og 

félagslegt samhengi. Nemendur yrða, meta, ígrunda, 

skipuleggja/endurskipuleggja, smíða kenningar, þroskast, breytast (Aðalnámskrá 

grunnskóla: List- og verkgreinar, 2013, bls. 148-149). 

Kennsla, nám og námsmat skal hugsað í heildstæðu samhengi þótt kennslu og 

matsaðferðir geti verið mismunandi. Þær eiga að byggja á leiðbeinandi, markvissri og 

reglulegri endurgjöf kennara sem og á hæfniviðmiðum hverrar greinar. Þannig verður 

nemendum ljós eigin framvinda og hvort settum markmiðum er náð. Matsaðferðir geta 

verið fjölbreyttar, til dæmis leiðsagnarmat, frammistöðumat, sjálfsmat, jafningjamat og 

lokamat. Sú aðferð sem valin er fer eftir eðli verkefna hverju sinni. Ferilmappa getur 

einnig verið öflugt námstæki og tæki til að meta árangur bæði fyrir nemandann og 

kennarann (Aðalnámskrá grunnskóla: List- og verkgreinar, 2013, bls. 162). 
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4.3 Samþætting 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er talað um samþættingu og bent á að í heildstæðri 

menntun eigi að flétta saman listir, verkgreinar og bóknám. List- og verkgreinar eiga að 

skipa veglegan sess í öllu skólastarfi og kennsluhættir eiga að mótast af virkni og sköpun. 

Með öðrum orðum: það er ekki nóg að lesa um viðfangsefni heldur þarf að skapa 

nemendum aðstæður til iðkunar með raunverulegan efnivið. Þessu markmiði má ná með 

samþættingarverkefnum þar sem unnið er með aðferðum list- og verkgreina. Slík 

vinnubrögð geta stuðlað að dýpri skilningi, þekkingu og reynslu nemenda. Þannig fá 

nemendur einnig tækifæri til að nálgast viðfangsefni á hlutbundinn hátt sem gefur þeim 

aukna merkingu og innihald (Aðalnámskrá grunnskóla: List- og verkgreinar, 2013, bls. 

162). Þessar áherslur Aðalnámskrár samræmast vel niðurstöðum Bamford (2011) um að 

auka samþættingu list- og verkgreina við aðrar námgreinar í öllu skólastarfi þar sem lært 

er í gegnum listir (Bamford, 2011). 

 

4.4 Náttúrugreinar 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir um menntagildi og megintilgang náttúrugreina 

að leikni og hæfni í náttúruvísindum geri einstaklinginn meðvitaðri um hlutverk sitt í 

samfélagi þjóða. Þar hafa tæknilegar og mannlegar ákvarðanir og athafnir áhrif á 

sameignir allra jarðarbúa, nú á dögum og til framtíðar. Hver einstaklingur á að geta verið 

virkur í eigin samfélagi og geta tekið upplýstar ákvarðanir byggðar á gagnrýnum 

viðhorfum. Undir náttúrugreinar heyra náttúrufræði, eðlisvísindi, jarðvísindi, lífsvísindi og 

umhverfismennt. Kennsla í ofantöldum greinum skal taka mið af öllum grunnþáttum 

menntunar. Hæfni í náttúrugreinum felst í þekkingu og leikni i einstökum efnisþáttum en 

einnig í viðhorfum til náttúru, tækni, umhverfis og samfélags. Í náminu er nemendum 

gert kleift að efla umhverfislæsi, siðferðisstyrk, tilfinningar og sköpunarmátt í þeim 

tilgangi að geta haft áhrif á eigið umhverfið. Nám í náttúrugreinum stuðlar jafnframt að 

auknum skilningi nemenda á því að þekking fæst ekki einungis með athugunum heldur 

einnig upplifun, ímyndunarafli og sköpun. Slíkur skilningur næst meðal annars með því að 

skapa nemendum tækifæri til að upplifa og skoða náttúruna, veita athygli því sem fyrir 

augu ber, treysta á eigin forvitni, spyrja spurninga, vinna úr og miðla. Skapa á nemendum 

tækifæri til að taka afstöðu til verndunar og nýtingar náttúruauðlinda og sjálfbærrar 

þróunar auk þess að skapa svigrúm til umræðna og rökræðna um umgengni við 

náttúruna. Námið á að einkennast af lýðræðislegum vinnubrögðum þar sem nemendur 

geta tekið þátt í mótun umhverfis síns og fá tækifæri til að hanna, kanna og framkvæma 

verkefni í þágu eigin samfélags og prófa leiðir til upplýsingaöflunar og úrvinnslu. Gera 
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þarf nemendum grein fyrir samspili manns og náttúru og hvaða áhrif maðurinn hefur í 

umgengni sinni við umhverfið. Það getur hjálpað nemandanum við að móta eigin viðhorf 

og gildi gagnvart náttúru og samfélagi og ýtt undir getu hans til aðgerða (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Náttúrugreinar, 2013, bls. 167 - 168). 

4.5 Kennsluhættir og námsmat í náttúrugreinum 

Í náttúrugreinum þurfa nemendur að fá að upplifa námið sem samstæða heild sem 

felur annars vegar í sér verklag og vinnuaðferðir og hins vegar margvísleg viðfangsefni 

innan greinarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrugreinar, 2013, bls. 175 – 177) Skapa 

þarf nemendum tækifæri til að koma að mótun námsins og viðfangsefna þess og stuðla 

að því að umgengni þeirra við umhverfið einkennist að ábyrgð og virðingu. Hlutverk 

kennarans miðar að því að leiða nemendur inn í heim náttúrugreina, kynnast 

hugmyndum þeirra og hæfni til að átta sig betur á hver raunskilningur þeirra er. Þannig 

má byggja kennsluna á forþekkingu nemenda. Kennarinn er nemendum til hjálpar við að 

þróa hugtök sín og skilning á lífinu og efnisheiminum. Þetta er gert með fjölbreyttum 

kennsluháttum og námsmati sem hjálpar nemendum að meta eigin stöðu og hvetur þá til 

ábyrgðar á eigin námi. Fjölbreyttir kennsluhættir eru einnig mikilvægir í náttúrugreinum. 

Þar felast tækifæri kennarans ekki einungs í notkun tækjabúnaðar heldur einnig 

umhverfinu sjálfu, skólaumhverfi, skólalóð og nærsamfélagi. Þar er athygli nemenda 

beint út fyrir skólastofuna að samspili manns, náttúru og samfélags. Hæfni í 

náttúrugreinum má jafnframt efla með því að gefa nemendum tækifæri til að rannsaka, 

þróa og skoða viðfangsefni í fjölbreyttu samhengi við eigið samfélag. Niðurstöður 

athugana og viðfangsefna nemenda má setja fram á margvíslegan máta: munnlega, 

leikrænt, skriflega, myndrænt og með hjálp rafrænna miðla. Um námsmat segir í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) að námsmatsaðferðir í náttúrgreinum geti verið á 

margvíslegu formi, verklegar, munnlegar og skriflegar. Þær geta verið á formi sjálfsmats, 

jafningjamats eða leiðsagnarmats þannig að nemendur og kennarar fái stöðugt 

upplýsingar um framvindu náms og árangur þess. Möguleikar nemenda að byggja ofan á 

fyrri reynslu og þekkingu aukast meðal annars með verkefnavinnu, samræðum og 

hópvinnu en einnig með verklegum athugunum á fyrirbærum náttúrunnar. Kennsla og 

námsmat í náttúrugreinum byggir á viðmiðum um hæfni í tveimur flokkum sem fléttast 

saman í matsferlinu, annars vegar er um að ræða hæfniviðmið um verklag og hinsvegar 

hæfniviðmið sem tengjast völdum viðfangsefnum. 
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Hæfniviðmið um verklag eru: 

 Geta til aðgerða 

 Nýsköpun og hagnýting þekkingar 

 Gildi og hlutverk vísinda og tækni 

 Vinnubrögð og færni í náttúrugreinum 

 Efling ábyrgðar á umhverfinu 

Hæfniviðmið um viðfangsefni eru: 

 Að búa á jörðinni 

 Lífsskilyrði manna 

 Náttúra Íslands 

 Heilbrigði umhverfisins 

 Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrugreinar, 2013, bls. 169) 

 

Eftir þessa athugun á inntaki náttúrugreina og list-og verkgreina má túlka það sem svo að 

menntagildi, kennsluhættir og matsviðmið greinanna eigi nokkuð sameiginlegt. Stefna Aðal–

námskrár grunnskóla (2011) miðar jafnframt að heildstæðri, þverfaglegri nálgun í námi og 

kennslu. Á þessum grunni byggist kennslufræðileg nálgun í þeim hugmyndum að verkefnum sem 

lagðar eru fram í verkefnasafni. Þekking sem verður til í náttúrugreinum má þannig setja fram 

með aðferðum list- og verkgreina. En einnig má fara öfugt að, þekking sem verður til í skapandi 

starfi þar sem unnið er hlutbundið með raunverulegan efnivið nýtist nemendum til heildstæðs 

skilnings á viðfangsefnum sínum. Í mati á verkefnum er gengið út frá sameiginlegum 

matsviðmiðum list- og verkgreina við lok 7. bekkjar auk viðmiða í náttúrugreinum varðandi 

viðfangsefni og verklag. Þar eru ekki talin upp einstök hæfniviðmið hverrar greinar.  
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Mynd 14. Mynd frá sýningu nemenda Sæmundarskóla í Heilsugæslustöð 

Árbæjar í tengslum við Barnamenningarhátíð. 
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5 Grunnþættir menntunar og tenging við kennslubókina Líf á landi  

Markmið þessa kafla er að tengja áherslur í verkefnabanka við grunnþætti menntunar samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011). Í kaflanum er einnig talað um megin áherslur í kennslufræði og 

aðferðir í verkefnum. Tekið skal fram að verkefnasafnið er ætlað kennurum í list- og verkgreinum 

og náttúrugreinum. Hvert verkefni er sett fram sem tillaga til aðlögunar að því námsumhverfi sem 

kennarar og nemendur starfa í. Eins og kom fram í inngangi er markmið verkefnasafnsins að 

tengja saman nám og kennslu í náttúrugreinum og list- og verkgreinum á heildstæðan og 

þverfaglegan hátt. Lögð er áhersla sjálfbærni í efniviði og aðferðum, grenndarkennslu, 

samfélagsmiðuð verkefni auk sjálfstæðra vinnubragða nemenda og einstaklingsmiðun. 

Teymisvinna kennara og þematengd verkefni geta stutt við slíka nálgun. Áherslur í verkefnum 

byggja einnig á þeirri hugmynda- og kennslufræði sem fjallað er um í fyrsta og öðrum hluta þessa 

verkefnis um reynslu og skynjun í námi, tengingu hugar og handar og vinnu með raunverulegan 

efnivið.  

5.1 Grunnþættir menntunar 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að í almennri menntun fléttist sex grunnþættir 

menntunar saman, séu hverjir öðrum háðir og styðji hver við annan í átt að aukinni 

þekkingu. Þannig getur skapandi nálgun skerpt skilning nemenda í öllum greinum og að 

sama skapi getur þekking í einstökum greinum nýst í skapandi starfi. Hvert viðfangsefni 

má þannig kenna þvert á námsgreinar í þeim tilgangi að dýpka skilning nemenda en 

einnig í þeim tilgangi að þeir skynji snertifleti greina og setji hluti og hugtök í 

heildarsamhengi (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011). 

Læsi samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er félagsleg athöfn þar sem 

einstaklingurinn túlkar umhverfi sitt og samfélag á grunni eigin gilda. Ætla má samkvæmt 

þeirri skilgreiningu að hugtakið umhverfislæsi feli í sér læsi nemandans á nánasta 

umhverfi sitt og sjónræna menningu. Því á læsishugtakið ekki síður við í kennslu list- og 

verkgreina en í öðrum kennslugreinum. Áhersla á læsi í verkefnum birtist fyrst og fremst í 

vinnu nemenda með eigið umhverfi, náttúrulegt og manngert. Þar er tilgangurinn ekki 

einungis að greina eigið umhverfi heldur einnig að stuðla að getu nemenda til aðgerða í 

eigin samfélagi og til að taka þátt í athöfnum samfélagsins. 

Sjálfbærni samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) lýtur að samspili umhverfis, 

félagslegra þátta og efnahags. List og verkgreinar og náttúrugreinar eru í sameiningu 

öflug tæki í menntun til sjálfbærni. Þar fá nemendur tækifæri til að kynnast menningu og 

listum og taka þátt í að viðhalda handverksþekkingu. Þar gefst kostur á að vinna með 

nánasta umhverfi og fyrirbæri náttúrunnar sjónrænt og með aðferðum náttúruvísinda. 
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Fagurfræðileg upplifun í náttúrunni er árangursrík aðferð til að stuðla að aukinni virðingu 

fyrir umhverfinu og til að styrkja samband manns og náttúru. Menntun til sjálfbærni í 

verkefnatillögum birtist meðal annars í efnisnotkun og endurvinnslu, viðhaldi handverks 

og tækniþekkingar og þekkingu nemenda á íslenskri menningu og verkum íslenskra 

listamanna. 

Lýðræði, mannréttindi og jafnrétti eru ef til vill mikilvægustu þættirnir á vettvangi 

skólastarfs og byggja á samábyrgð, virðingu fyrir manngildi og öllu lífi. Mannréttindi 

grundvallast meðal annars á jöfnum tækifærum allra til náms og til að fá að þroskast á 

eigin forsendum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). List- og verkgreinar og náttúrugreinar 

geta að mati höfundar stutt við þessar undirstöður lýðræðis og mannréttinda í skólastarfi 

með ýmsum hætti. Skapandi vinnuaðferðir veita nemendum aukið frelsi þar sem engin 

ein aðferð eða leið að niðurstöðu er réttari en önnur. Slík nálgun skapar svigrúm til þess 

að hver geti unnið út frá eigin forsendum, áhuga og getu. Þannig má jafnframt mæta 

nemendum á grundvelli markmiða fjölmenningar í skólastarfi og skóla án aðgreiningar. 

Áhersla á samvinnu og umræður um álitamál og siðferðisspurningar eru jafnframt 

aðferðir í kennslu þessara greina sem styðja við markmið um lýðræði, mannréttindi og 

jafnrétti. Þessar áherslur má finna í verkefnum þar sem nemendum gefst kostur á 

umræðum og skoðanaskiptum með þeim spurningum sem velt er upp í hverju 

viðfangsefni en einnig með vali á verkefnum, efniviði og aðferðum. Samvinnu- og 

hópverkefni þar sem allir taka þátt og bera ábyrgð styður einnig við markmið um lýðræði. 

Heilbrigði og velferð hvers einstaklings felur í sér andlega, líkamlega og félagslega 

vellíðan. Stuðla má að slíku með jákvæðum skólabrag og daglegri hreyfingu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Náttúrugreinar og list- og verkgreinar geta einnig komið til móts við 

þessi markmið að mati höfundar. Það er meðal annars hægt með aukinni útikennslu, 

leikjum og starfi úti undir berum himni þar sem nemendur komast í snertingu við 

umhverfi sitt á jákvæðan hátt. List- og verkgreinar geta einnig stuðlað að jákvæðum 

upplifunum nemenda og gleði í gegnum eigin sköpun. Komið er til móts við þessar 

áherslur í verkefnunum með útiveru og skynjunarverkefnum í náttúrunni. 

Grunnþátturinn um sköpun felur í sér að nemendur móti sjálfir eigin viðfangsefni 

gegnum rannsóknir, tilraunir og uppgötvanir í efni og form og síðast en ekki síst miðlun 

verka sinna til annarra. Vinnuferlið sjálft er ekki síður mikilvægt en sú afurð sem það 

skilar. Sköpun byggist á forvitni, áskorun, spennu og leit þar sem sköpunarkraftur og 

innsæi eru lykilorð en líka gagnrýnin hugsun, lýðræði og læsi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). Allar list- og verkgreinar og náttúrugreinar geta mætt þessum áherslum að mati 

höfundar. Í öllum verkefnum í verkefnasafni er byggt á rannsóknum greiningu, sköpun og 

miðlun. Náttúrugreinar geta verið sterkt tæki í fagurfræðilegum skilningi ekki síður en 
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list- og verkgreinar þar sem skynjun og upplifun úti og inni vekja einmitt upp tilfinningar, 

forvitni og umræður um viðfangsefni sem hvetja til frekari rannsókna. Leitast er við í 

verkefnatillögunum að byggja á þessum áherslum með rannsóknum og tilraunum þar 

sem nemendur fá að glíma við fjölbreytt viðfangsefni, utan dyra sem innan. 

5.2 Kennsla og nám 

Kennslufræðileg nálgun í verkefnunum byggir á hugmyndum um einstaklingsmiðað 

nám þar sem kennarinn er leiðsögumaður nemandans í náminu frekar en að vera sá sem 

miðlar þekkingunni. Stuðst er við stefnu Aðalnámskrár grunnskóla (2011) þar sem talað 

er um ábyrgð nemandans á eigin námi. Þar segir meðal annars:  

Áhersla er lögð á að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi og venji sig 

sem fyrst við gott vinnulag. Ábyrgðarkennd nemenda þroskast eftir því sem 

þeim gefst kostur á að velja viðfangsefni og taka ákvarðanir um eigið nám 

þannig að það verði þeim merkingarbært. Það geta þeir gert innan þeirra 

marka sem aldur þeirra og þroski leyfir. (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 

hluti, 2011, bls. 66). Nemendur skulu eiga möguleika á að beita mismunandi 

aðferðum við nám sitt og þjálfast jöfnum höndum í að vinna upp á eigin 

spýtur og í samstarfi við aðra (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011, 

bls. 67).  

Þótt megin hlutverk kennarans sé kennsla og uppeldisfræðilegt starf með nemendum 

felur það jafnframt í sér að kennarinn sé leiðtogi og leiðsögumaður í námi nemenda 

sinna. Í Aðalnámskrá segir ennfremur:  

Þetta felur í sér áherslu á að skapa nemendum frjóar og fjölbreyttar 

námsaðstæður. Vönduð kennsla sem lagar sig að þörfum og stöðu einstakra 

nemenda í skóla án aðgreiningar eykur líkur á árangri. Mikilvægt er að 

kennarar vinni saman að menntun nemenda eftir því sem framast er kostur 

og kennsla og uppeldi verði ekki aðgreind allt frá upphafi til loka grunnskóla 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011, bls. 42).  

Í verkefnunum birtast þessar áherslur meðal annars í vali nemenda innan 

viðfangsefna, ábyrgð þeirra á eigin verkefnum og sjálfstæðis í vinnubrögðum. Þar er 

kennarinn meira í hlutverki leiðbeinanda en þess sem stjórnar og stýrir. Það þýðir að 

kennarinn þarf að treysta nemendum sínum til að móta verkefni sín eftir áhugasviði, 

forþekkingu og reynslu. 
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Hvað varðar kennslufræðilega nálgun var einnig horft til skýrslu Bamford (2011) og 

hugmynda Douglas og Jaquiths (2009) um heildstæða sýn og samþættingu námsgreina í 

skólastarfi. Einnig var tekið mið af skrifum Áshildar B. Jónsdóttur (2011) og áherslu 

Bamford (2011) um aukið samstarf við listamenn og tenginga við nærumhverfi og 

samfélag nemenda. Hugmyndir Douglas og Jaquiths (2009), um skynjunarleiki og útivist 

sem áhrifaríka nálgun í kennslu er einnig aðferð sem valin er í verkefnunum. Aðferð sem 

hvetur til náms í gegnum leik þar sem einnig skapast aukið rými til tilrauna með efnivið og 

aðferðir, þar sem leyfilegt er að taka áhættu, gera mistök og draga af þeim lærdóm 

(Douglas og Jaquith, 2009). 

Verkefnin eru sett fram sem hugmyndasafni með viðfangsefnum sem ekki eru eignuð 

skilgreindri námsgrein. Þetta byggir á stefnu Aðalnámskrár um heildstæðasýn og 

samþættingu í skólastarfi . Nám og kennsla fer þannig frekar fram á forsendum 

viðfangsefnisins en námsgreinarinnar. Það er gert í þeirri trú að það stuðli að 

heildstæðari sýn nemandans á viðfangsefnið þar sem einstakar greinar styðja hver við 

aðra. Smiðju- eða stöðvaform styrkir slíka kennsluhætti en ekkert er því til fyrirstöðu að 

kennarar velji úr verkefni sem byggja á aðferðum einstakra greina. Til að auðvelda það val 

verða verkefni auðkennd með litum eftir þeim miðlum og inntaki sem verkefnin byggja á. 

Verkefnunum fylgja ekki nákvæmar kennsluáætlanir en dæmi um útfærða kennsluáætlun 

byggða á skilgreindu viðfangsefni má sjá í seinni hluta verkefnisins. Lögð er áhersla á 

fjölbreytni í kennsluaðferðum, svo sem á hópvinnu, umræður, rannsóknir og tilraunir við 

vinnu verkefna. Að sama skapi er leitast við að byggja á fjölbreytni í námsmati til dæmis 

með því að nota leiðsagnarmat, frammistöðumat, jafningjamat og sjálfsmat. Dagbók er 

einnig góð leið til að halda utan um vinnuferli nemenda.(sjá má tillögur að matsblöðum í 

seinni hluta verkefnisins). Kennsluaðferðir í verkefnasafni byggja þó ekki síst á reynslu 

höfundar sem listgreinakennara til fimmtán ára og starfa hans sem garðyrkjufræðings. 

 

5.3 Tenging verkefna við kennslubókina Líf á landi  

Til að undirstrika tengingu verkefnanna við bók Sólrúnar Harðardóttur Líf á landi er 

markmiðum hennar er fylgt eftir sem frekast unnt hvað varðar sjálfbærni, umhverfis-

mennt og náttúruvernd. Viðfangsefni í verkefnasafni eru tíu talsins og bera sömu heiti og 

kaflar bókarinnar. Innan hvers viðfangsefnis eru lagðar fram hugmyndir um hvernig 

nálgast má þessi viðfangsefni með aðferðum lista og handverks. Kennarar geta valið úr 

þessum hugmyndum eftir áhuga nemenda og aðstæðum til kennslu. Í 

kennsluleiðbeiningum Sólrúnar með kennslubók hennar er lögð áhersla á að hluti 

námsins fari fram utandyra við raunverulegar aðstæður þar sem færi gefst til rannsókna 
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og greiningar á fyrirbærum náttúrunnar. Slík áhersla er einnig höfð að leiðarljósi í 

hugmyndum að verkefnum þar sem nemendur geta nýtt nánasta umhverfi sitt sem 

uppsprettu hugmynda og efniviðar en einnig til upplifana, leikja og sem sýningarrými fyrir 

verk sín. Gerð hugarkorts er aðferð sem lögð er áhersla á í kennsluleiðbeiningum með 

bók Sólrúnar Líf á landi. Notkun hugarkorts getur verið árangursrík aðferð fyrir nemendur 

og kennara til að fá yfirsýn yfir viðfangsefni sín. Hugarkort má einnig nota til að skrá 

þekkingaratriði og nota sem yfirlitsmynd í hugmyndavinnu. Sú leið varð einnig valin í 

þeim verkefnum sem hér eru kynnt þar sem mælt er með að nemendur noti hugarkort 

sem eins konar námslíkan sem þeir vinna í skissubækur sínar. Það getur skerpt yfirsýn 

þeirra yfir viðfangsefni og tengsl við hugmyndir, aðferðir, efnivið, listasögu eða listamenn. 

Fjölbreytni í verkefnum er þó nokkur og krefst því ekki nálægðar við náttúru eða 

grenndarskóg. Ljóst er að þær verkefnatillögur uppfylla ekki öll hæfniviðmið sem tengjast 

kennslubókinni Líf á landi eða námi í náttúrugreinum fyrir miðstig enda er það ekki 

megintilgangur þeirra. Tilgangurinn er fremur að dýpka einstaka þætti náms í 

náttúrugreinum með aðferðum listsköpunar og handverks í gegnum samþættingu 

greinanna, samvinnu kennara og heildstæða sýn á skólastarf. Verkefnin eru að sama 

skapi hugsuð sem viðbót við annað list- og verknám sem fram fer í grunnskólum 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Til umhugsunar við skipulag kennslu 

Ljóst er að aðstæður til útikennslu eru mismunandi og mishægt um vik að nýta 

nærumhverfi til náms og kennslu. Fjölbreytileiki verkefna ætti þó að koma til móts við 

þarfir flestra kennara. Húsnæði getur í einhverjum tilfellum hamlað kennsluaðferðum 

sem byggja á stöðvaformi eða smiðjum. Í slíkum tilvikum geta kennarar aukið val 

nemenda með samvinnu kennara í teymum og þematengdu skipulagi þar sem nemendur 

kynnast viðfangsefnum út frá margvíslegum aðferðum og efniviði. Þar sem kennsla er 

faggreinamiðuð geta kennarar einnig nýtt sér einstök verkefni innan viðfangsefna. 

Möguleikar til samþættingar eru að sama skapi mismiklir og hafa skal í huga að ekki þarf 

að ganga alla leið í hverju viðfangsefni. Sú hugmynda- og kennslufræði sem hér er gengið 

Mynd 15. Jörðin horfir líka á þig. 
Nemendaverk í umhverfilist (þema 7) 
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út frá svo sem heildstæð sýn, einstaklingsmiðun og menntun til sjálfbærni ætti þó vera 

gerlegt að nýta. Áherslur Aðalnámskrár grunnskóla (2011) mótar stefnu um slíkar aðferðir 

í skólastarfi sé þess kostur. Uppbygging efnisveitu er einnig skref í átt að aukinni 

fjölbreytni og stuðlar að sjálfstæðu vali nemenda hvað varðar efnivið og aðferðir þvert á 

kennslugreinar. Misjafnlega auðvelt getur verið að finna snertifleti greina eftir 

viðfangsefnum og getur það valdið óöruggi kennara. Til að auðvelda þá yfirsýn eru gefin 

nokkur dæmi í seinni hluta verkefnisins 

 

5.5 Verkefnasafn 

Hugmyndir að verkefnum sem lagðar eru fram í seinni hluta ritgerðarinnar eru 

samþættingartillögur fyrir kennara. Vert er að taka fram að kjósi kennarar að nýta sér 

efnið má aðlaga það þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað og þeim aldri sem 

unnið er með á miðstigi eða frá 5. til 7 bekk. Gert ráð fyrir að sú hugmynda- og 

kennslufræði sem fjallað er um í fræðilegum hluta ritgerðarinnar sé höfð að leiðarljósi 

hvað varðar sjálfbærni í efnisnotkun, gerð efnisveitu, samvinnu kennara í teymum, ein-

staklingsmiðun og það hlutverk kennarans að vera fremur leiðsögumaður en stjórnandi. 

Hlutverk hans felst fremur í að í að gera nemendum kleift að skynja, rannsaka og skapa út 

frá eigin reynslu, áhuga og forþekkingu.  

Verkefnin eru ekki eignuð einstakri grein en auðkennd með litum eftir inntaki þeirra 

og þeim miðlum sem notaðir eru í ferli og framsetningu. Í hverju verkefni eru talin upp 

sameiginleg hæfniviðmið þvert á greinar. Sú nálgun eða kennslufræði sem kennarar kjósa 

að fara innan viðfangsefna eða verkefna, hvað varðar aðferðir og efni tekur mið af 

hæfniviðmiðum hverrar greinar. Gert er ráð fyrir að tekið sé mið af sameiginlegum 

hæfniviðmiðum við lok 7. bekkjar í list- og verkgreinum og náttúrugreinum eins og þau 

eru sett fram í greinanámskrám Aðalnámskrár grunnskóla (2013). Viðfangsefnin eða 

þemun eru tíu og innan hvers þeirra eru bornar upp tillögur að verkefnum sem velja má 

úr af kennurum og nemendum. 

 Þema 1. Hraun 

 Þema 2. Skógur 

 Þema 3. Jarðvegur 

 Þema 4. Valllendi 

 Þema 5. Votlendi 

 Þema 6. Mói 

 Þema 7. Melar og berangur 

 Þema 8. Upp til fjalla 

 Þema 9. Manngert umhverfi 

 Þema 10. Við sjó 
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6 Umræður 

Í upphafi þessa verkefnis var því velt upp hvernig reynsla einstaklingsins, skynjun hans, 

ytri aðstæður og fagurfræðileg upplifun í náttúrunni gætu auðgað nám og kennslu. Svör 

þeirra fræðimanna sem litið var til og reynsla höfundar af verkefnavinnu með börnum bendir 

til þess að nemendur sem fá tækifæri til að æfa skilningarvitin og beita þeim markvisst til að 

upplifa eigið umhverfi fái fjölbreytt verkfæri í hendurnar til þekkingarsköpunar. Menntandi 

reynsla þar sem unnið er til jafns með huga og hönd, þar sem tilraunir og mistök eru til þess 

að læra af, þar sem sjón heyrn og lyktarskyn eru virkjuð í náttúru og nærumhverfi nemenda, 

stuðlar einnig að jöfnum tækifærum allra til að upplifa og skapa út frá eigin forsendum.  

Sjónræn menning, samfélagstengd verkefni, menntun til sjálfbærni og menntagildi lista 

voru höfundi einnig ofarlega í huga við gerð verkefnasafnsins. Mikilvægt er að mati höfundar 

að gera nemendum grein fyrir hlutverki lista sem samfélagsmótandi afls og hvernig þeir 

sjálfir geta verið þátttakendur í að móta og vernda eigið umhverfi. Orðræða kennara, hvað 

þeir sýna nemendum og hvaða fordæmi þeir gefa getur skipt sköpum fyrir það hvernig 

nemendur upplifa eigið umhverfi, samfélag og gildi. Það er að sama skapi mikilvægt fyrir allar 

manneskjur að vera hluti af hóp, að þekkja eigið samfélag, að geta greint það, gagnrýnt og 

metið en ekki hvað síst, upplifað getu sína til aðgerða. Þátttaka nemenda í hátíðum eins og 

Barnamenningarhátíð, framsetningu eigin verka, samfélags-verkefnum, góðgerðarstarfi eða 

skapandi vinnu í nærumhverfi stuðlar að auknu staðarstolti, þar geta þeir látið til sín taka. 

Reynsla höfundar af slíkum vinnubrögðum í verkefnavinnu með nemendum hefur jafnframt 

sýnt að slík nálgun getur einnig aukið umhverfisvitund, væntumþykju og virðingu nemenda 

fyrir náttúrunni. 

Samþætting námsgreina og heildstæð sýn á skólastarf er þó megintilgangur þessa 

verkefnis og hefur að mörgu leyti krafið höfund um nýja sýn á nám og kennslu, að taka 

afstöðu og fylgja henni. Sú afstaða felst í að líta á kennslu sem vinnu með nemendum þar 

sem allir vinna saman að viðfangsefnum náms þvert á námsgreinar í tengslum við umhverfi 

og samfélag. Í aðalnámskrá er lögð áhersla á að skólastarf, nám og kennsla sé sett í 

heildstætt samhengi í þeim tilgangi að dýpka skilning nemenda á viðfangsefnum sínum. Ein 

aðferð til þess er samþætting námsgreina og þverfagleg vinnubrögð. Það þýðir í huga 

höfundar að nám ætti frekar að fara fram á forsendum viðfangsefna en einstakra greina. 

Niðurstöður úttektar Anne Bamford (2011) á gæðum list- og menningarfræðslu á Íslandi 

styrkja þá trú. Þær sýndu fram á að aukin samþætting list- og verkgreina við aðrar greinar 

væru þáttur í að auka gæði fræðslunnar þar sem nemendum gæfist tækifæri til að læra í 

gegnum listir og skapandi starf. Sameiginleg markmið náttúrugreina og list- og verkgreina svo 
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sem aukin umhverfisvitund, gagnrýnin hugsun, sjálfbærni og virðing fyrir náttúrunni eru 

stöðugar brýr á milli greinanna sem vert er að byggja á í samþættri kennslu. Útikennsla í 

nærumhverfi og samfélagi er ein af vörðunum á þeirri leið.  

Helstu efasamdir sem komu upp í huga mér við þessa vinnu og jafnframt það sem kom 

mér helst á óvart voru persónulegar hindranir, hvað erfitt gat verið að stíga skrefið til fulls í 

að skoða skólastarf í heildstæðu samhengi og vinna verkefni fyrir nemendur sem spegla það 

samhengi. Sú ákvörðun að merkja ekki verkefni í verkefnasafni skilgreindri námsgrein var 

fyrsta hindrunin og olli höfundi nokkrum áhyggjum. Verkefnunum fylgja heldur ekki 

uppskriftir eða nákvæmar verklýsingar heldur veita þau nemendum og kennurum svigrúm í 

útfærslu og framsetningu þar sem lokaafurðin getur verið á ýmsu formi.  

Hvaða augum skyldu kennarar líta slíka nálgun? Í samræðum við samstarfsfólk á eigin 

vinnustað, kennara sem fengnir voru til aðstoðar við að prófa verkefnin og aðra skólamenn 

kom í ljós að skoðanir voru skiptar og sitt sýndist hverjum. Að áliti sumra var það kostur að 

eigna ekki verkefni skilgreindri námsgrein. Það opnaði upp sýn þeirra á viðfangsefnin og gaf 

tækifæri til að skoða þau í víðara samhengi, öðrum fannst það valda óöryggi í notkun. 

Sveigjanleiki verkefna gat þannig valdið óöryggi hjá sumum, meðan öðrum fannst verkefnin 

ekki veita nægilegt svigrúm til útfærslumöguleika.  

Eftir slíkar umræður og vangaveltur var ljóst að ég sjálf þurfti að taka endanlega afstöðu 

og þar voru það nemendur mínir sem vísuðu veginn. Eftir að hafa starfað sem list- og 

verkgreinakennari í fimmtán ár er ljóst að gagnrýnin greining á eigin starfi vekur upp faglegar 

spurningar. Hvernig næ ég best til nemenda minna og hvernig geta þeir tengt sig við þau 

verkefni sem ég fel þeim í hendur? Hvað skiptir máli? Að fenginni reynslu er auðvelt að falla í 

þá gryfju að verkefni verði stöðluð og allir nemendur vinni sama verkefnið óháð áhuga, getu, 

eða reynslu. Það krefst kjarks af kennurum að sleppa stýrinu og treysta nemendum til að 

finna eigin leið í náminu í samræmi við áhugasvið þeirra. Reynsla mín hefur þó sýnt að 

nemendur bregðast sjaldnast því trausti sem þeim er sýnt og með auknu vali nemenda á 

verkefnum, aðferðum og efniviði má styrkja þá í aukinni ábyrgð á eigin námi.  

Það krefst einnig kjarks af nemendum að treysta á eigin reynslu, áhuga, innsæi, og færni 

til að leysa viðfangsefni sín. Kennarar þurfa að veita nemendum slík tækifæri í námi þeirra og 

skólastarfi. Slíkt gerist í góðu samstarfi nemenda og kennara þar sem stefnt er að 

sameiginlegum markmiðum. Þau felast meðal annars í að styðja nemendur í að geta tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir byggðar á eigin reynslu og áhuga. Þau felast einnig í að hjálpa 

nemendum að takast á við lífið og vera þátttakendur í samfélagi.  

Verkefnin sem hér eru lögð fram eru framlag mitt til að mæta nýjum áherslum í 

Aðalnámskrá grunnskóla og koma til móts við kennara sem vilja endurskoða kennsluaðferðir 

sínar. Það er ósk mín að verkefnin uppfylli þarfir kennara að einhverju marki til að auka 
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skapandi nálgun í skólastarfi og tækifærum þeirra til samþættingar. Verkefnin byggja á 

reynslu minni sem listgreinakennari og garðyrkjufræðingur og einnig á faglegum spurningum 

sem komið hafa upp í huga mér í starfi mínu um það hvernig nám getur farið fram í gegnum 

skapandi starf og heildstæða sýn á viðfangsefni nemenda. Flest verkefnanna hafa verið 

prófuð í kennslu af höfundi og öðrum kennurum sem fengnir voru til samstarfs. Þar má nefna 

nemendur í Vogaskóla, Ártúnsskóla og nemendur listkennsludeildar Listaháskóla Íslands sem 

nýttu hluta verkefnanna með nemendum Laugarnesskóla í tengslum við 

Barnamenningahátíð í Grasagarðinum í Laugardal.  
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7 Lokaorð 

Það sem lagt var af stað með í þessu verkefni var að skoða möguleika á samþættingu list- 

og verkgreina við náttúrugreinar. Í því samhengi var því velt upp hvernig mannleg reynsla, 

skynjun og fagurfræðileg upplifun í náttúrunni nýtast í námi og kennslu þessara greina. 

Grenndarkennsla, útikennsla og samfélagsmiðuð verkefni og menntun til sjálfbærni voru 

þættir sem einnig var horft til og skoðað hvernig þeir nýttust til stuðnings samþættu námi og 

heildstæðu skólastarfi. Markmiðið þessa verkefnis var einnig að stuðla að aukinni ábyrgð 

nemenda á námi sínu með vali á verkefnum og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Sú leið sem varð fyrir valinu var að vinna tillögur að verkefnum sem sameina þessa þætti 

og byggja brýr á milli námsgreina. Verkefnin byggja á námsefni í náttúrugreinum Líf á landi, 

en samtímis á skapandi nálgun og fjölbreyttum miðlum list- og verkgreina þar sem allar 

greinarnar styðja hver við aðra til að nemendur öðlist dýpri skilning á viðfangsefnum sínum. 

Verkefnin sem lögð eru fram koma einnig til móts við stefnu Aðalnámskrár grunnskóla(2011) 

um sex grunnþætti menntunar, þó mest um sköpunarþáttinn og menntun til sjálfbærni. 

Eins og kom fram í inngangi hefur skort námsefni í útikennslu fyrir miðstig og 

unglingastig þar sem unnið er með samþættingu námsgreina og nærumhverfi nemenda. Ein 

leið til þróunarstarfs er að vinna að verkefna- og hugmyndabanka fyrir öll aldursstig með það 

að markmiði að tengja saman námið úti og inni í þverfaglegt og heildstætt samhengi. Með 

þessu verkefni vona ég að tækifæri kennara hafi aukist í þessum tilgangi.  

Það er einlæg ósk mín að hugmyndir mínar að verkefnum nýtist sem flestum sem kveikjur að 

skapandi nálgun í skólastarfi og samþættingu námsgreina þar sem lögð er áhersla á listir sem 

samfélagsmótandi afl. Það er einnig ósk mín að verkefnin stuðli að virðingu nemenda fyrir 

náttúrunni og auki getu þeirra til að móta eigið umhverfi og samfélag á uppbyggjandi hátt.
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Skólasetning í Sæmundarskóla. Nýir 

nemendur fá trjáplöntu til 

gróðursetningar og finna henni stað í 

nærumhverfi skólans. Þar geta þeir 

fylgst með vexti hennar og þroska og 

nýtt hana til rannsókna í náttúru-

greinum og sem kveikju eða 

sýningarstað í list- og verkgreinum.  
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Inngangur 

Hugmyndir að verkefnum birtast hér sem tillögur sem byggja á köflum kennslubókar í náttúru-

greinum, Líf á landi eftir Sólrúnu Harðardóttur (2012), líffræðing og kennara. Bókin og verkefnin sem 

hér birtast eru ætluð miðstigi eða 5. – 7. bekk. Þau byggja á samþættingu náttúrugreina við list- og 

verkgreinar (myndmennt, hönnun og smíði og textílmennt).  

Vert er að taka fram að þótt verkefnin byggi á kennslubók geta þau staðið sjálfstæð. Efnið má aðlaga 

þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað og þeim aldri sem verkefnin eru ætluð. Kjósi kennarar 

að vinna með þau óháð kennslubókinni má setja þemu og viðfangsefni innan þeirra í víðara samhengi 

og nota með eldri nemendum. Ekkert er því heldur til fyrirstöðu að fara aðrar leiðir innan hvers 

viðfangsefnis eða velja aðrar útfærslur en hér er gert. Gert er ráð fyrir að sú hugmynda- og 

kennslufræði sem fjallað er um í fræðilegum hluta verkefnisins sé höfð að leiðarljósi hvað varðar 

sjálfbærni í efnisnotkun, uppbyggingu efnisveitu, samvinnu kennara í teymum og einstaklingsmiðun.  

Öll viðfangsefnin sem hér eru útfærð snerta á sex grunnþáttum menntunar eins og þeir eru settir 

fram í Aðalnámskrá grunnskóla 2011. Þessir grunnþættir eru: læsi, sjálfbærni, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. Snerting við læsisþáttinn næst með greiningu 

nemenda á eigin umhverfi og náttúru auk vinnu þeirra við að sækja sér upplýsingar í bókum og á 

veraldarvef. Efnisnotkun, endurvinnsla, náttúrvernd og varðveisla handverkshefða kemur til móts við 

menntun til sjálfbærni. Heilbrigði og velferð fléttast inn í verkefni með útiveru og umfjöllun um 

mengun og vistkerfi og heilbrigði náttúrunnar. Valfrelsi í verkefnum, samvinna og ábyrgð nemenda á 

eigin vinnu styður við lýðræði, mannréttindi og jafnrétti. Sköpunarþátturinn er markmið í öllum 

verkefnum þar sem nemendur fá tækifæri til að vinna með þekkingu sína á skapandi hátt.  

Í teymisvinnu kennara er hlutverk umsjónarkennarans ekki síður mikilvægt en list- og 

verkgreinakennara. Hjá hinum fyrrnefnda getur farið fram sú fræðsla sem nemendur vinna úr hjá list- 

og verkgreinakennurum með aðferðum lista og handverks. Hlutverk kennara í teyminu miðast fremur 

við að þeir séu leiðsögumenn nemandans í vinnuferlinu fremur en stjórnendur. Hlutverk þeirra felst 

einnig í að gera nemendum kleift að rannsaka og skapa út frá eigin áhuga og þekkingarsviði. Slíkt er 

mögulegt með vali nemandans á verkefnum innan viðfangsefna eða vali á efniviði og aðferðum. 

Stöðva- eða smiðjuform er góð leið til að auka valmöguleika þar sem nemandinn fær tækifæri til að 

tengja viðfangsefni eigin áhugasviði og forþekkingu. Innan hvers viðfangsefnis mætti þannig bjóða 

nemendum að velja smiðju, vinnustöð eða verkefni. Í slíku umhverfi þurfa reglur þó að vera skýrar til 

að ekki skapist glundroði eða óöryggi meðal nemenda. Val yngstu nemenda á miðstigi gæti 

hugsanlega takmarkast við aðferðir eða efnivið. Elstu nemendurnir gætu hinsvegar haft eigin 

hugmyndir að verkefnum sem kennarar gætu komið til móts við. Þar sem kennt er í lotum skapast 

einnig svigrúm fyrir kennara og nemendur að setja upp vinnustöðvar þar sem unnið er markvisst í 

ákveðinn tíma að hverju viðfangsefni. Ríkuleg efnisveita styður við val nemenda á öllum aldursstigum. 

Fjölbreytt námsumhverfi og aðstæður til náms úti og inni geta einnig komið til móts við ólík 

áhugasvið nemenda.  
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Nákvæmar kennsluáætlanir fylgja ekki verkefnum en sjá má dæmi um útfærða kennsluáætlun og 

skemu fyrir hugmyndavinnu nemenda í fylgiskjölum. 

 

Heildstæð sýn: Til að mæta stefnumótun Aðalnámskrár grunnskóla (2011) um heildstæða sýn og 

samþættingu eru verkefni ekki eignuð sérstakri námsgrein. Kennslan fer þannig fremur fram á 

forsendum viðfangsefnisins og inntaki þess en skilgreindrar námsgreinar. Kennarar í teymi eða 

árgangi vinna saman í þeim tilgangi að opna nemendum fjölbreyttar leiðir til að nálgast viðfangsefni 

sín, með huga og hönd. 

 

Til hagræðingar fyrir kennara eru einstök verkefni merkt með litum eftir inntaki og miðlum. Það 

þýðir að hvert verkefni er merkt fleiri en einum lit þar sem unnið er þvert á greinar: 

 

 Miðlar og inntak myndmenntar eru auðkennd með appelsínugulum lit.  

 Miðlar og inntak textílmenntar eru auðkennd með rauðum lit. 

 Miðlar og inntak hönnunar og smíði eru auðkennd með bláum lit. 

 Miðlar og inntak náttúrugreina eru auðkennd með grænum lit. 

 

Á yfirlitsblaði yfir verkefni (sjá bls. 6) má sjá hvaða miðlar og inntak tengjast hverju verkefni. 

 

Mat: Í hverju viðfangsefni er tekið mið af sameiginlegum hæfniviðmiðum við lok 7. bekkjar í list- og 

verkgreinum og náttúrugreinum samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013). Sú nálgun sem kennarar 

kjósa hvað varðar verkefni, aðferðir og efni tekur mið af hæfniviðmiðum hverrar greinar. Gert er ráð 

fyrir fjölbreyttu námsmati svo sem leiðsagnarmati, frammistöðumati, jafningjamati og sjálfsmati. Í 

fylgiskjölum má sjá tillögur að matsblöðum sem laga má að verkefnum, aldri og námsumhverfi.  

Til umhugsunar Ljóst er að aðstæður til útikennslu eru mismunandi og mis hægt um vik að nýta 

nærumhverfi til náms og kennslu. Húsnæði getur hamlað kennsluaðferðum sem byggja á stöðvaformi 

eða smiðjum. Í slíkum tilfellum geta kennarar aukið val nemenda með samvinnu kennara í teymum 

og þematengdu skipulagi. Þar sem kennsla er faggreinamiðuð geta kennarar farið þá leið að nýta 

einstök verkefni innan hvers þema eða viðfangsefnis. Sú hugmynda- og kennslufræði, sem verkefnin 

byggja á svo sem einstaklingsmiðun, val nemenda og sjálfbærni í efnisvali og aðferðum, ætti að vera 

auðvelt að nota, óháð aðstæðum. Uppbygging efnisveitu og margbreytilegt námsumhverfi er einnig 

skref í átt að aukinni fjölbreytni og stuðlar að sjálfstæðu vali nemenda hvað varðar efnivið og aðferðir 

þvert á kennslugreinar. Misjafnlega auðvelt getur verið að finna snertifleti greina eftir viðfangsefnum 

og getur það valdið óöryggi kennara. Í öllum viðfangsefnum ætti þó að vera hægt að mætast á 

einhverju stigi í vinnuferli nemenda og kennara.Til að auðvelda þá yfirsýn eru gefin nokkur dæmi í 

yfirliti á næstu síðu.  
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List- og verkgreinar Samvinna – teymisvinna –  
samþætting 

Náttúrugreinar 

Kynning viðfangsefna og umræður í 
hópum. Val nemenda á verkefnum 
eða stöðvum. 

Vettvangsferðir úti og inni.  
Nærumhverfi, söfn, sýningar, 
grenndarskógur, fyrirtæki og stofnanir. 

Skilgreind viðfangsefni út frá köflum 
bókarinnar Líf á landi. Kynning og 
umræður. 
Val um hugsanlegar stöðvar eða smiðjur 
hjá list- og verkgreinakennurum. 

Útivera, skynjunaræfingar, leikir. Útivera, skynjunaræfingar, leikir. Útivera, skynjunaræfingar, leikir. 

Listasaga – listamenn. Rannsóknarvinna í bókum og á 
veraldarvefnum. 

Vinna í námsbókum. Lestur og 
upplýsingaleit. 

 
Sýnataka söfnun og flokkun. 

 
Sýnataka, söfnun og flokkun. 

 
Sýnataka söfnun og flokkun.  

Handverk og aðferðir. Efnistaka t.d í grenndar-skógi. Efnistaka t.d í grenndarskóg. 

Vinna í hópum á stöðvum eða í 
smiðjum. 

 
Úrvinnsla úr sýnatöku, stöðvar.  

Unnið með aðferðum náttúrugreina. 
 

Efnisveita og efniviður. Náttúrudagbók, ferilbók. Úrvinnsla og framsetning. 

 
Sköpunarferli og framsetning. 

 
Sjálfbærni í efnisnotkun endurvinnsla og 
náttúruvernd.  

 
Textavinna og uppsetning. 

Ítarefni. Listaverkabækur, efni um 
samtímalist, listamenn og verk. 

Þemahorn – staður eða borð í stofu með 
upplýsingaefni, sýnum og tækjum til 
rannsókna.  

 
Náttúruborð-sýnishorn. 
 

Leiðsagnarmat – frammistöðumat –  
 Sjálfsmat – jafningamat. 

Lokamat til dæmis á formi umsagnar eða 
á kvarðanum A.B.C.D. 

Leiðsagnarmat – frammistöðumat –  
 Sjálfsmat – jafningamat. 

 

Notkun bókar og verkefna. Í upphafi hvers kafla er listi yfir þau hæfniviðmið sem unnið er útfrá. 

Einnig er varpað upp spurningum sem nota má í umræðum með nemendum í upphafi vinnuferlis. 

Þær eru settar fram í þeim tilgangi að opna umræður og skoðanaskipti en einnig til að kveikja áhuga 

nemenda á viðfangsefnum og kalla fram hugmyndir þeirra að eigin verkefnum. Eftir umræður og 

kveikjur (vettvangsferðir, kynningu á listamönnum, bókum og öðru ítarefni) hefst hugmyndavinna 

nemenda gjarnan með hugarkorti í skissubók eða ferilbók. Í kjölfarið hefst vinnuferlið undir leiðsögn 

kennara þar sem nemendur velja verkefni eða smiðju eftir atvikum. Til að auðvelda yfirsýn kennara 

yfir viðfangsefni verkefni og aðferðir eru þau sett upp hér í heild þar sem hvert verkefni er merkt með 

þeim aðferðum sem notaðar eru. Yfirlitsblaðið geta kennarar nýtt sem gátlista yfir hvaða verkefni 

urðu fyrir valinu innan hvers viðfangsefnis og verkskiptingu kennara í teyminu. 

 

 Myndmennt  

 Textílmennt  

 Hönnun og smíði. 

 Náttúrugreinar  

Samvinnuvettvangur kennara og snertifletir greina.  
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Yfirlitsblað yfir þemu og viðfangsefni 

Þema 1. Hraun Verkaskipting í teymi 
a. Varðveisla – tími. Afsteypa                                                                               
b. Könguló, könguló – stækkun      
c. Heimkynni dýra – dýrahús      
d. Landslag – mótun       

e. Þráður úti og inni       

f. önnur verkefni valin af nemendum eða kennurum      

 

Þema 2. Skógur Verkaskipting í teymi 
a. Gjafir jarðar      

b. Uppáhalds tré/planta - hluti og heild.       

c. Kortagerð - ratleikur      
d. Dýr í trjám       
e. Virkjun ímyndunaraflsins – furðudýr       
f. Skynjun – hlustun – þæfing       
g. önnur verkefni valin af nemendum eða kennurum      

 

Þema 3. Jarðvegur Verkaskipting í teymi 
a. Lífsferlar – myndasaga.      
b. Undir yfirborðinu – jarðvegsdýr – stækkun       
c. Vistspor – mengun      
d. Vistkerfi – innsetning      
e. Portrett      
f. önnur verkefni valin af nemendum eða kennurum.      

 

Þema 4. Valllendi Verkaskipting í teymi 
a. Röð og regla – Fibonacci – pappír í þrívídd      
b. Spírallinn í náttúru       
c. Flóran í handverki       
d. Mynstur og dulmál      
e. Endurtekning – framhald       
f. önnur verkefni valin af nemendum eða kennara      

 

Þema 5. Votlendi Verkaskipting í teymi 

a. Speglun – eilífð      
b. Ferðalag vatnsins – vatnasvið      
c. Köttur úti í mýri – dýralíf       
d. Myndbreyting – hrossafluga       
e. Verndun votlendis       
f. önnur verkefni valin af nemendum eða kennara      

 

 

 

 

C 
C 

C 

C 

C 

C 
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Þema 6. Mói Verkaskipting í teymi 

a. Formfræði – þúfa      
b. Safn      
c. Handverk – rammagerð      
d. Hreyfing – skordýragarður       
e. Jurtanytjar – litun      
f. Handverkshefðir      

g. önnur verkefni valin af nemendum eða kennara      

 

 

Þema 7.Melar og berangur Verkaskipting í teymi 

a. Dýraríkið – mótun       
b. Áferð og yfirborð – mynstur í landi       
c. Umhverfisvernd – umhverfislist      
d. Klæðum landið – landgræðsluplöntur      
e. önnur verkefni valin af nemendum eða kennara      

 

 

Þema 8. Upp til fjalla Verkaskipting í teymi 

a. Fjallganga – formskoðun og mótun       
b. Samhengi – andstæður      
c. Virðing fyrir dýrum – handverk og hreindýr       
d. Mýkt og harka. Skúlptúr – nytjahlutur       
5. önnur verkefni valin af nemendum eða kennara      

 

Þema 9. Manngert umhverfi Verkaskipting í teymi 

a. Nærumhverfi og samfélag – form og litir.      
b. Hverju vilt þú breyta? – Geta til aðgerða.      
c. Byggingar í náttúru       
d. Dýravinir       
e. Ég – þú – við – fjársjóðir fjölbreytileikans       
f. önnur verkefni valin af nemendum eða kennara      

 

Þema 10. Við sjó Verkaskipting í teymi 

a. Lífræn form – afsteypa       
b. Hvað gerir dýr að rándýri? mótun       
c. Maður og náttúruöfl       
d. Óskir fyrir framtíðina – flöskuskeyti       
e. Ruslakista – mengun       
g. önnur verkefni valin af nemendum eða kennara      

 

 

 

 

 

 

C 
C 

C 

C 
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Öll verkefni taka mið af sameiginlegum hæfniviðmiðum í list- og verkgreinum. Við lok 7. bekkjar 

getur nemandi: 

 

 Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd til afurðar. 

 Hagnýtt leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni. 

 Tekið tillit til annarra í hópvinnu og sýnt frumkvæði. 

 Haft sjálfbærni að leiðarljósi í vinnu sinni. 

 Beitt helstu tækni sem námsgreinin býr yfir. 

 Gert grein fyrir menningarlegu hlutverki list- og verkgreina. 

 Gert grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast viðfangsefni hans. 

 Sýnt ábyrga og örugga umgengni og frágang á vinnusvæði. 

 Lagt mat á eigin verk og sýnt skilning á vönduðum vinnubrögðum. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: List- og verkgreinar, 2013) 

 

 

í hverju viðfangsefni er tekið mið af hæfniviðmiðum náttúrugreina við lok 7. bekkjar. Viðfangsefnin 

lúta að náttúruvernd, endurvinnslu og sjálfbærni í efnisnotkun, rannsóknarvinnu, gagnaöflun, 

athugunum og greiningu, grenndarkennslu og getu til aðgerða í eigin samfélagi. 

 

 

Innan hvers viðfangsefnis er lagðar eftirfarandi áherslur:  

- Inntak viðfangsefnis eða menntagildi auk sameiginlegra hæfniviðmiða. 

- Vinnuaðferðir og efniviður sem nota má í verkefnum. 

- Listamenn sem líta má til og hugsanleg tenging við listasögu og/eða nútímalist. 

- Sjálfbærni í efnisnotkun og aðferðum.  

- Tenging við nærumhverfi og útikennsla sé þess kostur. 

- Svigrúm til rannsókna nemenda þar sem ferlið er jafn mikilvægt afurð. 

- Sjálfstæð sköpun, vinnubrögð og framsetning nemenda á viðfangsefninu. 

 

Kynningar og kveikjur: Kveikjur fyrir kennara og nemendur varðandi inntak og markmið hvers þema 

geta verið afar fjölbreyttar, svo sem upplýsingaleit á veraldarvef og í bókum, vettvangsferðir í 

nærumhverfi eða grenndarskógi. Kynning á listamönnum sem unnið hafa með viðfangsefnið er 

áhrifarík kveikja, ferðir á sýningar, heimsóknir listamanna, umræður og skoðanaskipti. Eftir kynningu 

kennara er talað um inntak þemans og hvaða áherslur eru lagðar til grundvallar, hugsanlegar 

vinnuaðferðir, verkefni, efnisval og framsetning. Hugmyndavinna nemenda getur til dæmis farið fram 

með hugkortagerð og þankahríð í hópnum (sjá dæmi í fylgiskjölum). Mælt er með uppsetningu 

efnisveitu í samvinnu við nemendur og foreldra með sjálfbærni og endurvinnslu að markmiði. 

Nemendur eru jafnframt hvattir til eigin rannsókna, tilrauna og sjálfstæðis í vinnubrögðum.  

Listamenn: Listamenn, handverksmenn og verk sem nefnd eru sem kveikjur í verkefnum eru tillögur 

og næsta víst að aðrir geti komið þar til greina. Við val á listamönnum og verkum var horft til þess 

hvort viðfangsefni þeirra tengdust málefnum náttúru og samfélags á einhvern hátt, út frá sjónrænum 

þætti og pólitískum og til aðferða og efnisnotkunar. Einnig var lögð áhersla á að kynna Íslenska 
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listamenn til sögunnar í þeim tilgangi að viðhalda þekkingu nemenda á menningu lands og þjóðar. 

Jafnframt var litið til listamanna og listastefna sem markað hafa tímamót í listasögu síðustu aldar og 

tengjast námi í list- og verkgreinum á miðstigi. Kveikjur (listamenn, bækur og slóðir) eru kynntar í lok 

verkefnislýsingar í afmörkuðum ramma. 

Hugarkort: Hvort heldur sem vinna nemenda fer fram inni eða úti teikna nemendur eigið hugarkort í 

skissubók eftir kynningu og umræður. Gerð hugarkorts er árangursrík sjónræn aðferð til að fá yfirsýn 

yfir eigin hugmyndir út frá inntaki þemans, áherslum, aðferðum og efniviði. Við gerð kortsins þarf 

nemandinn jafnframt að skoða eigin hug, áhuga og gildi út frá inntaki viðfangsefnisins. Á upphafssíðu 

hvers viðfangsefnis má sjá dæmi um hvernig kennarar geta notað hugarkort til að fá yfirsýn yfir það 

efni sem taka á fyrir. 

Efnisveita: Með þessu hugtaki er átt við safn efniviðar til notkunar í verkefnum nemenda. Efnið getur 

átt sér margar uppsprettur og verið á ýmsu formi. Það getur komið frá nemendum sjálfum í samvinnu 

við foreldra. Leita má til fyrirtækja og stofnana í nærumhverfi nemenda eftir efniviði sem hægt er að 

nýta í margvísleg verkefni og skapandi starf. Allt sem hæft er til endurnýtingar eða endurvinnslu í 

verkefnum nemenda á heima í efnisveitu, því fjölbreyttara efni því betra. Mikilvægt er að efnisveitan 

sé sýnileg nemendum og verði þannig ein af kveikjum þeirra í vinnuferlinu og framsetningu þeirra á 

viðfangsefnum. 

 

Vefslóðir: Í öllum viðfangsefnum er vísað í vefslóðir sem líta má til í einstökum verkefnum. Ljóst er að 

vefslóðir geta tekið breytingum og jafnvel horfið úr netheimum. Góð leið fyrir kennara er að gefa 

nemendum leitarorð sem tengjast inntaki verkefna og hvetja þá til eigin upplýsingaleitar. Eftirfarandi 

slóðir eru öruggar og ríkar að efni og upplýsingum fyrir kennara og nemendur og tengja má þeim 

viðfangsefnum sem unnið er með hverju sinni. 

 

Umhverfisvernd – umhverfislist og listamenn:  

http://www.greenmuseum.org/    Heiti síðu: Environmental art museum 

http://weburbanist.com/    Heiti Síðu: Web urbanist 

 

Listkennsla, listamenn, verkefni og aðferðir:    

http://www.getty.edu/index.html    Heiti síðu: The Getty 

http://www.art21.org/    Heiti síðu: Art21 

http://www.incredibleart.org/lessons/elem/elemlessons.html    Heiti síðu: Incredible elementary art 
lessons 
http://kveikjan.is/    Heiti síðu: Myndlistaskólinn í Reykjavík. Kveikjur Myndlistaskólans 
 

Námsefni í náttúrugreinum og list- og verkgreinum: 

http://www.nams.is/    Heiti síðu: Námsgagnastofnun. Heimasíða 

http://floraislands.is/    Heiti síðu: Flora of Iceland – Flóra Íslands 

http://skolavefurinn.is/    Heiti síðu: Skólavefurinn 

http://visindavefur.hi.is/    Heiti síðu:Vísindavefurinn (Háskóli Íslands) 

http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26483&tre_rod=001|003|&tId=1    Heiti síðu: 

Náttúruskóli Reykjavíkur 

 

http://www.greenmuseum.org/
http://weburbanist.com/
http://www.getty.edu/index.html
http://www.art21.org/
http://www.incredibleart.org/lessons/elem/elemlessons.html
http://kveikjan.is/
http://www.nams.is/
http://floraislands.is/
http://skolavefurinn.is/
http://visindavefur.hi.is/
http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=26483&tre_rod=001|003|&tId=1
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Bækur og tímarit: 

 Dæmi um bækur og tímarit sem gott er að hafa til taks í öllum viðfangsefnum; 

Eldgos 1913-2011(útg. 2011) eftir Ara Trausti Guðmundsson og Ragnar Th. Sigurðsson. 

Perlur í náttúru íslands (útg. 1990), Ströndin í náttúru Íslands (útg. 1995), Hálendið í náttúru Íslands 

(útg. 2000), Um víðerni Snæfells (útg. 2003), Fuglar í náttúru Íslands (útg. 2005), Þjórsárver (útg. 

2007) eftir Guðmund Pál Ólafsson.  

Jöklar á Íslandi. (útg. 2009) eftir Helga Björnsson.  

Yfirsýn. Ljósmyndabók (útg. 2011) eftir Sigurgeir Sigurjónsson.  

Upphafið: forsaga lífsins (útg. 2012). [Íslensk þýðing Karl Emil Gunnarsson].  

Lifandi vísindi, National geographic kids, National geographic. 

 

Stefnt er að eftirfarandi markmiðum með verkefnum. Að nemendur: 

 Geti rannsakað og unnið sjálfstætt með eigin hugmyndir út frá inntaki og gildum hvers 

viðfangsefnis. 

 Geti nýtt aðferðir lista og handverks til að setja fram þekkingu sína í náttúrugreinum. 

 Skynji áhrifamátt lista í þágu umhverfis og náttúru. 

 Viðhaldi handverks- og tækniþekkingu. 

 Kynnist og noti nærumhverfi sitt í námsferlinu. 

 Þekki landgerðir  og einkenni þeirra í vistfræðilegum skilningi. 

 Auki umhverfisvitund sína með sjálfbærni í huga. 

 Fái svigrúm til rannsókna þar sem ferlið er jafn mikilvægt afurðinni. 

 Geti unnið sjálfstætt með hugmyndir sínar og framsetningu á viðfangsefninu. 

 Öðlist heildstæðan skilning á viðfangsefnum og geti sett þau í víðara samhengi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umhverfislist. Nemandaverk úr Sæmundarskóla. Unnið með einkenni staðar. 
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Opnun sýningar í Grasagarðinum í Laugardal í tengslum við Barnamenningarhátíð 2013. 

Listkennslunemar L.H.Í. unnu með nemendum Laugarnesskóla að ýmsum verkefnum undir 

yfirskriftinni Margt býr í náttúrunni. Nemendur kynna verk sín fyrir gestum. 
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Þema 1. Hraun 
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Sameiginleg hæfniviðmið verkefna eru að nemendur geti: 

 

 Unnið rannsóknar- og hugmyndavinnu tengda viðfangsefninu. 

 Notað þann orðaforða sem viðfangsefnin krefjast. 

 Nýtt sér þekkingu á verkum listamanna sem unnið hafa með viðfangsefnið. 

 Unnið með lífríki og eiginleika landgerða á skapandi hátt bæði tvívítt og þrívítt.  

 Útfært þekkingu sína í fjölbreyttan efnivið og aðferðir. 

 Sýnt frumkvæði og kjark í vali á verkefnum, efniviði og aðferð. 

 Viðhaldið handverksþekkingu. 

 Sýnt og talað um verk sín.  

 Fræðst um umhverfi sitt,  náttúru og náttúruvernd gegnum verkferlið. 

 Gengið vel um umhverfi sitt úti sem inni. 

 Tekið tillit til annarra í hópvinnu og umræðum.  

 Notað náttúruna og nærsamfélag sem sýningasal fyrir verk sín. 

 

Spurningar sem spyrja má í umræðum í þessu viðfangsefni: 

 

Hvað veist þú um hraun og hvað langar þig að vita meira? 

Hvernig getur hraun sagt þér sögu landsins? 

Getur þú búið til sögu eða ævintýri um hvernig landið varð til? 

Hvernig getur þú tengt hraun við tíma? 

Veist þú hvaða dýr lifa í hrauni? 

Veist þú hvaða gróður þrífst í hrauni? 

Veist þú hvað mosi gerir fyrir landið? 

Hvernig getur þú tengt mosann við tíma? 

Veist þú af hverju Rauðhólar eru rauðir? 

Þekkir þú listamenn sem hafa fengist við hraun í list sinni? 

Hvernig gætir þú gert það? 

Hvað getur köngulóin kennt þér? 

Þekkir þú þjóðtrú tengda steindepli? 

Hvað finnst þér mest spennandi að fást við í þessu þema? 

Hugsanlegar áherslur/útgangspunktar í þemanu hraun við hugkortagerð nemenda eftir spurningar 

og umræður: 

Hraun ∞ hvaða hraun þekki ég? ∞ hvaða dýr lifa í hrauni? ∞ áhrif mín á náttúruna ∞ hvaða plöntur 

einkenna hraun? ∞ mosi og tími ∞ hvernig er vistkerfið ∞ fæðukeðjur ∞ ferlar ∞ heimsóknir á söfn 

eða sýningar ∞ hvaða listamenn þekki ég? ∞ hugmyndir mínar að verkefni, aðferðum og 

framsetningu.  



 

16 
 

Verkefnatillögur 

 

Verkefni 1a. Varðveisla og tími – afsteypa í sand, leir eða pappír. 

 

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á það hvernig jörðin geymir 

upplýsingar um þær lífverur sem hún hefur alið. Tíminn er þar mikilvægt hugtak og sýnir 

hvernig við getum lesið jarðsöguna aftur í aldir. Umhverfisvernd og umgengni okkar um 

náttúruna er hér lykilatrið til að vernda þær upplýsingar sem náttúran býr yfir. 

Áherslur: Í þessu verkefni er áhersla á útiveru þar sem nemendur geta safnað sýnishornum úr 

náttúrunni og rannsakað form þeirra og eiginleika. Nemendum eru kynntar aðferðir til 

skrásetja og varðveita þessar upplýsingar og þekkingu sína með aðferðum lista og handverks. 

Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar 

myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður.  

- Vettvangsferð og plöntusöfnun með umsjónarkennara eða list- og 

verkgreinakennara. (hér má einnig nota bein eða steina í stað plantna). 

- Hvetja nemendur til að koma með plöntur að heiman til skoðunar t.d. burkna. 

- Skólalóð getur dugað ef ekki er aðgangur að grenndarskógi eða grænu svæði. 

- Hver nemandi velur plöntu/bein/stein að vinna með. 

- Muna að taka aldrei meir en þörf er á. 

- Formskoðun og greining úti eða inni (tegund, bygging, form) 

- Skissuvinna nemenda í náttúrudagbók eða skissubók. 

- Grófkornóttur jarðleir hnoðaður í þrívítt form, skorinn í tvennt og völdum hlut þrýst í 

yfirborð hans (þarf ekki að fjarlægja fyrir brennslu). 

- (Í stað leirs má nota sand sem soðinn er með maizenamjöli og vatni í þykkan graut 

sem hnoða má í höndunum (þurrkað á ofni). 

- Forminu lokað með dagblaði á milli og stungin loftgöt í leirinn. 

- Hrábrennt, og málað t.d. með akríllit sem þveginn er af þannig að litur sitji í 

teikningunni eftir formið.  

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- Planta lögð á rakan grafíkpappír og tekið afrit af henni með því að renna gegnum 

grafíkpressu. 

- Stækka plöntu á myndvarpa og nota hluta eða heild. Útfæra má í þrykk, teikningu, 

eða málun.  

- Plöntur ljósmyndaðar úti. Ljósmyndum hlaðið í tölvu og notaðar sem fyrirmynd í 

áframhaldandi vinnu, má stækka í tölvu og vinna tvívítt í fjölbreyttan efnivið með 

hluta eða heild. 

- Vinna þrívítt með efnivið úr efnisveitu. Hver nemandi skapar eigin plöntu. Plöntur 

færðar út þar sem þær mynda saman plöntusafn. Hver planta fær heiti og lýsingu á 

eiginleikum. 
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Listamenn:  

Rósa Gísladóttir, verkið Still life in Rome (2006), Christopher McHugh, Eggert Pétursson, Georgia 

O‘Keeffe, Guðjón Ketilsson, Robert Rauschenberg, Katrín Sigurðardóttir og verkin Farmur (1999) og 

Haul (2005).  

Bækur:  

Íslensk flóra með litmyndum (útg. 1994) eftir Ágúst H. Bjarnason.  

Jörðin og furður hennar (útg. 1992) eftir Steve Parker. [Íslensk þýðing Árni Sigurjónsson] 

Slóðir:  

http://www.livingfossils.co.uk/Gallery.html 

Heiti síðu: Gallery – Christopher McHugh – Living Fossils 

 

Verkefni 1b: Könguló, könguló – micró/ macró 

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er að kynnast skordýralífi í hrauni og lífsháttum 

og sköpulagi köngulóarinnar. Leikur með skala og hlutföll og hið stóra og smáa er einnig leið 

sem farin er til að sýna fram á að allar lífverur hafa hlutverki að gegna í náttúruunni óháð 

stærð. 

Áherslur: Lögð er áhersla á rannsókn með aðferðum náttúrvísinda þar sem smáatriði eru 

skoðuð og unnið með í fínteikningu. Nemendur læra einnig aðferðir til stækkunar í höndum 

og með hjálp tækninnar. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli 

sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður 

- Upplýsingaleit og rannsókn í bókum og á veraldarvef um köngulær, tegundir og útlit. 

- Skissuvinna. 

- Rúðustækkun eða stækkun á myndvarpa, teikning (blýantur/túss/ kol/). 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- 1. Skúlptúr, köngulóin útfærð þrívítt í vír og annan efnivið úr efnisveitu. 

- 2. Ljósmyndaverk, skúlptúr notaður sem innsetning úti eða inni og ljósmyndað. 

- 3. Myndvinnsla/skali. Skúlptúr ljósmyndaður með hlutlausan bakgrunn og settur 

saman við mynd ú nærumhverfi. Unnið með hlutföll og skala. 

Listamenn: 

Louise Bourgeois.  

Bækur: 

Íslenskar köngulær (útg. 1996) eftir Inga Agnarsson. 

 

Verkefni 1c: Heimkynni dýra – Músahús – fuglahús – dýrahús. 

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er að vekja umhyggju nemenda gagnvart 

dýralífi í náttúrunni og sýna fram á mikilvægi þess að gengið sé vel um búsvæði dýra. 

   

  

http://www.livingfossils.co.uk/Gallery.html
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Áherslur: Í verkefninu er lögð áhersla á samvinnu nemenda í vinnuferlinu. Tenging við 

nærumhverfi er hér mikilvægur þáttur bæði sem uppspretta hugmynda og sem 

sýningarstaður fyrir verk nemenda. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst 

vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum 

stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Samvinnuverkefni, tveir / þrír nemendur vinna saman. 

- Vettvangsferð með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara þar sem 

ímyndunarafl og skynfæri eru virkjuð til að finna dýr til að byggja fyrir. 

- Hver hópur velur dýr til að hanna hús fyrir, með þarfir þess í huga (má vera ímyndað 

dýr). 

- Upplýsingaleit í bókum og á veraldarvef um hvernig fuglar og smádýr skapa eigin 

híbýli (hreiður, holur, hús). 

- Umræður og skissuvinna. 

- Efniviður getur verið úr grenndarskógi, afsag úr smíðastofu eða annað náttúrlegt, 

niðurbrjótanlegt efni.  

- Vinnuferli í hópum. 

- Nemendur velja stað til að sýna verk sitt. 

- Sýning úti í nærumhverfi fyrir skólasamfélagið.  

- Eða verk ljósmynduð úti og sýnt í stofnunum og fyrirtækjum í nærsamfélagi. Þangað 

geta nemendur farið með umsjónarkennara og sett upp verk sín og kynnst þannig 

atvinnustarfsemi í eigin hverfi.  

Listamenn:  

Bjargey Ólafsdóttir og verkið 350 Earth (2011), Bryndís Snæbjörnsdóttirog verkið Spike Island (2004), 

Lynne Hull, Heather og Ivan Morison og verkin Fantasy Island (2007) og I am so sorry. Goodby (2008). 

Hönnunarteymið Bruce Gilchrist og Jo Joelson 

Slóðir: 
http://www.kidport.com/reflib/science/animalhomes/animalhomes.htm#Menu 
Heiti síðu: Kidport Science. Animal Homes 
http://photoblog.nbcnews.com/_news/2011/04/01/6390060-birdhouses-inspired-by-palaces-and-
other-well-known-works-of-architecture?lite 
Heiti greinar: Birdhouses inspired by palaces and other well-known works of architecture 
http://www.hometrainingtools.com/animal-homes-science-projects/a/1423/ 
Heiti síðu: Home science tools. The gateway to discovery 

 

 

 

 

 

http://www.kidport.com/reflib/science/animalhomes/animalhomes.htm#Menu
http://photoblog.nbcnews.com/_news/2011/04/01/6390060-birdhouses-inspired-by-palaces-and-other-well-known-works-of-architecture?lite
http://photoblog.nbcnews.com/_news/2011/04/01/6390060-birdhouses-inspired-by-palaces-and-other-well-known-works-of-architecture?lite
http://www.hometrainingtools.com/animal-homes-science-projects/a/1423/
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Verkefni 1d:  Landslag – mótun. 

Inntak og markmið: Ísland er ung eldfjallaeyja sem orðið hefur til við eldsumbrot. Í þessu 

verkefni fá nemendur tækifæri til að læra um hvernig landið myndaðist og skapa eigið land 

sem býr yfir eiginleikum sem þeir telja mikilvæga fyrir þá sem þar búa.  

Áherslur: Í þessu verkefni er áherslan á landmótun eða hvernig land getur orðið til og 

fjölbreytileika landgerða. Hugtökin skali, form og rými eru útskýrð og nemendum kynntar 

leiðir til að skapa saman sitt eigið „míní“ land eða landslag. Eftir kynningu kennara (sjá 

kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim 

aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

 

Hugsanleg útfærsla: 

 

- Kynning á viðfangsefni og umræður, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Hvernig verður land til? 

- Áferð og yfirborð. 

- Má tengja ferð nemenda 6. bekkjar á Kjarvalsstaði. 

- Nemendur vinna saman að mótun ímyndaðs landslags. 

- Unnið ofan á krossvið eða annan grunn. 

- Efniviður úr umhverfi og efnisveitu (steinar, jurtir, jarðvegur) 

- Sýnt sem skúlptúr inni í skólanum, eða úti í nærumhverfi.  

- Leitarorð: t.d. miniature landscape art. 

 

Listamenn:  

Halldór Ásgeirsson og verkið bræðralag, Jóhann Eyfells, Katrín Sigurðardóttir og verkið High Plane 

(2007), Jóhannes Kjarval, Esther van der Bie. http://mynd.blog.is/blog/mynd/entry/739153/    Heiti 

síðu: Myndlistafélagið 

Maya Lin: http://www.mayalin.com/ Heiti síðu. Opinber heimasíða Maya Lin 

Levi van Veluw: http://www.levivanveluw.nl/work/landscapes 

Heiti síðu: Heimasíða Levi van Veluw - official website  

Su Blackwell: http://www.sublackwell.co.uk/portfolio-book-cut-sculpture/ 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Su Blackwell. Portfolio book – cut sculpture 

 

Verkefni 1e:  Þráður úti og inni- samskipti og graffití. 

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis tengist köngulónni og lífsháttum hennar, 

hvernig hún tengir sig við staði og býr sér bú. Hér fá nemendur tækifæri til að líkja eftir henni 

með þráðvinnu og tengingum við umhverfi og fólk. 

Áherslur: Áhersla í þessu verkefni er á tengingar og tengsl og hvernig skapa má tengsl með 

þræði, bæði táknræn tengsl og raunveruleg. Nemendur fá tækifæri til tilrauna með frjálst 

hekl, fingraprjón og fleira til að tengjast nánast umhverfi sínu og því fólki sem sem skiptir máli 

í lífi þeirra. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið 

á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

   

   

http://mynd.blog.is/blog/mynd/entry/739153/
http://www.mayalin.com/
http://www.levivanveluw.nl/work/landscapes
http://www.sublackwell.co.uk/portfolio-book-cut-sculpture/
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Hugsanleg útfærsla: 

 

- Vettvangsferð í nærumhverfi þar sem leitað er fýsilegra staða fyrir hekl- og 

„prjónagraff“. Má líka vera inni. 

- Heklað (fingrahekl/fingraprjón) úti eða heklað inni og fært út í nærumhverfi sem 

útilistaverk. Skreyta má skólalóð, strætisvagnaskýli, girðingar næst skólanum eða 

aðra fýsilega staði í nærumhverfi. Þetta verkefni má einnig vinna í samvinnu við 

leikskóla þar sem nemendur og leikskólabörn gætu gætu skreytt leiksvæði í 

sameiningu. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- Kynning á viðfangsefni og umræður, úti eða inni. 

- Kveikjur, umræður og kennsla í aðferðum. 

- Vefur og samskipti. 

- Hvernig má myndgera samskipti? 

- Gjörningur inni eða úti. 

- Nemendur í hópnum, hver og einn merkja staðsetningar inni í skóla eða úti á skólalóð 

sem eru mikilvægir í huga þeirra. Geta líka verið persónur. 

- Strengja þráð á milli þessara punkta og tengja þá saman. Inni má einnig nota 

rafmangslímband. 

- Punktarnir og tengingarnar mynda saman einskonar samskiptavef fólks og staða. 

Listamenn:  

Davíð Örn Halldórsson (graffity), Nikki Rosato og verkið Underwire: http://www.nikkirosato.com/ 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Nikki Rosato 

Bækur:  

Sigríður Ásta Árnadóttir. (2012). Heklað, prjónað og endurskapað, 

Tinna Þórudóttir Þorvaldsóttir. (2011). Þóra: heklbók  

Slóðir: 

http://www.streetartutopia.com/?p=3554 Heiti síðu: Street art utopia 

http://knitthecity.com/ Heiti síðu: Knit the city 

 

 

 

 

 

 

  

Heimkynni dýra. Nemendur Laugarnesskóla byggja hús fyrir dýr í Grasgarðinum í Laugardal. 

Unnið í samvinnu við listkennslunema í listkennsludeild L.H.Í. og Barnamenningarhátíð 2013. 

Unnið er með einkenni staðar og efnivið af staðnum. (sjá þema 1, verkefni 1c)  

http://www.nikkirosato.com/
http://www.streetartutopia.com/?p=3554
http://knitthecity.com/
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Gjafir jarðar. (Þema 2, verkefni 2a). Litarefni úr náttúrunni. Nemendur í 5. bekk Laugarnesskóla læra að gera 

„eggtemperu“. Litarefnið úr steininum Labus lazuli er skilað aftur í steininn sem færður er út í umhverfið. 

Verkefnið unnið í samvinnu við listkennsludeild L.H.Í. og Barnamenningarhátíð 2013 í Grasagarðinum í 

Laugardal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furðudýr (þema 2, verkefni 2e). Tréskúlptúrar unnir af nemendum Laugarnesskóla. Talað var um tré og 

eiginleika þeirra. Trén voru snert, föðmuð og hlustað á innri starfsemi þeirra með hlustunarpípu. Verkið 

Guttormur eftir Aðalheiði Eysteinsdóttur var skoðað og nemendur unnu sitt eigið dýr eftir hugmynda- og 

skissuvinnu. Unnið í samvinnu við listkennslunema L.H.Í. og Barnamenningarhátíð 2013. 
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Þema 2. Skógur 
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Sameiginleg hæfniviðmið verkefna eru að nemendur geti: 

 

 Unnið rannsóknar- og hugmyndavinnu tengda viðfangsefninu. 

 Notað þann orðaforða sem viðfangsefnin krefjast. 

 Nýtt sér þekkingu á verkum listamanna sem unnið hafa með viðfangsefnið. 

 Unnið með lífríki og eiginleika landgerða á skapandi hátt bæði tvívítt og þrívítt.  

 Útfært þekkingu sína í fjölbreyttan efnivið og aðferðir. 

 Sýnt frumkvæði og kjark í vali á verkefnum, efniviði og aðferð. 

 Viðhaldið handverksþekkingu. 

 Sýnt og talað um verk sín.  

 Fræðst um umhverfi sitt,  náttúru og náttúruvernd gegnum verkferlið. 

 Gengið vel um umhverfi sitt úti sem inni. 

 Tekið tillit til annarra í hópvinnu og umræðum.  

 Notað náttúruna og nærsamfélag sem sýningasal fyrir verk sín. 

 

Spurningar sem spyrja má í umræðum í þessu viðfangsefni: 

 

Hvað finnst þér fallegt í skóginum og hvers vegna? 

Hvernig líður þér í skógi? 

Hvernig getur þú tengt skóg við tíma? 

Þekkir þú listamenn sem fengist hafa við skóg í list sinni? 

Hvaða form finnur þú helst í skógi? 

Hvaða litir einkenna skóginn eftir árstíðum? 

Hvað form getur þú fundið á laufblöðum? 

Hvaða fugla þekkir þú sem lifa í skógi? 

Hvaða önnur dýr þekkir þú sem lifa í skógi s.s. nagdýr, skordýr, rándýr? 

Hvaða trjátegundir vaxa í þínum grenndarskógi? 

Hvernig getur þú verndað skóg í gegnum listir? 

Hvernig getur þú nýtt skóginn í listum og handverki? 

Hvað finnst þér áhugaverðast að fást við í þessu viðfangsefni? 

Hugsanlegar áherslur/útgangspunktar í þemanu skógur við hugkortagerð nemenda eftir 

spurningar og umræður: 

Skógurinn og ég ∞ tegundir trjáa ∞ annar gróður ∞ dýr í skógi ∞ áhrif mín á skóginn ∞ áhrif 

skógarins á mig ∞ vistkerfi ∞ fæðukeðjur ∞ rannsóknir ∞ heimsóknir á söfn eða sýningar ∞ skynjun 

og upplifun ∞ listamenn ∞ listastefnur ∞ aðferðir og efniviður ∞ hugmyndir að úrvinnslu og 

framsetningu.  
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Verkefnatillögur 

Verkefni 2a. Gjafir jarðar – litarefni úr náttúrunni. 

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er nemendur fái að upplifa hvaða gjafir jörðin 

gefur okkur og við höfum ef til gleymt eða ekki þekkt. Í verkefninu gefst einnig tækifæri til 

útiveru, tilrauna og rannsókna með efnivið og aðferðir þar sem unnið er með náttúrulegan 

efnivið úr umhverfinu. 

Áherslur: Áherslan í þessu verkefni er á útikennslu í nærumhverfi, söfnun og rannsókn með 

vísindalegum aðferðum og framsetningu með aðferðum lista og handverks. Hugtökin 

óhlutbundin og lífræn form eru kynnt og aðferðir vatnslitunar og þrykks. Eftir kynningu 

kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir 

þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur, spurningar og umræður. 

- Vettvangsferð með umsjónarkennara eða list og verkgreinakennurum. 

- Söfnun á efnivið; steinar, sveppir (bleksveppur), jurtir, trjábörkur, kol. 

- Úr eldhúsinu; rauðrófa, appelsínubörkur, salatblöð, kaffi, krydd. 

- Efnin eru steytt í mortéli og vætt í með heitu vatn. 

- Unnar eru óhlutbundnar litaprufur á vatnslitapappír. 

- Prufurnar geta myndað sameiginlegt verk. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- Þrykk með „lifandi“ plöntum. 

- Laufblöð / plöntur lagðar milli tveggja arka af rökum vatnslita- eða grafíkpappír og 

rennt í gegnum grafíkpressu. Litarefnið situr eftir á pappírnum.Einnig má mála plöntu 

með vatnslit eða vatnsbleki áður en þrykkt er. 

Listamenn:  

Hildur Bjarnadóttir, Bernd Koberling, Meredith Pardue, Ásgrímur Jónsson. 

Bækur og Fræðslumyndir: 

Tímaland/Zeitland (útg. 2000) eftir Eystein Þorvaldsson. Myndskreytt af Bernd, Koberling og [Þýsk 

þýðing Barbara Köhler] 

Íslensk flóra með litmyndum (útg. 1994)eftir Ágúst H. Bjarnason.  

Skógurinn og nýting hans (útg. 2001). eftir Stefán Bergmann, Gísla Þorsteinsson, Bjarna Þór 

Kristjánsson, Guðmund Magnússon og Ólaf Oddsson. 

Slóðir: http://www.meredithpardue.com/ Heiti síðu: Opinber heimasíða Meredith Pardue [studio]-  

http://www.hometrainingtools.com/make-homemade-ink-project/a/1228/ 

Heiti síðu: Home science tools. The gateway to discovery 

http://www.ehow.com/how_8622749_make-natural-dyes-plant-pigments.html 

Heiti síðu: eHow – descover the expert in you 

http://www.ehow.com/how_5510265_make-natural-dyes-flowers-plants.html 

Heiti síðu: eHow – descover the expert in you 

   

   

http://www.meredithpardue.com/
http://www.hometrainingtools.com/make-homemade-ink-project/a/1228/
http://www.ehow.com/how_8622749_make-natural-dyes-plant-pigments.html
http://www.ehow.com/how_5510265_make-natural-dyes-flowers-plants.html
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Verkefni 2b. Uppáhalds tré eða planta – Hluti og heild.  

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis eru að nemendur vinni rannsóknarvinnu út frá 

tré eða plöntu sem þeir velja sjálfir, form hennar og byggingu en jafnframt að kafa dýpra og 

skoða yfirborð og innri strúktúr. Hér gefst nemendum einnig tækifæri til að læra um lífshætti, 

heimkynni og eiginleika plötunnar sem þeir völdu og setja fram þá vitneskju á skapandi hátt. 

Áherslur: Áherslur þessa verkefnis eru útikennsla í nærumhverfi þar nemendur kynnast þeim 

gróðri sem þar vex. Þeir fá tækifæri til til að velja sína uppáhaldsplöntu og skapa út frá því vali 

eigin plöntu með nýja eiginleika. Hugtökin micro og macro eru útskýrð og innri og ytri 

bygging. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á 

sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg nálgun/útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Vettvangsferð í nærumhverfi eða grenndarskógi. 

- Nemendur velja sér uppáhalds tré. 

- Ljósmyndun af „trénu mínu“ bæði heild og hluti, svo sem börkur, grein, blað. 

- Form- og litagreining á völdum hluta, s.s. nærmynd af berki. 

- Unnið með a. heild þar sem formið er ráðandi. 

-  og b. Hluta, þar sem smáatriði og áferð er ráðandi. 

- Tvívíð vinna: ljósmyndmálun, teikning, málun. 

- Þrívíð vinna: Nemendur skapa uppáhaldsplöntu eða tré úr efniviði úr grenndarskógi 

og efnisveitu. Færð út og ljósmynduð. 

 

Listamenn:  

Ívar Valgarðsson og verkið til spillis, kimberly conrad, Konstantin Dimopoulos. 

Bækur og fræðslumyndir: 

sjá verkefni 2a.  

Slóðir:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Dimopoulos 
Heiti síðu: Wikipedia. The free encyclopedia 
http://kimberlyconradfineart.com/collections/36677 
http://kimberlyconradfineart.com/  
Heiti síðu: Opinber heimasíða Kimberly Conrad. Contemporary landsscape artist 
http://floraislands.is/ Heiti síðu: Flora og Iceland – Flóra Íslands 

 

Verkefni 2c. kortagerð – ratleikur. 

 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er nærumhverfið rannsakað og kortlagt út frá 

einkennum þess. Tegundir trjáa, steinar eða annarra einkenna í umhverfinu geta t.d. verið 

grunnur fyrir ratleik eða gróðurkort sem nemendur vinna og setja fram með fjölbreyttum 

aðferðum tvívítt eða þrívítt. 

   

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Dimopoulos
http://kimberlyconradfineart.com/collections/36677
http://kimberlyconradfineart.com/
http://floraislands.is/
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Áherslur: Áhersla á greiningu nærumhverfis í samstarfi og hópvinnu þar sem nemendur koma 

sér saman um þema í ratleik sem fram fer í nánasta umhverfi. Þemað gæti verið trjátegundir, 

fallegur staður, leiktæki og fleira. Einnig er áhersla á úrvinnslu í teikningu og kortagerð. Eftir 

kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar 

myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Vettvangsferð í nærumhverfi/skólalóð/grenndarskógi með umsjónarkennara eða list- 

og verkgreinakennara. Hafa teiknispjöld meðferðis. 

- Hver hópur (2-3 nem.) velur sér svæði til greiningar eftir því hvað vekur áhuga hans á 

vettvangi, t.d. blóm, steinar, tré, leiktæki.  

- Svæðið teiknað upp. 

Hópurinn merkir staði/pósta inn á svæðið sitt þar sem áhugaverðir hlutir eru til 

staðar. Dregin er lína milli pósta og kort hönnuð út frá póstum. 

Sett í listrænan búning sem myndverk,  fjársjóðskort eða á þrívíðu formi 

- Vinna má ratleiki út frá kortunum. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

1. Þrívíð kort – lágmyndir  

Kveikja –  Ramón Espantaleón og verkið First appel 

http://www.ramonespantaleon.com/index.php?m=1&s=0#17 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Ramón Espantaleón 

2. Hleðsla, teikning á jörðina með steinum, greinum, laufblöðum eða öðru sem nemendur 

finna í umhverfinu. 

 

 

Listamenn:  

Ramón Espantaleón  
Paula Scher: http://www.paulaschermaps.com/ Heiti síðu: Opinber heimasíða: Paula Scher- Maps 
Chris Kenny og verkið Map drawings 2004  
Bækur og tímarit. 

Lars Thomas & Sebastian Relster. Gömul kort af öðrum heimi: saga kortafræðinnar er full af 

leyndardómum. Lifandi vísindi 2003; (10): s. 44-47 

Kortabók handa grunnskólum (útg. 2012) 

Slóðir: 

http://www.crayola.com/for-educators/lesson-plans/lesson-plan/treasure-map.aspx 

Heiti síðu: Crayola Kids playzone 

http://weburbanist.com/2011/05/30/creative-cartography-15-artists-transforming-maps/ 

Heiti síðu: Web urbanist 

http://visindavefur.is/svar.php?id=5300 

Heiti síðu: Heiti síðu: Vísindavefurinn (Vísindavefur Háskóla Íslands) 

http://www.landakort.is/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=8&Itemid=26 

Heiti síðu: Landakort.is…farvegur fyrir landupplýsingar 

 

http://www.ramonespantaleon.com/index.php?m=1&s=0#17
http://www.paulaschermaps.com/
http://www.crayola.com/for-educators/lesson-plans/lesson-plan/treasure-map.aspx
http://weburbanist.com/2011/05/30/creative-cartography-15-artists-transforming-maps/
http://visindavefur.is/svar.php?id=5300
http://www.landakort.is/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=8&Itemid=26
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Verkefni 2d. Dýr í trjám- handverk. 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er áherslan á handverk og sjálfbærar skógarnytjar en 

einnig á þekkingu á því dýralífi sem einkennir skóginn. Hér fá nemendur tækifæri til að nýta 

efnivið úr eigin umhverfi, læra að klippa og nýta tré út frá formum þeirra og umgangast 

skóginn af virðingu. 

Áherslur: áherslur í þessu verkefni eru á handverk og skógarnytjar í nærumhverfi nemenda. 

Hugsanleg nálgun/útfærsla: 

- kynning á viðfangsefni,úti eða inni 

- Kveikjur og umræður. 

- Vettvangsferð með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara. 

- Gönguferð og efnistaka 

- Nemendur fá tilsögn í að klippa greinar svo tré skaðist sem minnst. 

- þjálfun formskyns - að lesa í greinar- hvar sé ég dýraform í greininni? 

- Hver nemandi velur sér dýr/fugl að vinna með. 

- Tálgað með lokuðu hnífsbragði. 

Yfirborðsmeðhöndlað, t.d. vatnslitur, akrýllitur, olía. 

- Framsetning/sýning í skóla eða nærsamfélagi. 

Handverksmenn:  

Hafþór R. Þórhallsson, Bjarni Þór Kristjánsson  

Bækur:  

The little book of whittling (útg. 2005) eftir Chris Lubkemann, Útikennsla, sköpun og skógarnytjar 

(útg. 2013) eftir Kristínu Sigurðardóttur. Námsritgerð á http://skemman.is/handle/1946/14071  Heiti 

Síðu: Skemman  

Skógurinn og nýting hans (útg. 2001) eftir Stefán Bergmann, Gísla Þorsteinsson, Bjarna Þór 

Kristjánsson, Guðmund Magnússon og Ólaf Oddsson. 

Slóðir: 

http://www.northwest.is/hafthor.asp 

Heiti síðu: Ferðavefur Norðurlands vestra 

 

 

Verkefni 2e. Virkjun ímyndunaraflsins.-furðudýr og fuglar. 

 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er áherslan á ímyndunarafl og leik . Hér fá nemendur 

tækifæri til að skapa eigin dýr og gefa þeim eiginleika sem þeim finnst mikilvægir. Í 

verkefninu er einnig lögð áhersla á hugtakið innsetning og þjálfun í ljósmyndun á eigin 

verkum. 

Áherslur: Virkjun ímyndunaraflsins er hér í forgrunni þar sem nemendur skapa dýr úr eigin 

hugarheimi með fjölbreyttan efniviði og aðferðum. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og 

umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir 

eru á hverjum stað. 
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http://skemman.is/handle/1946/14071
http://www.northwest.is/hafthor.asp
http://www.ramonespantaleon.com/index.php?m=1&s=0%2317%20
http://www.ramonespantaleon.com/index.php?m=1&s=0%2317%20
http://www.ramonespantaleon.com/index.php?m=1&s=0%2317%20
http://www.ramonespantaleon.com/index.php?m=1&s=0%2317%20
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Hugsanleg nálgun/útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikja og umræður 

- Vettvangsferð /ímyndunarferð í nærumhverfi með umsjónarkennara eða list- og 

verkgreinakennara. 

- Hver nemandi finnur sitt dýr í sínum hugarheimi. 

- Skissu og hugmyndavinna. 

- Dýr sett saman úr afsagi og endurunnu efni úr efnisveitu eða pappamassa. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- Fuglaskógur: Fugl formaður úr vírherðatré eða greinum, klæddur með silkipappír og 

lakkaður (krókur nýttur sem upphengi í tré). 

- Báðar útfærslur færðar út í náttúrulegt umhverfi og ljósmyndaðar. 

 

Listamenn: 

Romuald Hazoumé og verkin Dogone (1996), Agassa (1997), Citoyenne (1997), Moon (2003), 

Aðalheiður Eysteinsdóttir,  Sara Vilberg, Davíð Örn Halldórsson, Helgi Þórsson, Anna Galtarossa, 

David Pan. 

Bækur: 

Fuglar Íslands (útg. 1986) eftir Hjálmar R. Bárðarson  

Fuglar í náttúru Íslands (útg. 2005) eftir Guðmund Páll Ólafsson.  

Slóðir:  

http://www.studiolacitta.it/LaCitta/Artisti/AnnaGaltarossa.php  

Heiti síðu:    Opinber heimasíða Anna Galtarossa, Studio la Città 

http://www.davidepan.com/ 

Heiti síðu:    Opinber Heimasíða Davide Pan 

 

 

Verkefni 2f.  Skynjun- hlustun - þæfing – ljósmyndun. 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er unnið markvisst með skynjun nemenda, hlustun, 

ímyndunarafl, snertingu og tilfinningu. Hér fá nemendur einnig tækifæri til að vinna með 

íslenska handverkshefð á skapandi hátt og framsetningu eigin verka. 

Áherslur: Áherslan í þessu verkefni er á skynjun nemenda og  og hvernig má yfirfæra hana í 

form. Í verkefninu kynnast  nemendur aðferð til að nálgast það lífríki sem er til staðar í 

umhverfi þeirra. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur 

tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

 

 

 

 

 

   

http://www.studiolacitta.it/LaCitta/Artisti/AnnaGaltarossa.php
http://www.davidepan.com/
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Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður 

- Vettvangsferð/gönguferð með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara. 

- Skynjun í skógi með bundið fyrir augu. 

- Í hvað dýrum heyrum við? 

- Hver nemandi „hlustar upp“ dýr að vinna með. 

- Þæft með hefðbundinni aðferð. 

- Skreytt með útsaumi, tölum eða öðru smálegu. 

- Fært út í nærumhverfi og ljósmyndað. 

- Framsetning/sýning úti eða inni. 

 

Listamenn:  
Suzy Shackleton, Birgitte Krag Hansen, Victor Dubrovsky 
Bækur:  

Animal felt (útg. 2007). eftir Birgitte Krag Hansen.  

Slóðir: 

http://www.chushka.com/static/index-5.html Heiti síðu: Needle felted animals 

http://www.feltmaking.com/ Heiti síðu: Opinber heimasíða Birgitte Krag hansen  

http://members.peak.org/~spark/felt_artist_links.htm Heiti síðu: Felt artist links 

http://www.suzyshackleton.com/gallery.htm Heiti síðu: Opinber heimasíða Suzy Shackleton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannsóknarvinna nemenda. Að finna sína uppáhaldsplöntu. Nemendur Laugarnesskóla í Grasagarðinum í 

Laugardal á Barnmenningarhátíð. (Þema 2 verkefni 2.b). 

http://www.chushka.com/static/index-5.html
http://www.feltmaking.com/
http://members.peak.org/~spark/felt_artist_links.htm
http://www.suzyshackleton.com/gallery.htm
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Unnið með hleðslu þar sem útlínur líkamans eru grunnur fyrir skipulag og tengsl persóna. (má tengja 

þema 2, verkefni 2c ). Unnið í samvinnu við nemendur Laugarnesskóla og listkennslunema L.H.Í. á 

Barnamenningarhátíð í Grasagarðinum í Laugardal 2013. 
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Nemendur Sæmundarskóla búa til skordýragildru og skapa jarðvegsdýr eftir vettvangsferð og 

rannsóknarvinnu í verkefninu um vistkerfi (Þema 3, verkefni 3d.) 
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Þema 3. Jarðvegur 
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Sameiginleg hæfniviðmið verkefna eru að nemendur geti: 

 

 Unnið rannsóknar- og hugmyndavinnu tengda viðfangsefninu. 

 Notað þann orðaforða sem viðfangsefnin krefjast. 

 Nýtt sér þekkingu á verkum listamanna sem unnið hafa með viðfangsefnið. 

 Unnið með lífríki og eiginleika landgerða á skapandi hátt bæði tvívítt og þrívítt.  

 Útfært þekkingu sína í fjölbreyttan efnivið og aðferðir. 

 Sýnt frumkvæði og kjark í vali á verkefnum, efniviði og aðferð. 

 Viðhaldið handverksþekkingu. 

 Sýnt og talað um verk sín.  

 Fræðst um umhverfi sitt,  náttúru og náttúruvernd gegnum verkferlið. 

 Gengið vel um umhverfi sitt úti sem inni. 

 Tekið tillit til annarra í hópvinnu og umræðum.  

 Notað náttúruna og nærsamfélag sem sýningasal fyrir verk sín. 

 

Spurningar sem spyrja má í umræðum í þessu viðfangsefni: 

 

Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið vistkerfi? 

Hvað gætir þú hugsað þér að orðið vistspor þýði? 

Hvað heldur þú að orðin fæðukeðja og lífsferill þýði? 

Hvaða dýr þekkir þú sem lifa í jarðvegi? 

Ef þú ímyndar þér dýrin undir yfirborðinu, hvernig líta þau út? 

Þekkir þú listamenn sem fengist hafa við vistkerfi eða fæðukeðjur í verkum sínum? 

Hver étur hvern í jarðveginum? 

Veist þú hvað gerist ef einn fæðuhlekkur deyr út? 

Hvaða áhrif getur þú haft á lífið í jarðveginum? 

Hvað myndi gerast ef öll jarðvegsdýr myndu deyja? 

Hvernig getur þú komið í veg fyrir jarðvegsmengun? 

Hvernig getur þú komið í veg fyrir jarðvegseyðingu? 

Hvernig er hægt að nota list- og verkgreinar í þessum tilgangi? 

Hvað finnst þér áhugaverðast að fást við í þessu þema? 

Hugsanlegar áherslur/útgangspunktar í þemanu jarðvegur við hugkortagerð nemenda eftir 

spurningar og umræður: 

Jarðvegur ∞ jarðvegsdýr ∞ mengun ∞ vistspor ∞ vistkerfi ∞ fæðukeðjur ∞ ferlar ∞ rannsóknir ∞ 

heimsóknir á söfn ∞ aðferðir og efniviður ∞ listamenn ∞ listastefnur ∞ hugmyndir mínar að 

úrvinnslu og framsetningu.  
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Verkefnatillögur 

 

Verkefni 3a. fæðukeðja eða lífsferill- Myndasaga.  

 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni fá nemendur tækifæri til að kynnast lífinu í jarðveginum 

og mikilvægi þess fyrir lífið ofanjarðar. Unnin er rannsóknarvinna sem er útfærð á skapandi 

hátt í teikningu og á myndasöguformi þar sem áherslan er á ímyndun og leik í söguþræði. 

Áherslur: Áherslur eru á samvinnu nemenda í vinnuferlinu, rannsókn og söfnun upplýsinga.Í 

einstaklingsvinnu er lögð er áhersla á að nemendur myndgeri upplýsingar til dæmis í 

teikningu eða klippimynd þar atburðarrás er sýnd til dæmis á formi myndasögu. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður 

- Vettvangsferð í nærumhverfi (skólalóð, grenndarskóg) með umsjónarkennara eða 

list- og verkgreinakennara. Hafa með ílát og litla skóflu. 

- Nemendur vinna í pörum eða 2-3 saman. 

- Hver hópur tekur eru jarðvegsýni sem eru skoðuð í stofu. 

- Sýni skoðuð í smásjá, víðsjá, stækkunargler. 

- Rannsókn á veraldarvef og í námsbók, Líf á landi. 

- Leggja áherslu á lífsferla og fæðukeðjur. 

- Myndgerð upplýsinga í myndasöguformi eða með tímalínu. 

- Efni og aðferðir: klippimynd, myndvinnsla í tölvu, blýantur, túss. 

 

Listamenn:  

Brandon Ballengée:  http://greenmuseum.org/content/artist_index/artist_id-19.html 

Heiti síðu: Environmental art museum, Hugleikur Dagsson (myndasöguformið) 

Bækur: 

Pöddur (útg. 1989) eftir Árna Einarsson og Hrefnu Sigurjónsdóttur  

Greiningarlyklar um smádýr, landið, fjaran og vatnið (útg. 2007) eftir Hrefnu Sigurjónsdóttur og 

Snorra Sigurðsson.  

Ein jörð fyrir alla um ókomna tíð (útg. 2005) eftir Margréti Júlíu Rafnsdóttur 

Komdu og skoðaðu hringrásir (útg. 2003) eftir Sigrúnu Helgadóttur  

Fylgst með þeim vaxa – Skordýr. (1992) fræðslumynd, (nams.is) 

Slóðir: 

http://www.biology-resources.com/insects-01.html 

Heiti síðu: Biology teachingand learning resources. Educational material by D.G. Macken 

http://greenmuseum.org Heiti síðu: Environmental art museum 

http://www.solveigegeland.no/ Heiti síðu: Opinber heimasíða Solveig Egeland 

 

   

   

http://greenmuseum.org/content/artist_index/artist_id-19.html
http://www.biology-resources.com/insects-01.html
http://greenmuseum.org/
http://www.solveigegeland.no/
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Verkefni 3b. Undir yfirborðinu - stækkun. 

Inntak og markmið: Hér er unnið með hið smáa (áferð og lína) í teikningu og myndvinnslu 

þar sem rannsókn og upplýsingaleit nemenda er sett fram á fjölbreyttan hátt. Hér má bæði 

nota hreina teiknivinnu þar sem unnið er stækkun og skala en einnig myndvinnslu í tölvu þar 

sem skapa má ímynduð furðudýr. 

Áherslur: Hér er lögð áhersla á smáatriði fínteikningu og áferð. Eftir kynningu kennara (sjá 

kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim 

aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

 

- Eftir vettvangsferð og rannsóknarvinnu velja nemendur jarðvegsdýr sem viðfangsefni. 

- Upplýsingaleit nemenda í bókum og á vef á útliti jarðvegsdýra. 

- Stækkun með rúðustækkun eða ljósritunarvél. 

- Vinna með hluta og heild. 

- Tvívíð vinna, t.d. blýantur, túss. 

- Hér má einnig nota ljósritunarvél, myndvarpa eða myndvinnslu í tölvu þar sem hlutar 

óskyldra dýra eru settir saman og ný verða til.  

Kveikjur þær sömu og í verkefni 3a 

 

Verkefni 3c. Vistspor/mengun. 

 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er lögð áhersla á mikilvægi umgengni okkar um 

náttúruna og hvernig við getum viðhaldið hreinleika jarðvegsins. Hér er einnig unnið með 

nærumhverfi nemenda og einkenni þess. Nemendur þjálfast einnig í að skrásetja upplýsingar, 

ferli verkefnisins og setja afrakstur þess fram á skapandi hátt. 

Áherslur: Áherslur í verkefninu eru að þjálfa nemendur í rannsóknarvinnu, tilraunum og 

úrvinnslu. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á 

sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

 

Hugsanleg nálgun/útfærsla 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Vettvangsferð með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara ef vatn er í 

nágrenninu. 

- Litarefni s.s. rauðrófusafi eða umhverfisvænn vatnslitur/blek hellt í vatnið og fylgst 

með áhrifum þess á vatnið. Þessa tilraun má einnig gera inni með hentugum ílátum. 

- Nemendur ljósmynda ferlið eða taka upp á myndbandstökuvél. 

- Unnið úr upplýsingum á formi tvívíðs verks s.s. ljósmyndaverk í myndvinnsluforriti, 

málun, klippimynd. 

Listamenn: Edward Burtynsky og verkið Tailings. http://www.edwardburtynsky.com/ Heiti síðu: 

Opinber heimsíða Edward Burtynsky. 

   

   

http://www.edwardburtynsky.com/
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Verkefni 3d. Vistkerfi – innsetning. 

 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er áherslan á samvinnu, rannsóknarvinnu og sjálfbæra 

efnisnotkun. Hér fá nemendur jafnframt tækifæri til að skapa eigin jarðvegsdýr í fjölbreyttan 

efnivið úr umhverfinu og finna þeim heimkynni. Einnig er unnið með innsetningu, ljósmyndun 

og framsetningu eigin verka. 

Áherslur: Áhersla á samvinnu nemenda og sjálfbærni í efnisnotkun. Eftir kynningu kennara 

(sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim 

aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg nálgun/útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Vettvangsferð með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara.  

- Nemendur vinna saman í hóp (3-4). 

- Nemendur ímynda sér útlit jarðvegsdýra á göngunni.  

- Hver hópur velur sér stað að vinna út frá og taka jarðvegssýni/vatnssýni til 

rannsóknar. 

- Dýr sem hugsanlega finnast eru teiknuð og raungerð í fjölbreyttan efnivið, s.s. afsag, 

greinar, rótarávexti og annað sem brotnar niður í jarðvegi. 

- Hver nemandi vinnur eitt dýr. 

- Fært út á upprunastað og ljósmyndað. 

- Sýning úti fyrir skólasamfélag. 

- Sýnt á formi ljósmynda á skólavef eða útprentað á veggjum skóla eða í nærumhverfi. 

 

Listamenn:  

Chris Jordan, Lynne Hull, Richard Schilling, Solveig Egelund, Nils Udo, Aðalheiður Eysteinsdóttir 

(aðferðir). 

Bækur og slóðir: 

þær sömu og í verkefni a. 

 

 

Verkefni 3d. Portrett - handverk - frjáls útsaumur. 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er áherslan á handverk þar sem nemendur kynnast 

jarðvegsdýrum gegnum útsaum. Jarðvegsdýrum er gert hátt undir höfði þar sem þau eru 

útfærð í einskonar portrettverki með frjálsum útsaumi þar sem ímyndunarafl nemenda fær 

að njóta sín. 

Áherslur: Hverjir fá gert af sér „portrett“, eru það bara þeir sem sem eru þekktir eða 

valdamiklir? Geta jarðvegsdýr verið valdamikil ? Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og 

umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir 

eru á hverjum stað. 

C

h

t

t

p

:

/

/

w

w

w

.

r

a

m

o

n

e

s

p

a

n

t

a

l

e

o

n

.

c

o

m

/

i

n

d

e

x

.

p

h

p

?

m

=

1

&

s

=

0
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Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Upplýsingaleit á veraldarvef og í bókum. 

- nemendur velja sér dýr sem viðfangsefni. 

-  skissu og hugmyndavinna, línuteikning 

-  „Portrett“ af skordýri, jarðvegsdýri út frá rannsókn. 

- Yfirfært á vefjarefni. 

- Saumað með ýmsum saumgerðum, skreytt að vild með perlum eða tölum.  

- Rammað inn líkt og „portrett“. 

- Ein stöð getur verið rammasmíð fyrir útsaumsverk. 

 

Listamenn/handverksmenn:  
Claire Moynihan (verkið Moth balls) http://www.clairemoynihan.co.uk/large-moth-ball-collections/ 
Heiti síðu: Opinber heimasíða Claire Moynihan Textile Artist  

Bækur:  

íslenskur útsaumur (útg. 2008) eftir Elsu E. Guðjónsson.   

Slóðir:  

http://vefir.nams.is/textilmennt/index.htm 

Heiti síðu: Námsgagnastofnun. Heimasíða  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendur greina jarðvegssýni eftir vettvangsferð 

 

 

http://www.clairemoynihan.co.uk/large-moth-ball-collections/
http://vefir.nams.is/textilmennt/index.htm
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Þema 4. Valllendi  
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Sameiginleg hæfniviðmið verkefna eru að nemendur geti: 

 

 Unnið rannsóknar- og hugmyndavinnu tengda viðfangsefninu. 

 Notað þann orðaforða sem viðfangsefnin krefjast. 

 Nýtt sér þekkingu á verkum listamanna sem unnið hafa með viðfangsefnið. 

 Unnið með lífríki og eiginleika landgerða á skapandi hátt bæði tvívítt og þrívítt.  

 Útfært þekkingu sína í fjölbreyttan efnivið og aðferðir. 

 Sýnt frumkvæði og kjark í vali á verkefnum, efniviði og aðferð. 

 Viðhaldið handverksþekkingu. 

 Sýnt og talað um verk sín.  

 Fræðst um umhverfi sitt,  náttúru og náttúruvernd gegnum verkferlið. 

 Gengið vel um umhverfi sitt úti sem inni. 

 Tekið tillit til annarra í hópvinnu og umræðum.  

 Notað náttúruna og nærsamfélag sem sýningasal fyrir verk sín. 

 

Spurningar sem spyrja má í umræðum í þessu viðfangsefni: 

 

Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið valllendi? 

Hver heldur þú að sé einkennisfugl valllendis? 

Veist þú hvaða dýr lifa á yfirborði jarðvegsins? 

Hvernig er form og litir brekkusnigils? 

Þekkir þú einhverja þjóðtrú tengda honum? 

Hvað er brekkubobbi? 

Hvernig eru form og litir skeljar hans? 

Af hverju ætti að friða búsvæði hans? 

Þekkir þú muninn á grösum og blómum? 

Þekkir þú einhver blóm í valllendi sem stundum eru notuð til að tjá tilfinningar? 

Þekkir þú listamenn eða verk sem þú getur tengt þessu þema? 

Hvað finnst þér mest spennandi að fást við í þemanu? 

Hvernig getur þú túlkað það í listaverki eða handverki? 

 

Hugsanlegar áherslur/útgangspunktar í þemanu valllendi við hugkortagerð nemenda eftir 

spurningar og umræður: 

Maður og náttúra ∞ áhrif mín á náttúruna ∞ áhrif náttúrunnar á mig ∞ grös∞ blómplöntur ∞ 

skynjun ∞ upplifun ∞ hvað tákna blóm ∞ heimsóknir á söfn eða sýningar∞ listamenn ∞ listastefnur 

∞ aðferðir ∞ efniviður ∞ úrvinnsla» ∞ framsetning. 
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Verkefnatillögur 

 

Verkefni 4a. Röð og regla - Fibonacci – Pappír i þrívídd.  

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er áherslan á jafnvægi og reglu í náttúrunni og hvernig 

það hefur orðið manninum að fyrirmynd í listsköpun og hönnun. Nemendur kynnast og vinna 

með hugtökin gullinsnið, reglu Fibonacci og kynnast fyrirbærunum fraktölum og mandölum. 

Áherslur: Áhersla á útiveru, söfnun gagna og greining á formfræði blóma. Einnig er lögð 

áhersla á rannsókn nemenda á uppröðun og kerfum í náttúrunni. Eftir kynningu kennara (sjá 

kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim 

aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni úti eða inni, kveikjur og umræður. 

- Horfa á mynd Cristóbal Vila: 

- http://io9.com/5768696/the-fibonacci-series-when-math-turns-golden 

- Heiti síðu: io9. We come from the future 

- Vettvangsferð í nærumhverfi með umsjónarkennara eða list- og vergreinakennara. 

- Fibonacci: Upplýsingaleit á veraldarvef, röð og regla í náttúrurunni. 

- Formskoðun, einföldun forms. 

- Endurtekning forms, Þrívíð pappírsverk. 

- Formsköpun út frá einni grunneiningu.  

- Samsetning í eina heild eftir fyrir fram ákveðinni reglu sem myndar náttúrform. 

Listamenn/handverksmenn: 
Sarah Sze, Andy Goldsworthy. Anouk Omlo, Peter Gentenaar, Robert Smithson og verkin Broken 
circle (1970) og Spiral Jetty (1971), Richard Sweeney. 
Bækur: The encyclopedia og origami and papercraft (útg. 1992) eftir Paul Jackson 
Optical and geometrical patterns and designs (útg. 1970) eftir Horemis Spyros 
The magic of paper sculpture (útg. 1995) eftir David Swinton.  
Sniglar (útg. 1982) eftir Christensen Jørgen Møller.  

Slóðir:http://thedesignfiles.net/2008/04/milan-2008-anouk-omlo/ Heiti síðu: The design files 

http://britton.disted.camosun.bc.ca/fibslide/jbfibslide.htm Heiti síðu: Fibonacci numbersin nature 

http://www.doctordisruption.com/design/principles-of-design-14-fibonacci-sequence/ 

Heiti síðu: Doctor disruption. Grein: Principles of design #14, Fibonacci sequence 

http://vefir.nams.is/stae_ungl_stig/gullinsnid_klb.pdf 

http://www.namsgagnastofnun.is/geisli/mynstur_klb.pdf Heiti Síðu: Námsgaganstofnun. Heimasíða 

http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html 

Heiti Síðu: Fbonacci numbers and golden sections in nature 

http://www.fractalartcontests.com/2007/showentry.php?entryid=94&return=winners 

Heiti Síðu: Benoit Mandelbrot. Fractal art contest 2007 

http://www.hongkiat.com/blog/masters-of-paper-art-and-paper-sculptures/ 

Heiti Síðu: Hongkiat: Masters of paper art and paper sculptures 

 

   

http://io9.com/5768696/the-fibonacci-series-when-math-turns-golden
http://thedesignfiles.net/2008/04/milan-2008-anouk-omlo/
http://britton.disted.camosun.bc.ca/fibslide/jbfibslide.htm
http://www.doctordisruption.com/design/principles-of-design-14-fibonacci-sequence/
http://vefir.nams.is/stae_ungl_stig/gullinsnid_klb.pdf
http://www.namsgagnastofnun.is/geisli/mynstur_klb.pdf
http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html
http://www.fractalartcontests.com/2007/showentry.php?entryid=94&return=winners
http://www.hongkiat.com/blog/masters-of-paper-art-and-paper-sculptures/
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Verkefni 4b. Spírallinn í náttúru –brekkubobbi.   

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er áherslan á jafnvægi og reglu í náttúrunni og hvernig 

það hefur orðið manninum að fyrirmynd í listsköpun. Nemendur kynnast og vinna með 

hugtökin gullinsnið, reglu Fibonacci og kynnast fraktölum og mandölum í tvívíðri vinnu 

Áherslur: - Rannsókná spíralforminu í náttúrunni og útfærslumöguleikum í vinnu með línu og 

mynstur. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á 

sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Rannsókn á skel brekkubobba út frá formfræði spíralsins. 

- Tengja við Fibonacci og gullinsnið. 

- Yfirfært/túlkað í myndverk þar sem spírallin er ráðandi form. 

- Inni í göng spíralsins má teikna ímyndaða veröld fraktala. 

Kveikjur: Sömu og í 4a 

 

Verkefni 4c.  Flóran í handverki-tálgun- leikur. 

 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er áherslan á handverk (tálgun) og skógarnytjar þar er 

sem unnið er með rannsókn á formfræði blóma og blómskipan. Í verkefninu gefst nemendum 

einnig tækifæri til útvistar og náms í nærumhverfi sínu. 

Áherslur á nýtingu nærumhverfis skógarnytjar og sjálfbærni í efnisnotkun. Eftir kynningu 

kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir 

þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Vettvangsferð þar sem blóm og jurtir eru skoðuð út frá formum og reglu, blómkróna.  

- Efni safnað í gerð t.d. blómavasa og blóma, taflmanna, útileiki, t.d. hringakast. 

- Nemendur saga og klippa greinar undir leiðsögn kennara. 

- Taflmenn eru tálgaðir eftir skissuvinnu nemenda (má nota úti á stétt eða stinga í jörð þar sem 

markað er fyrir skákborði með krít  eða línu. 

- Fyrir kastleik eru tálgaðir stautar sem stungið er niður í gras og hringir formaðir úr mjúkum 

greinum. 

 Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- Blóm og vasi – greinar klipptar. 

-  8 -10 cm. í þvermál fyrir vasa og grannt efni fyrir krónur. 

- Tálgað með lokuðu hnífsbragði, blómkrónur og vasi. 

- Vasi holaður í súluborvél.  

- Tágar notaðar í stilka sem komið er fyrir í blómkrónum. 

- Blóm lituð með bleki eða olíuborin. 
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Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- Þurrar greinar eru sagaðar í sneiðar (1/2 cm. Þykkar). 

- Raðað saman í blóm eða dýr, límd og fest á pinna eða þurra grein. 

- Máluð, (vatnslitur, blek). 

- Stungið í jörðu í umhverfi skólans eða annars staðar í nærsamfélagi gjarnan í samvinnu við 

stofnanir (elliheimili, kirkja). Myndar sameiginlegt verk sem vonandi gleður íbúa. 

 

Handverksmenn: 

Lauren Karnitz, Marji at Ashbee 

Bækur: Útikennsla, sköpun og skógarnytjar (útg. 2013) eftir Kristínu Sigurðardóttur Námsritgerð á 

http://skemman.is/handle/1946/14071  Heiti Síðu: Skemman 

Slóðir: http://www.ashbeedesign.com/2012/07/wood-slice-flowers-diy.html 

Heiti Síðu: Ashbee design. Living creatively 

http://maryandpatch.blogspot.com/2012/07/summer-activity.html 

Heiti Síðu: Opinber heimasíða Mary & Patch. Grein: Summer activity 

 

Verkefni 4d. Munstur og dulmál – mósaík. 

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er að nemendur fái tækifæri til að nota efnivið 

úr náttúrunni til að skapa dulúð í formi tákna, mynsturs, tungumáls og leyndarmála með 

fundnu efni úr umhverfi þeirra.  

Áherslur: Áhersla er lögð á einkenni nærumhverfis nemenda, söfnun og flokkun og hvernig 

slíkt ferli getur orðið kveikja að verkum. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður 

hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á 

hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni.  

- Kveikjur skoðaðar, umræður. Vettvangsferð og söfnun efniviðar t.d. steinar, skeljar 

spýtur. 

- Skissu- og hugmyndavinna. 

- Búa til dulmálslykil. 

- Dulmálsmósaík. 

- „Mósaíkverk“ úti á skólalóð eða í skóginum með efnivið úr umhverfinu og úr 

efnisveitu. Vinna má með steina, skeljar, afsag og fl. þar sem hvert form, efni eða litur 

er tákn fyrir bókstaf eða orð þannig að verkið feli í sér skilaboð eða dulmál 

náttúrunnar. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu  

- Myndverk /nytjahlutur – útlína/ kort af stað í nærumhverfi  

- Rannsókn af nærsvæði á kortavef ja.is, kortavef Reykjavíkurborgar eða google earth 

- Nemendur velja sér stað í nærumhverfi sínu að vinna út frá þar sem útlína staðarins 

verður grunnur fyrir verkið. Dæmi: Reynisvatn, skólalóð, húsið mitt. 

- Nemendur vinna mósaíkverk á grunninn í formi myndverks eða nytjahlutar. 

http://skemman.is/handle/1946/14071
http://www.ashbeedesign.com/2012/07/wood-slice-flowers-diy.html
http://maryandpatch.blogspot.com/2012/07/summer-activity.html


 

43 
 

Listamenn:  

Ragna Róbertsdóttir og sýningin sjávarlandslag, Sonia King. 

Bækur: 

Mosaics in a weekend (útg. 2001) eftir Martin Cheek  
Margt smátt gerir eitt stór –  handbók um mósaík (útg. 2003) eftir Dagnýu Hrund Árnadóttur (B.Ed. 
verkefni ) 
Slóðir: 

Sonia King og verkið Coded message. Invisible ink. 

http://www.mosaicworks.com/gallery/artmosaics.html 

Heiti Síðu: Opinber heimasíða Sonia King. Mosaic artist  

http://www.mosaicmercantile.com/gallery/ Heiti Síðu: Mosaik mercantile. Gallery of mosaics  

 

Verkefni 4e. Endurtekning – framhald. 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er áherslan á handverk og þrykk í textíl, mynstureiningu 

og mynsturgerð. Nemendur fá tækifæri til rannsóknarvinnu sem þeir útfæra á fjölbreyttan 

máta í nytjahlut eða myndverk. 

Áherslur: á vinnu með stílfæringu mynstureiningar og endurtekningu. Eftir kynningu kennara 

(sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim 

aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Vettvangsferð í nærumhverfi með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara. 

Horfa, snerta, lykta. 

- Efnisöflun og blómaskoðun. 

- Nemendur vinna eigið stílfært form í kjölfar rannsóknar sem þeir hafa unnið í 

vettvangsferð, bókum eða á veraldarvef. 

- Þrykktækni er notuð til að yfirfæra einingu á flöt.  

- Þrykkja má í gegnum bókaplast, með pappaþrykki eða rótarávexti, eða öðru sem til 

fellur. 

- eða: nota „sprey“tækni yfir útklippt form eða bókaplast. 

- Allir geta þrykkt á sameiginlegt efni eða hver fyrir sig.  

- Afurð getur t.d verið fáni bekkjarins sem nota má í leikjum eða skrúðgöngum, eða 

mörg flögg þar sem vakin er athygli á skilgreindu málefni sem unnið er með. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu  

- Myndverk þar sem form er endurtekið og unnið áfram með pensli eða textíltússi.  

- Strengt á blindramma eða fellt í skúffuramma. 

- Ein stöð í verkefninu getur verið rammasmíð. 

 
 
 
 

http://www.mosaicworks.com/gallery/artmosaics.html
http://www.mosaicmercantile.com/gallery/
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Listamenn:  
Eggert Pétursson, Andy Warhole, William Morris, Poolpony (hönnunarteymi) 
Bækur:  

Íslensk flóra með litmyndum (útg. 1994) eftir Ágúst H. Bjarnason.  

Slóðir: 

http://poolpony.com/section/223324.html 

Heiti Síðu: Pool pony – mid century inspired art prints 

http://www.youtube.com/watch?v=dhd6PT_tusQ 

Heiti Síðu: Youtube. The art and crafts movement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nemendur Laugarnesskóla kynna verk sín fyrir gestum Barnamenningarhátíðar í Grasagarðinum í Laugardal.    

Hér er uppáhaldsplanta nemenda kynnt, eiginleikar hennar og heimkynni. (sjá þema 2, verkefni 2b) 

 

 

 

 

http://poolpony.com/section/223324.html
http://www.youtube.com/watch?v=dhd6PT_tusQ
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Umhverfisdagur í Sæmundarskóla. Ruslahreinsun við Reynisvatn og rannsókn á lífríki vatnsins.  

(tengist Þemum 5 og 10, verkefni 5c og d og10.e) 
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Þema 5. Votlendi 
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Sameiginleg hæfniviðmið verkefna eru að nemendur geti: 

 

 Unnið rannsóknar- og hugmyndavinnu tengda viðfangsefninu. 

 Notað þann orðaforða sem viðfangsefnin krefjast. 

 Nýtt sér þekkingu á verkum listamanna sem unnið hafa með viðfangsefnið. 

 Unnið með lífríki og eiginleika landgerða á skapandi hátt bæði tvívítt og þrívítt.  

 Útfært þekkingu sína í fjölbreyttan efnivið og aðferðir. 

 Sýnt frumkvæði og kjark í vali á verkefnum, efniviði og aðferð. 

 Viðhaldið handverksþekkingu. 

 Sýnt og talað um verk sín.  

 Fræðst um umhverfi sitt,  náttúru og náttúruvernd gegnum verkferlið. 

 Gengið vel um umhverfi sitt úti sem inni. 

 Tekið tillit til annarra í hópvinnu og umræðum.  

 Notað náttúruna og nærsamfélag sem sýningasal fyrir verk sín. 

 

Spurningar sem spyrja má í umræðum í þessu viðfangsefni: 

 

Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið votlendi? 

Hvaða gróður heldur þú að vaxi í votlendi? 

Er votlendi í nágrenni þínu og þá hvernig; vatn, mýri, flói, dý? 

Af hverju er sköpulag votlendisfugla frábrugðið mófuglum ? 

Hvernig skordýr heldur þú að þrífist best í votlendi? 

Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið myndbreyting? 

Hvers vegna heldur þú að menn hafi viljað losna við votlendi? 

Hvernig losnar maður við votlendi? 

Hvað er hægt að gera til að endurheimta votlendi? 

Dettur þér í hug hvernig hægt væri að nota listir í þeim tilgangi? 

Þekkir þú listamenn sem hafa unnið með viðfangsefni tengd þessu þema? 

Hvað finnst þér mest spennandi að vinna með í þessu þema? 

Hugsanlegar áherslur/útgangspunktar í þemanu votlendi við hugkortagerð nemenda eftir 

spurningar og umræður: 

Votlendi ∞ áhrif mín á náttúruna ∞ áhrif náttúrunnar á mig ∞ plöntu r∞ speglun ∞ upplifun ∞ hvað 

get ég rannsakað ∞ myndbreyting ∞ listamenn ∞ listastefnur ∞ heimsóknir á söfn eða sýningar ∞ 

aðferðir∞ efniviður ∞ hugmyndir að úrvinnslu og framsetningu. 
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Verkefnatillögur 

 

Verkefni 5a. Speglun – eilífð.  

 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er unnið með skynjun og fagurfræðilega upplifun 

nemenda í eigin umhverfi. Markmiðið er að sú upplifun skili sér í aukinni virðingu fyrir 

náttúrunni og vitneskju um það umgengni okkar um náttúruna í dag skilar sér áfram til 

framtíðar, jafnvel eilífðar. Nemendur fá einnig þjálfun í ljósmyndun og framsetningu. 

Áherslur: á útikennslu og skynjun auk tengingar við nærumhverfi. Unnið er með speglun og 

aðferðir við vatnslitum. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem 

getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Vettvangsferð í nærumhverfi með umsjónarkennara eða list- og vergreinakennara.  

- Hafa með spegla t.d. stærðfræðispegla og myndavélar. 

- Nemendur vinna í pörum, eða hóp (2-3). 

- Nemendur finna sér „fallegan“ stað. 

- Staðsetja lítinn spegil þannig að náttúran framlengist í speglinum. 

- Leitað þar til mótíf fellur nemendum í geð. 

- Speglun ljósmynduð. 

- Sýnt á skólavef.  

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu  

- Vatnslitun úti. 

- Speglun í vatni– náttúrustilla. 

- Taka með pappír, pensla,klemmuspjöld og vatnsliti. 

- Nota vatn í nærumhverfi þar sem það er til staðar sem „mótíf“ og vatnsgjafi. 

- Tilraunir með að mála á þurrt og blautt. 

- Tilraunum safnað í eitt verk og sýnt á veggjum skólans. 

Listamenn: 

Yayoi Kusama, Hreinn Friðfinnsson, Jón Gunnar Árnason, Jeppe Hein, Claude Monet 

Bækur og fræðslumyndir:  

Gardner‘s Art through the ages (útg. 1996), Íslensk listasaga frá síðari hluta 21. Aldar (útg. 2011) í 

ritstjórn Ólafs Kvaran, Listaskóli Evrópu 4, fræðslumynd (nams.is) 

Slóðir: 

http://www.jeppehein.net/pages/project_id.php?path=publics&id=163 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Jeppe Hein 

http://giverny.org/monet/welcome.htm 

Heiti síðu: Welcome to Claude Monet‘s 

 

 

http://www.jeppehein.net/pages/project_id.php?path=publics&id=163
http://giverny.org/monet/welcome.htm
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Verkefni 5b. Ferðalag vatnsins – vatnasvið - teikning í landslagi. 

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er að nemendur horfi á jörðina líkt og listaverk 

þar sem landslag hennar, línur form og litir mynda verkið. Í þessu verkefni eru vatnasvið til 

skoðunar og hvernig ár, vötn og höf teikna sig á yfirborð jarðar. Í þessu verkefni fá nemendur 

fá tæki til að túlka rannsóknir sínar og vitneskju á skapandi hátt í málverki. 

Áherslur: Áherslan hér er á yfirsýn og heildarmynd og teikningu í landslagi. Eftir kynningu 

kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir 

þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Upplýsingaleit í bókum og á veraldarvef.  

- Rannsókn: Vatnasvið – vatnsmagn – farvegur fallvatna. 

- Skurðir – framræsla. 

- Skoða í google earth eða öðrum kortagrunnum. 

- Teikning í landsslagi er yfirfærð á tvívíðan flöt. 

- Málun með vatnslit, akrýllit, þekjulit. 

- Línu má teikna með olíukrít/vaxlit og mála yfir með vatnslit. 

 

Listamenn:  

Ólafur Elíassson og verkið Green river (2000) 

Maya Lin:  http://www.mayalin.com/ 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Maya Lin Studio 

John Dahlsen (Plastic bag art and prints)  

http://www.johndahlsen.com/thumbs/plastic_bags.html 

Heiti síðu: Opinber heimasíða John Dahlsen. Environmental artist and contemporary painter 

Robert Smithson http://www.robertsmithson.com/. Heiti síðu: Opinber heimasíða Robert Smithson. 

Bækur: 

Yfirsýn (útg. 2011) eftir Sigurgeir Sigurjónsson.  

Kortabók handa grunnskólum (2012 ), nams.is 

Jörðin (útg. 2005). Aðalritstjóri James F. Luhr. 

Slóðir: 

http://flashmap2.nams.is/ Heiti síðu: Námsgagnastofnun. Heimasíða  

http://atlas.lmi.is/kortasja/ Heiti síðu: Kortasjá Landmælinga Íslands 

http://www.google.com/earth/index.html Heiti síðu: Google earth 

http://johndahlsen.com/ Heiti síðu: Opinber heimasíða John Dahlsen. Environmental artist and 

contemporary painter 

 

 

 

http://www.mayalin.com/
http://www.johndahlsen.com/thumbs/plastic_bags.html
http://www.robertsmithson.com/
http://flashmap2.nams.is/
http://atlas.lmi.is/kortasja/
http://www.google.com/earth/index.html
http://johndahlsen.com/
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Verkefni 5c. Köttur úti í mýri – endurvinnsla. 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er áherslan á dýralíf í votlendi, mótun og endurvinnslu. 

Eftir rannsóknarvinnu nemenda og val þeirra á dýrir þurfa þeir að kynnast dýrinu, byggingu 

þess og lífsháttum. Listræn útfærsla þeirra byggir á einnig á ímyndunarafli og frjálsri sköpun 

þar sem ýkja má form og færa í stílinn. 

Áherslur: eru á tengsl við nærumhverfi, rannsókn og úrvinnslu sem sett er fram með 

aðferðum lista og handverks. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst 

vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum 

stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Vettvangsferð í nærumhverfi með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara. 

- Dýralíf í mýri og við vatn skoðað úti og/eða í bókum eða á veraldarvef. 

- Dýr valið af nemenda.  

- Mótun í pappamassa eða annað efni. 

- Málað með akríllit. 

- Verkið fært út í nærumhverfi og ljósmyndað. 

Listamenn: Micheal Schweigman og verkið Two bulls (2005), Sara Vilberg, Helgi Þórsson. 

Justin L‘Amie: http://pdxcontemporaryart.com/lamie 

Heiti síðu: PDX contemporary art. Justin L‘Aimiea 

Diana Beltran Herrera: http://www.designboom.com/art/paper-bird-sculptures-by-diana-beltran-

herrera/   Heiti síðu: Designboom. Paper bird sculptures by Diana Beltran Herrera 

Slóðir: 

http://www.artforsmallhands.com/2010/04/papier-mache-birds.html 

Heiti síðu: Art for small hands. Papier mâche - Birds 

 

Verkefni 5d. Myndbreyting - hrossafluga - formsköpun með vír og textílefni. 

 

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er samvinna nemenda þar sem unnið með 

hrossafluguna sem eitt af einkennisdýrum votlendis. Unnið er jafnframt með skala, hlutföll og 

stækkun. Nærumhverfi nemenda er notað til innsetningar og ljósmyndunar. 

Áherslur: eru á samvinnu í vinnuferlinu og rannsókn á hrossaflugunni í þrívíðri vinnu. Unnið 

er með hugtakið skali í loka framsetningu. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður 

hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á 

hverjum stað. 

 

 

 

http://pdxcontemporaryart.com/lamie
http://www.designboom.com/art/paper-bird-sculptures-by-diana-beltran-herrera/
http://www.designboom.com/art/paper-bird-sculptures-by-diana-beltran-herrera/
http://www.artforsmallhands.com/2010/04/papier-mache-birds.html
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Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður 

- Nemendur vinna tveir til þrír saman. 

- Upplýsingaleit í bókum og á veraldarvef. 

- Púpa og fluguskúlptúr í yfirstærð. 

- Mótun í vír eftir rannsókn og skissuvinnu. 

- Hlutföll – skali – hreyfing 

- Framsetning/sýning úti/eða inni 

- Ljósmyndað með hreinan bakgrunn og sett saman (myndvinnsluforrit) við bakgrunn í 

nærumhverfi nemenda. Unnið með skala í myndvinnsluforriti. 

 

Listamenn: 

Sigurður Guðmundsson og verkið Fjöruverk (2002) 

Adrienne Antonson: http://adrienneantonson.com/ 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Adrianne Antonson 

Thomas Hill (wire Sculpture) http://home.earthlink.net/~wiretom/index.html 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Thomas Hill - Wire sculpture 

Bækur: 

Dulin veröld: smádýr á Íslandi. (útg. 2002) eftir Guðmund Halldórsson, Odd Sigurðsson og Erling 

Ólafsson.  

 

Verkefni 5e. Verndun votlendis - skurðir og tún - bútasaumur 

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er fyrst og fremst að vekja athygli nemenda á 

mikilvægi votlendis fyrir dýralíf og vistkerfi náttúrunnar. Jafnframt eru þeim kynntar leiðir til 

að setja fram þekkingu sína með skapandi aðferðum og handverki. Hér er áherslan á 

bútasaum og frjálsan útsaum (crazy quilt). 

Áherslur: Hér er lögð áhersla á endurheimt votlendis í gegnum rannsókn þar sem skoðaðir 

eru fletir og línur í landslagi með sjónarhorn úr lofti. Unnið með hugtakið“ geometria“. Eftir 

kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar 

myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Rannsókn í bókum og á veraldarvef.  

- Hugmynda- og skissuvinna. 

- Crazy quilt. 

- Nemendur vinna bútasaumsverk eftir eigin rannsókn. 

- Saumað /víxlsaumað niður í saumvél, unnið ofan á léreftsgrunn. 

- Getur verið myndverk unnið einstaklingsbundið eða í hóp  

- Má einnig vinna sem mynd framan á bol, púða eða tösku. 

http://adrienneantonson.com/
http://home.earthlink.net/~wiretom/index.html
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Listamenn:  

Ólafur Elíasson og verkið Green river (2000) 

keith barrell (quilted landscape) http://www.kbarts.co.uk/Surfaces.htm 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Keith Barrel arts 

Maya Lin:  http://www.mayalin.com/ 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Maya Lin Studio 

John Dahlsen (Plastic bag art and prints)  

http://www.johndahlsen.com/thumbs/plastic_bags.html  
Heiti síðu: Opinber heimasíða John Dahlsen. Environmental artist and contemporary painter 

Bækur: 

Yfirsýn. (útg. 2011) eftir  Sigurgeir Sigurjónsson.  

Kortabók handa grunnskólum (2012 ), nams.is 

Jörðin (útg. 2005). Aðalritstjóri James F. Luhr  

Slóðir: Þær sömu og í verkefni 5b. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendur Sæmundarskóla vinna með speglun (þema 5, verkefni 5a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kbarts.co.uk/Surfaces.htm
http://www.mayalin.com/
http://www.johndahlsen.com/thumbs/plastic_bags.html
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Dæmi úr Sæmundarskóla hvernig nemendur hafa unnið með votlendi í eigin umhverfi. Hér má 

sjá furðufugl í Reynisvatni og verndara Reynisvatns. 
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Þema 6. Mói  
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Sameiginleg hæfniviðmið verkefna eru að nemendur geti: 

 

 Unnið rannsóknar- og hugmyndavinnu tengda viðfangsefninu. 

 Notað þann orðaforða sem viðfangsefnin krefjast. 

 Nýtt sér þekkingu á verkum listamanna sem unnið hafa með viðfangsefnið. 

 Unnið með lífríki og eiginleika landgerða á skapandi hátt bæði tvívítt og þrívítt.  

 Útfært þekkingu sína í fjölbreyttan efnivið og aðferðir. 

 Sýnt frumkvæði og kjark í vali á verkefnum, efniviði og aðferð. 

 Viðhaldið handverksþekkingu. 

 Sýnt og talað um verk sín.  

 Fræðst um umhverfi sitt,  náttúru og náttúruvernd gegnum verkferlið. 

 Gengið vel um umhverfi sitt úti sem inni. 

 Tekið tillit til annarra í hópvinnu og umræðum.  

 Notað náttúruna og nærsamfélag sem sýningasal fyrir verk sín. 

 

Spurningar sem spyrja má í umræðum í þessu viðfangsefni: 

 

Hvernig útskýrir þú orðið mói? 

Hefur þú gengið í móa? 

Veist þú hvernig þúfa verður til? 

Hvaða nytjajurtir vaxa í móa? 

Hvaða jurtir má nota til litunar? 

Hvað ber finnst þér best?  

Hvaða fugla þekkir þú sem einkenna mólendi? 

Hvaða skordýr finnum við helst í móa? 

Þekkir þú íslenska listamenn sem hafa unnið með þúfuna? 

Hvaða íslenska listamenn þekkir þú sem hafa unnið með vefnað? 

Hvað finnst þér mest spennandi að vinna með í þessu þema? 

 

Hugsanlegar áherslur/útgangspunktar í þemanu mói við hugkortagerð nemenda eftir spurningar 

og umræður: 

Mói ∞ þúfa ∞ lyng og ber ∞ jurtir ∞ mófuglar ∞ listamenn ∞ listastefnur ∞ hugmyndir mínar að 

úrvinnslu og framsetningu.  

 

 



 

56 
 

Verkefnatillögur 

 

Verkefni 6a. Formfræði –þúfa. 

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er að nemendur kynnist og vinni með form í 

íslensku landslag. Hér er það þúfan sem oft er ráðandi form íslenska móans. Í verkefninu 

vinna nemendur með pósitíf og negatíf form og kynnast liststefnunni „Op Art“ og 

myndvinnslumöguleikum tölvunnar í þessu samhengi. 

Áherslur: Hér er lögð á formskoðun í landslagi, formfræði og listastefnuna „Op Art“. Unnið er 

með línu, hæðarlína og kort og framsetning upplýsinga með mismunandi aðferðum. Eftir 

kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar 

myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, inni eða úti. 

- Kveikjur og umræður. 

- Gönguferð með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara ef landgerðin finnst 

í nágrenni skólans. 

- Formrannsókn nemenda.  

- Nota nærumhverfi sé þess kostur annars bækur og veraldarvef. 

- Skissu og hugmyndavinna. 

- Formsköpun – röðun – endurtekning. 

- Klippimyndir þar sem unnið er með pósitíf og negatíf form.  

- Unnar t.d. í svart og hvítt karton. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu  

- Línuteikning með tússi eða blýanti. 

- Þétt – gisið – hæðalína. Myndvinnsla í tölvu – leikur með form og línu. 

- Grafísk hönnun. 

- Eða: Mótun úti. Þúfan formuð í drullumall (mold, sandur og lítið) vatn og velt uppúr 

niðurklipptum jurtum. Raðað saman í móa. 

Listamenn:  

Finna Birna Steinsson og verkin Út um stéttar(1994), Tilraun um þúfu (1996), Féþúfur (2000), Maya 

Lin, Hans Haacke og verkið Grass grows (1969), Victor Vasarely, Bridget L. Riley 

Bækur:  

Dynamic form in nature (útg. 2003) eftir David Wade 

Slóðir: http://www.finnabirna.com/ 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Finna birna Steinsson 

http://www.bridgetriley.com/ Heiti síðu: Opinber heimasíða Bridget Ryley 

http://www.op-art.co.uk/bridget-riley/ 

Heiti síðu: Op-art.co.uk. 

http://www.vasarely.com/ Heiti síðu: Official website of Victor Vasarely 

 

   

http://www.finnabirna.com/
http://www.bridgetriley.com/
http://www.op-art.co.uk/bridget-riley/
http://www.vasarely.com/
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Verkefni 6b: Safn – bók. 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er unnið með söfnum, flokkun, varðveislu og 

skrásetningu þar sem litið er til gamalla aðferða eins og þurrkun og pressun blóma. 

Markmiðið er að nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi þess að til séu heimildir um lífverur 

sem jafnvel gætu horfið af yfirborði jarðar. Nemendur kynnast aðferðum til að setja fram 

þekkingu sína á skapandi hátt. 

Áherslur: á útiveru, söfnun gagna, greiningu, flokkun og varðveislu. Nemendur kynnast 

einfaldri bókagerð. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem 

getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, inni eða úti. 

- Kveikjur og umræður. 

- Vettvangsferð/gönguferð með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara. 

- Taka með poka. Horfa, lykta og snerta. 

- Söfnun jurta til skoðunar, muna að taka ekki of mikið. 

- Pressun, valdar plöntur lagðar milli dagblaða (muna að skrifa heitið við). 

- Pressað milli krossviðarspjalda eða bóka. 

- Sýnishornum komið fyrir í blómabók sem nemendur hafa unnið sjálfir. 

- Textavinna – tengja við minningu eða ljóð. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu  

- Vír og pappírsvinna út frá rannsókn. 

- Blóm/skordýr unnin úr vír og silkipappír/flugdrekapappír. 

- Strúktúr. 

- Gegnsæi. 

- Skali og hlutföll. 

- Má vinna í yfirstærð. 

- Skreyta garða við leikskóla eða elliheimili eða fegra staði í nærumhverfi sem 

nemendur velja. 

Listamenn/handverksmenn: 

Olga Bergmann, Shooshie Sulaiman (Emotional library), Sölvi Helgason, Eggert Pétursson, Lyndie 

Dourthe, Helen Frances,  Mary Delany, Richard Arfsten. 

Bækur og fræðslumyndir: Íslensk flóra með litmyndum (útg. 1938) eftir Ágúst H. Bjarnason.  

Náttúran í nýju ljósi – plönturnar (1999) Fræðslumynd eftir David Stafford (nams.is) 
Slóðir: http://this.is/olga/natural_history_safn.html 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Olga Bergmann. Natural Hystory Museum 

http://lyndiedourtheworks.blogspot.fr/ Heiti síðu: Opinber heimasíða Lyndie Dourthe  

http://www.designsponge.com/2012/02/diy-project-giant-paper-flowers-from-ruche.html 

Heiti síðu: Design sponge. Diy project: Giant paper flowers by Kate Pruitt 

http://richardarfsten.com/sculpture/threedsculpture/giantflowers.html 

Heiti síðu: Giant flowers – Richard Arfsten og opinber heimasíða Richard Arfsten 

http://www.abstractsculpture.com/sculpture/yardsculpture/yardsculpture_index.html 

Heiti síðu: Richard Arfsten – Bloom again (yard sculpture) 

http://this.is/olga/natural_history_safn.html
http://lyndiedourtheworks.blogspot.fr/
http://www.designsponge.com/2012/02/diy-project-giant-paper-flowers-from-ruche.html
http://richardarfsten.com/sculpture/threedsculpture/giantflowers.html
http://www.abstractsculpture.com/sculpture/yardsculpture/yardsculpture_index.html
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Verkefni 6c. Handverk/rammagerð.  

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er áherslan á handverk og námkvæmni í vinnubrögðum 

nemenda við frágang verka sinna. Hér fá þeir tækifæri til að smíða veframma eða ramma fyrir 

útsaumsverk sem unnið er í tengslum við verkefni 6e þar sem ofið er úr jurtalituðu bandi. 

Áherslur: á efnisöflun í nærumhverfi sé þess kostur, nýtingu og uppmæling efnis. Unnið er 

með hugtökin forgrunnur og bakgrunnur (fyrir vef). Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og 

umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir 

eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- kynning á viðfangsefni, inni eða úti. 

- Kveikjur og umræður. 

- Skissu og hugmyndavinna fyrir bakgrunn. 

- Nemendur vinna með krossvið sem bakgrunn fyrir myndvefnað. 

- Mæla og saga hök í ofan- og neðanverðar brúnir. 

- Mála bakgrunn fyrir vefnað t.d. með þunnum vatnslit eða bleki. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu  

- Smíða ramma fyrir vefnað/útsaum úr efniviði af staðnum, s.s. birki, ösp og víði. 

- Efniviður klofinn með exi til rammagerðar. 

- Eða: Smíðað úr unnu efni frá byggingavöruverslun (sagað í 45° með bakkasög). 

Bækur: 

Hönnun og smíði – 5. - 7. bekkur (útg. 2006) eftir Elís Þór Sigurðsson.  

Smíði (útg. 1992) eftir Árna Árnason Búa Kristjánsson og Ólaf Ólafsson.  

 

Verkefni 6d: Skordýragarður – handverk - að setja hreyfingu í efni. 

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er handverk þar sem ímyndunarafl nemenda 

fær að njóta sín. Nemendum er u kynntar aðferðir til að setja hreyfingu í efni og forma það 

eftir eigin hugmyndum. Einnig er lögð áhersla á nota nærumhverfi nemenda til framsetningar 

og kynningar á verkum sínum. 

Áherslur: á útiveru í grenndarskógi sé þess kostur þar sem fram fer lirfuleit og rannsókn á 

hegðum lirfunnar við raunverulegar aðstæður. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og 

umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir 

eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, inni eða úti. 

- Kveikjur og umræður. 

- Vettvangs – eða gönguferð í nærumhverfi með umsjónarkennara eða list- og 

verkgreinakennara. Hafa með myndavél. 

- Fylgjast með hreyfingu lirfa í trjám. Taka myndir. (Annars má nota veraldarvef ) 

- Upplýsingaöflun, hugmynda- og skissuvinna nemenda. 

- Nemendur fá efnivið úr grenndarskógi eða efnivið úr efnisveitu. 
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- Nemendur skapa sitt eigið skordýr. 

- Til að fá hreyfingu í dýrið má setja það saman í nokkrum hlutum t.d. með því að bora 

í gegnum hvern hluta og þræða vír eða mjúkar greinar gegnum götin. 

- Fært út í tré í nánasta umhverfi og ljósmyndað. 

Bækur og fræðslumyndir: Útikennsla, sköpun og skógarnytjar (útg. 2013) Kristín Sigurðardóttir 

Námsritgerð á http://skemman.is/handle/1946/14071  Heiti Síðu: Skemman 

Náttúran í nýju ljósi-Fiðrildi, fræðslumynd, nams.is 
Slóðir: 

http://www.ni.is/poddur/ Heiti síðu: Pödduvefurinn Náttúrfræðistofnun Íslands 

 

Verkefni 6e.  Jurtanytjar- handverk - Jurtalitun - söfnun jurta.  

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er viðhalda handverksþekkingu og veita 

nemendum tækifæri til að kynnast notkunarmöguleikum íslenskra jurta. Einnig er mikilvægt í 

þessu verkefni að læra að umgangast jarðargróður með sjálfbærni í huga og af virðingu.  

Áherslur: á plöntuþekkingu og söfnun nytjajurta. Í verkefninu er einnig áhersla á myndgerð 

og framsetningu í vefnaði. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli 

sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni inni eða úti. 

- Kveikjur og  umræður. 

- Vettvangsferð í nærumhverfi til efnisöflunar (s.s. njóli, birki, lúpína). Hafa með poka. 

- Jurtalitun á íslensku bandi fyrir vefnað eða útsaum, (sjá bók hér að neðan). 

- Hugmynda- og skissuvinna fyrir myndvefnað/útsaum. 

- Formskoðun í landslagi s.s. fjall, dalur, foss. 

- Formskoðun blóma í móa. 

- Ofið á spjald eða saumað út. (rammi úr verkefni 6c) 

 

Listamenn: Hildur Bjarnadóttir, Ásgerðar Búadóttir, Stefán Jónsson frá Möðrudal , Eggert Pétursson, 

Georg Guðni. 

Bækur: 

Jurtalitun. Foldarskart í ull og fat. (útg. 2010) eftir Sigrúnu Helgadóttur og Þorgerði Hlöðversdóttur.  

Einfarar í íslenskri myndlist. (útg. 1990) eftir Aðalstein Ingólfsson.  

Íslensk flóra með litmyndum (útg. 1938) eftir  Ágúst H. Bjarnason. 
Náttúran í nýju ljósi - plönturnar (1999) fræðslumynd,( nams.is) 
Slóðir: 

http://vefir.nams.is/textilmennt/index.htm 

Heiti síðu: Námsgagnastofnun Heimasíða 

 

 

 

- 

http://skemman.is/handle/1946/14071
http://www.ni.is/poddur/
http://vefir.nams.is/textilmennt/index.htm
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Verkefni 6f: Handverkshefðir – nálapúði. 

Inntak og markmið: Hér er unnið með þrívíða formsköpun út frá þúfunni og handverkshefðir 

s.s. þæfingu og útsaum. 

Áherslur: á formskoðun þar sem þúfan er notuð sem grunnur að nytjahlut. Unnið er með 

litasamsetningu,áferð og útsaum þar lambagrasið er notað sem fyrirmynd. Eftir kynningu 

kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir 

þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, inni eða úti. 

- Kveikjur og umræður. 

- Vettvangsferð í nærumhverfi og þúfan skoðuð (form, litir, gróður).  

- Efnisöflun, (birki, víðir, ösp) sagað undir eftirliti kennara.  

- Greinar þurfa að vera að lágmarki 10 cm. í þvermál. 

- Sagað í búta 6-8 cm. 

- Í stofu er þæfður flatur bleðill með litum þúfunnar.  

- Lambagras skoðað í bókum og á veraldarvef. 

- Skissuvinna fyrir útsaum. 

- Blóm lambagrassins saumuð í miðju þæfða flatarins. 

- Strengt yfir púðafyllingu (tróð). 

- Komið fyrir og límt með trélími í trjágrein sem holuð er með spaðabor. 

Notaðar eru sömu kveikjur og í verkefni 6e. 

 

 
  

N t́t 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Náttúrulegur nálapúði og handgerður. 
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Afrakstur jurtasöfnunar og jurtalitunar nemenda Sæmundarskóla. Unnin var bók um jurtir og 

litunareiginleika þeirra. Ofið eftir skissu- og hugmyndavinnu nemenda.  
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Þema 7. Melar og berangur  
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Sameiginleg hæfniviðmið verkefna eru að nemendur geti: 

 

 Unnið rannsóknar- og hugmyndavinnu tengda viðfangsefninu. 

 Notað þann orðaforða sem viðfangsefnin krefjast. 

 Nýtt sér þekkingu á verkum listamanna sem unnið hafa með viðfangsefnið. 

 Unnið með lífríki og eiginleika landgerða á skapandi hátt bæði tvívítt og þrívítt.  

 Útfært þekkingu sína í fjölbreyttan efnivið og aðferðir. 

 Sýnt frumkvæði og kjark í vali á verkefnum, efniviði og aðferð. 

 Viðhaldið handverksþekkingu. 

 Sýnt og talað um verk sín.  

 Fræðst um umhverfi sitt, náttúru og náttúruvernd gegnum verkferlið. 

 Gengið vel um umhverfi sitt úti sem inni. 

 Tekið tillit til annarra í hópvinnu og umræðum.  

 Notað náttúruna og nærsamfélag sem sýningasal fyrir verk sín. 

 

Spurningar sem spyrja má í umræðum í þessu viðfangsefni:  

 

Hvað heldur þú að melatíglar þýði? 

Hvernig munstur mynda melatíglar? 

Hefur þú séð rofabörð? Hvernig myndir þú lýsa þeim? Veist þú hvernig þau verða til? 

Hvaða plöntur þekkir þú sem einkenna mela? Hvað er steinbrjótur? 

Hvernig breytist útlit og eiginleikar dýra og plantna til aðlögunar að harðgerðri landgerð? 

Hvernig getur þú hamlað gegn uppblæstri og grætt landið? 

Hvernig er hægt að vinna með verndun landsins gegnum listir? 

Hvernig er líkamsform minksins honum í hag til að veiða sér til matar? 

Þekkið þið íslenska listamenn sem unnið hafa með hrafninn og þjóðtrú tengda honum? 

Hvað fuglar einkenna mela og berangur og í hverju eru þeir ólíkir öðrum fuglategundum? 

Hvaða viðfangsefni finnst þér mest spennandi í þessu þema? 

 

Hugsanlegar áherslur/útgangspunktar í þemanu melar og berangur við hugkortagerð nemenda 

eftir spurningar og umræður: 

Melar og berangur ∞ ábyrgð mín og umgengni um náttúruna ∞ rofabarð ∞ jurtir á berangri ∞ 

steinbrjótar ∞ ránfuglar∞ hrafninn og þjóðtrú ∞ listamenn ∞ umhverfislist ∞ hugmyndir mínar að 

úrvinnslu og framsetningu.   
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Verkefnatillögur 

 

Verkefni 7a: Dýraríkið- mótun. 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni kynnast nemendur minknum og öðrum einkennisdýrum 

landgerðarinnar. Í verkefninu er  unnið með mótun í leir eða annan efnivið þar sem hlutföll, 

sköpulag og áferð eru til skoðunar. Hvað er það til dæmis í aðlögun og sköpulagi minksins 

sem auðveldar honum veiðar? Hér er jafnframt unnið með innsetningu og ljósmyndun. 

Áherslur: eru á aðlögunarhæfni og sköpulag dýra. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og 

umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir 

eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, inni eða úti. 

- Kveikjur og umræður. 

- Nemendur vinna með einkennisdýr landgerðarinnar (minkurinn) 

- Upplýsingaleit á neti og í bókum. 

- Skissu- og hugmyndavinna. 

- Mótun í leir 

- Brennt og glerjað og glerungsbrennt. 

- Sýnt inni eða ljósmyndað úti sem umhverfisverk / innsetning/má setja í óvænt 

samhengi. 

- Má líka vinna í pappamassa. 

-  

Listamenn/handverksmenn:  

Ólöf Nordal (innsetningar), Joanne Cooke, Petra Lloyd. 

Bækur: 
Leirmótun: leiðbeiningar fyrir kennara (útg. 1981) eftir Eddu Óskarsdóttur og Þóri Sigurðsson 
Children, clay and sculpture ( útg. 1983) eftir Cathy Weisman Topal 
Slóðir: 

http://www.joannecooke.com/ 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Joanne Cooke Sculpture  

http://www.veniceclayartists.com/ceramic-animal-art/ 

Heiti síðu: Ceramics and pottery arts and resousces. Pottery and ceramics featured articles.  

http://barnardcastlenest.org.uk/Artist/583261-petra-lloyd 

Heiti síðu: Nest Petra Lloyd  

 

 

 

 

   

http://www.joannecooke.com/
http://www.veniceclayartists.com/ceramic-animal-art/
http://barnardcastlenest.org.uk/Artist/583261-petra-lloyd
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Verkefni 7b: Áferð og yfirborð - munstur í landi – melatíglar. 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er yfirborð lands og áferðir skoðaðar og unnið tvívítt 

með þær upplýsingar. Hugtakið melatíglar kynnt og hvernig þeir verða til á yfirborði jarðvegs. 

Áherslur: á yfirborð landgerðar, áhrif þurrks og veðurs á jarðvegs yfirborð. Unnið er með 

mynstur út frá rannsókn. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli 

sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, inni eða úti. 

- Kveikjur og umræður. 

- Rannsókn í bókum og á veraldarvef. 

- Myndgerð af yfirborði landgerðarinnar. 

- Hugmynda- og skissuvinna. 

- Útfært í teikningu (blýantur, túss, kol)eða þrykki (einþrykk eða pappaþrykk) 

- Sýnt í skóla eða stofnunum/fyrirtækjum í nærumhverfi. 

- Einnig má teikna og búa til áferðir úti á jarðvegsyfirborð eða skólalóð. Nota má sag, 

hveiti, raða steinum eða nota krít á malbik eða stétt. 

Listamenn:  

Jóhannes Kjarval, Guðrún Einarsdóttir, Ívar Valgarðsson og verkið til spillis, Jazz Green, Rúrí, Sarah 

Hearn,  

Bækur: 

Yfirsýn. Ljósmyndabók (útg. 2011) eftir Sigurgeir Sigurjónsson.  
Íslensk flóra með litmyndum (útg. 1938) eftir Ágúst H. Bjarnason.  
Ein jörð fyrir alla um ókomna tíð (útg. 2005) eftir Margréti Júlíu Rafnsdóttur 
Náttúruverkefni (útg. 1994) eftir Sigrúnu Helgadóttur  
Jörðin. (útg. 2005). aðalritstjóri James F. Luhr  
Náttúran í nýju ljósi - plönturnar (1999), fræðslumynd (nams.is)  
Í ríki fálkans. (2010) fræðslumynd, nams.is 
Slóðir: 

http://www.land.is/ Heiti síðu: Landgræðsla ríkisins Heimasíða 

http://www.jazzgreen.com/ Heiti síðu: Opinber heimasíða Jazz Green Contemporary artist 

http://www.ovac-ok.org/findartists/find_artists_detail.cfm?id=7113 Heiti síðu: OVAC Oklahoma 

visual arts coalition Sarah Hearn 

http://instituteofaquaticresearch.com/home.html Heiti síðu: The institude 

http://punkadoodlestudios.com/ Heiti síðu: The punkadoodle Studios. Think beyond the canvas 

http://ovac.blogspot.com/2012/11/8-of-earths-surface-sarah-hearn.html 

Heiti síðu: OVAC Oklahoma visual arts coalition. Grein: 8% of the earth‘s surface: Sarah Hearn 

 

Verkefni 7c: umhverfisvernd – umhverfislist. 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er hugtakið umhverfislist kynnt og hvernig nemendur 

geta skapað verk til að vekja athygli á málefnum umhverfis og náttúru (mengun, dýr í 

útrýmingarhættu, skemmd á landi vegna framkvæmda eða annað sem nemendum dettur í 

hug). 

http://www.land.is/
http://www.jazzgreen.com/
http://www.ovac-ok.org/findartists/find_artists_detail.cfm?id=7113%20
http://instituteofaquaticresearch.com/home.html
http://punkadoodlestudios.com/
http://ovac.blogspot.com/2012/11/8-of-earths-surface-sarah-hearn.html
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Áherslur: Lögð er áhersla á að nota nánasta umhverfi nemenda bæði sem uppsprettu 

hugmynda og til framsetningar verka. Lögð er áhersla á gerð efnisveitu í samvinnu við 

heimilin. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á 

sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, inni eða úti. 

- Kveikjur og umræður. 

- Gönguferð í nærumhverfi/grenndarskógi með umsjónarkennara eða list- og 

verkgreinakennara. 

- Umræður um náttúruvernd og hvað við getum gert til að vekja athygli á náttúruvernd 

með list. 

- Nemendur velja sér viðfangsefni s.s. gróðureyðing, landgræðsla, uppblástur, ágengar 

plöntur eða framandi dýr í íslenskri náttúru. 

- Tveir til þrír vinna saman að verki sem vekja á athygli á málefnum umhverfisins. 

- Nemendur velja sér stað í umhverfinu fyrir verk sitt. 

- Allir safna efni í efnisveitu í samvinnu við heimili nemenda. 

- Verk unnið í þann efnivið sem hæfir hverju viðfangsefni. 

- Fært út og ljósmyndað. 

- Sýnt úti eða inni sem ljósmyndir 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- Snjór notaður sem efniviður í mótun. 

- Fryst litað vatn t.d. í mjólkurfernum notað sem efniviður til mótunar verka sem sett 

eru út og ljósmynduð. 

- Litað vatn fryst í eggjabakka eða vatnsblöðrum og notað sem innsetning í hreiður 

gert úr greinum af staðnum. Má lýsa með vasaljósum og ljósmynda. 

 

Listamenn: 

Ólöf Nordal, Rúrí, Timo Jokela, Nils Udo, Andy Goldsworthy, Lynne Hull, Richard Schilling, Robert 

Smithson. 

Slóðir: 

http://www.richardshilling.co.uk/ Heiti síðu: Opinber heimasíða Richard Shilling Land artist 

http://www.ucblueash.edu/artcomm/web/w2005_2006/maria_Goldsworthy/TEST/index.html Heiti 

síðu: Opinber heimasíða Andy Goldsworthy 

http://www.greenmuseum.org/content/artist_index/artist_id-7.html Heiti síðu: Environmental art 

museum 

http://eco-art.org/ Heiti síðu: Eco art Lynne Hull – Creating trans-species art and sculpture for wildlife 

 

 

 

 

 

http://www.richardshilling.co.uk/
http://www.ucblueash.edu/artcomm/web/w2005_2006/maria_Goldsworthy/TEST/index.html
http://www.greenmuseum.org/content/artist_index/artist_id-7.html
http://eco-art.org/
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Verkefni 7d: Klæðum landið – landgræðsluplöntur – þæfing og útsaumur.  

 

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er að kynna landgræðslu fyrir nemendum, hvað 

felst í henni og hvað plöntur eru notaðar í þeim tilgangi. 

Áherslur: á skynjun og snertingu við efniviðinn og framsetningu í þæfingu og útsaumi. 

Nemendur vinna jafnframt með fundinn efnivið úr nærumhverfi. Eftir kynningu kennara (sjá 

kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim 

aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, inni eða úti. 

- Kveikjur og umræður. 

- Gönguferð / efnisöflun með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara. 

Nemendur velja sér stein eða sprek til að þæfa utan um. 

- Þæft með hefðbundinni aðferð. 

- Nemendur velja sér plöntur til að sauma út í þæfðan flötinn með frjálsri aðferð. 

Listamenn/handverksmenn:  

Christo og verkin Wrapped trees (1998) og Surrounded Island (1980-83) 

Bækur: 

Íslensk flóra með litmyndum (útg. 1938) eftir Ágúst H. Bjarnason.  

Náttúran í nýju ljósi - plönturnar (1999),fræðslumynd (nams.is) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umhverfislist í Grasagarði. Ævintýrafuglar. Unnið af nemendum Laugarnesskóla í samvinnu við nemendur í 

listkennsludeild L.H.Í. í tengslum við Barnamenningarhátíð (þema 7, verekfni 7c). 



 

68 
 

Þema 8. Upp til fjalla  
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Sameiginleg hæfniviðmið verkefna eru að nemendur geti: 

 

 Unnið rannsóknar- og hugmyndavinnu tengda viðfangsefninu. 

 Notað þann orðaforða sem viðfangsefnin krefjast. 

 Nýtt sér þekkingu á verkum listamanna sem unnið hafa með viðfangsefnið. 

 Unnið með lífríki og eiginleika landgerða á skapandi hátt bæði tvívítt og þrívítt.  

 Útfært þekkingu sína í fjölbreyttan efnivið og aðferðir. 

 Sýnt frumkvæði og kjark í vali á verkefnum, efniviði og aðferð. 

 Viðhaldið handverksþekkingu. 

 Sýnt og talað um verk sín.  

 Fræðst um umhverfi sitt,  náttúru og náttúruvernd gegnum verkferlið. 

 Gengið vel um umhverfi sitt úti sem inni. 

 Tekið tillit til annarra í hópvinnu og umræðum.  

 Notað náttúruna og nærasamfélag sem sýningasal fyrir verk sín. 

 

Spurningar sem spyrja má í umræðum í þessu viðfangsefni:  

 

Hvernig er fjallahringurinn þinn, hvað sérð þú? 

Hvernig eru form fjallanna sem þú sérð? 

Hvernig breytast heiti þeirra eftir forminu? 

Hvaða bergtegundir þekkir þú? 

Hvaða gróður þekkir þú sem þrífst til fjalla? 

Hvaðan heldu þú að hreindýrið hafi komið til Íslands? 

Hvernig eru klaufir hreindýra, skoðaðu sporin þeirra? 

Þekkir þú plöntur á hálendinu sem notaðar eru til lækninga? 

Þekkir þú listamenn sem hafa unnið mest með fjöll í verkum sínum? 

Hvernig getur þú gert það? 

 

Hugsanlegar áherslur/útgangspunktar í þemanu upp til fjalla við hugkortagerð nemenda eftir 

spurningar og umræður: 

Fjall ∞ fjallganga ∞ Hvað sjáum við á fjöllum ∞ fjallahringur ∞ sjóndeildarhringur ∞ ábyrgð mín og 

umgengni um náttúruna ∞ gróður til fjalla ∞ fjallagrös ∞ hreindýr ∞ aðlögun að kulda ∞ listamenn 

∞ listastefnur ∞ hugmyndir mínar að úrvinnslu og framsetningu. 
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Verkefnatillögur 

 

Verkefni 8a: Fjallganga - formskoðun og mótun.  

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er að nemendur kynnist eigin umhverfi út frá 

víðu sjónarhorni og þjálfist í að greina form og liti. Ein leið til þess er að ganga á fjall sem líka 

er táknræn athöfn. Þaðan sést vítt og breytt sem víkkar sjónarhorn okkar bókstaflega og 

táknrænt. Ef ekki er fært á fjöll dugar að fara út og skoða það sem fyrir augu ber. Úrvinnsla 

slíkra athugana getur verið á ýmsu formi, hér er unnið með gifsmótagerð og leirvinnu. 

Áherslur: á formskoðun fjalla, mjúkt og hart  form, heitir og kaldir litir og snjólína. Eftir 

kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar 

myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Gönguferð með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara. 

- Ganga á fjall ef það er mögulegt. 

- Taka með teiknispjöld og myndavél.  

- Nemendur skoða eigin fjallahring/sjóndeildarhring. 

- Skrá niður, ljósmynda og skissa. 

- Formgreining og skissuvinna í leir.  

- Gifsmótagerð eftir leirskissu. 

- Fjöll unnin í gifsmót, brennt og glerjað. 

- Má enda í sameiginlegu verki – fjallahring. 

- Sýnt inni eða úti. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- Tvívítt myndverk út frá sömu rannsókn og hér að framan, málun eða þrykk t.d. 

einþrykk eða pappaþrykk. 

- Lágmynd unnin í pappamassa. 

-  

Listamenn: 
Richard Long, Georg Guðni, Stefán Jónsson frá Möðrudal, Jón Stefánsson, Sara Vilberg (aðferðir) 
Bækur: 
Einfarar í íslenskri myndlist (útg. 1990) eftir Aðalstein Ingólfsson.  
Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. Aldar. (útg. 2011) í ritstjórn Ólafs Kvaran 
Slóðir: 
http://www.richardlong.org/ Heiti síðu: Opinber heimasíða Richard Long 
http://vefir.nams.is/listavefurinn/index.html 
http://www1.nams.is/myndmennt/  
Heiti síðu: Námsgagnastofnun Heimasíða 

 

 

   

http://www.richardlong.org/
http://vefir.nams.is/listavefurinn/index.html
http://www1.nams.is/myndmennt/
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Verkefni 8b: samhengi – andstæður.  

Inntak og markmið: Hér eru grunnáherslur þær sömu og í verkefni 8a en farið nokkuð önnur 

leið í úrvinnslu og framsetningu. Hér er hugtakið samhengi kynnt fyrir nemendum og hvað 

gerist ef hlutir eru settir í nýtt eða óvænt samhengi og hvað getur gerist í huga áhorfandans 

við skoðun slíkra verka? Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli 

sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg nálgun/útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Gönguferð með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara. 

- Ganga á fjall ef það er mögulegt. 

- Taka með teiknispjöld og myndavél.  

- Nemendur skoða eigin fjallahring/sjóndeildarhring. 

- Skrá niður, ljósmynda og skissa. 

- Nemendur vinna innri strúktúr / burðarvirki fjalls. 

- Klætt með afsagi úr smíðastofu. 

- Nemendur velja sér stað í umhverfinu fyrir verk sitt. 

- Setja verkið í óvænt samhengi (fyrir framan leikfangagröfu, bíldekk, inni í ísskáp) 

- Ljósmyndað. 

- Sýnt úti eða inni sem ljósmynd. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- Snjór notaður sem efniviður í mótun fjalls. 

- Má úða með bleki til litunar og lýsa upp. 

- Frysta litað vatn og móta fjöll sem lýst eru upp með vasaljósum. 

- Ljósmyndað.  

Listamenn: Long, imo Jokela, Aaron Moran og verkið Mountains and Mountains (2011). 

Slóðir: 

http://aaronsmoran.com/ Heiti síðu: Opinber heimasíða aaron s moran  

http://environmentalart.net/jokela/ Heiti síðu: Environmental Art.net 

http://www.greenmuseum.org/ Heiti síðu: Environmental art museum 

 

verkefni 8c: Virðing fyrir dýrum-hreindýr- skart eða tölusmíð. 

Inntak og markmið: Hér er unnið með handverk, nýtingu og sjálfbærni út frá afurðum dýra. 

Markmiðið er að gera nemendum ljóst mikilvægi þess að nýta það sem til fellur ekki bara í 

handverki heldur almennt í lífi þeirra. 

Áherslur: á nýtingu afurða og virðing fyrir dýrum og því sem þau gefa manninum .Jafnframt 

er áherslan á sjálfbæra efnisnotkun, verkþekkingu og notagildi. Eftir kynningu kennara (sjá 

kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim 

aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

c
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http://aaronsmoran.com/
http://environmentalart.net/jokela/
http://www.greenmuseum.org/
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Hugsanleg nálgun/útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Talað um afurðir hreindýra í  handverki. 

- Hreindýrið rannsakað uppruni þess og lífshættir á Íslandi. 

- Nemendur fá efnivið (hreindýrshorn) til að vinna með. 

- tölur, nælur, eða annað skart. 

Leikur: búa til hreindýraspor í snjóinn og strá í þau lituðu sagi. 

Slóð: www.joklamus.is Heiti síðu: Jöklamús 

 

Verkefni 8d: Mýkt og harka –geta fjöll verið mjúk? Skúlptúr.  

Inntak og markmið: Markmið þau sömu og hér að ofan. Útfært í textílvinnu með áherslu á 

þjálfun í saumavél. 

Hugsanleg nálgun/útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Gönguferð með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara. 

- Ganga á fjall ef það er mögulegt. 

- Taka með teiknispjöld og myndavél.  

- Nemendur skoða eigin fjallahring/sjóndeildarhring. 

- Skrá niður, ljósmynda og skissa. 

- Formsköpun – einföldun forms. 

- Yfirfært á tvöfalt vefjarefni (textíllitur, bútasaumur, útsaumur). 

- Saumað saman og fyllt með tróði. 

Kveikjur þær sömu og í verkefni 8b. 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendur Sæmundarskóla vinna snjóskúlptúr með umhverfislistamanninum Timo Jokela og nemendum 

listkennsludeildar L.H.Í.  
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http://www.joklamus.is/
http://www.saemundarskoli.is/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=110:finnskurlistamaeur&id=4477:timojokela-18&tmpl=component&Itemid=229
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Nemendur Laugarnesskóla unnu verkið Fræbæ. Verkið er lofsöngur til fugla Grasagarðsins. Það 

samanstendur af veislumat fyrir fugla. Unnið úr drullumalli, tólg fræjum og ávaxtaafgöngum. Unnið í 

samvinnu við nemendur L.H.Í. og Barnamenningarhátíð 2013 (þema 9, verkefni 9d).  
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Þema 9. Manngert umhverfi  
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Sameiginleg hæfniviðmið verkefna eru að nemendur geti: 

 

 Unnið rannsóknar- og hugmyndavinnu tengda viðfangsefninu. 

 Notað þann orðaforða sem viðfangsefnin krefjast. 

 Nýtt sér þekkingu á verkum listamanna sem unnið hafa með viðfangsefnið. 

 Unnið með lífríki og eiginleika landgerða á skapandi hátt bæði tvívítt og þrívítt.  

 Útfært þekkingu sína í fjölbreyttan efnivið og aðferðir. 

 Sýnt frumkvæði og kjark í vali á verkefnum, efniviði og aðferð. 

 Viðhaldið handverksþekkingu. 

 Sýnt og talað um verk sín.  

 Fræðst um umhverfi sitt,  náttúru og náttúruvernd gegnum verkferlið. 

 Gengið vel um umhverfi sitt úti sem inni. 

 Tekið tillit til annarra í hópvinnu og umræðum.  

 Notað náttúruna og nærsamfélag sem sýningasal fyrir verk sín. 

 

Spurningar sem spyrja má í umræðum í þessu viðfangsefni: 

 

Hvernig skilur þú orðið manngert umhverfi? 

Hvernig finnst þér hús og náttúra passa saman í þínu hverfi? 

Getur þú labbað út í náttúruna frá þínu heimili? 

Átt þú sumarbústað? 

Hvaða hús finnst þér fallegast í þínu hverfi, af hverju? 

Hvaða form eru ráðandi í byggingum í þínu hverfi? 

Hvaða litir eru ráðandi í byggingum í þínu hverfi? 

Er munur á gróðri í manngerðu umhverfi og náttúrlegu? 

Hvaða plöntur gera sig helst heimakomnar í manngerðu umhverfi? 

Hvað gerir plöntu að illgresi? 

Hvað þekkir þú mörg fyrirtæki í þínu hverfi? Hvað heita þau? 

Hvað þekkir þú margar stofnanir í þínu hverfi? Hvað heita þær? 

Ef þú værir arkitekt, hvernig myndir þú vilja tengja saman byggingar og náttúru? 

Ef þú mættir skipuleggja skólalóðina þína hvernig liti hún þá út? 

Hugsanlegar áherslur/útgangspunktar í þemanu manngert umhverfi við hugkortagerð nemenda 

eftir spurningar og umræður: 

Hverfið mitt ∞ byggingar ∞ ef ég væri arkitekt ∞ hvað gerir samfélag gott ∞ hvaða fyrirtæki og 

stofnanir eru í mínu hverfi ∞ samgöngur ∞ strætó ∞ upplifun ∞ listamenn ∞ listastefnur ∞ aðferðir 

∞ hugmyndir að úrvinnslu og framsetningu.  
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Verkefnatillögur 

 

Verkefni 9a: Nærumhverfi og samfélag - form og litir bygginga. 

Inntak og markmið: í þessu verkefni er megin áherslan á byggingar í nærumhverfi nemenda, 

hvernig þær koma nemendum fyrir sjónir, form þeirra og litir. Unnið er með „geometrísk“ 

form tvívítt og þrívítt, skuggamyndun og litafræði.  

Áherslur: á greiningu á byggingum í umhverfi nemenda þar sem þeir safna upplýsingum 

greina þær og vinna út frá á fjölbreyttan máta. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og 

umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir 

eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Vettvangsferð með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara.  

- Taka með klemmuspjöld, skriffæri og myndavélar. 

- Nemendur fara út (2-3) í hóp og rannsaka byggingar í nærumhverfi sínu með tilliti til 

forma og lita. Ljósmynda, skrá og skissa. 

- Kveikjur og umræður, kynning í stofu á listamönnum sem túlkað hafa borgarumhverfi 

í list sinni. 

- Túlkun og myndgerð í pappírsskurði með áherslu á geometríu. 

- Form teiknuð, lituð, skorið í kring um þau á þrjá vegu og lyft upp. 

- Unnið sem lágmynd á vegg eða liggjandi á borði. 

- Lýst til að auka á styrk forma og skuggamyndun. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- Samvinnuverkefni. Unnið á liggjandi grunn. 

- Efni úr efnisveitu (afsag, kubbar, tölur, tappar) sem raðað er saman í ímyndað 

skipulag borgar eða bæjar. Unnið er út frá kveikjum og rannsókn á vef s.s. 

loftmyndum af google earth, borgarvefsjá eða öðrum kortagrunnum.  

Listamenn/arkitektar:  Mondrian, James Rojas, Winy Maas, Olga Oreshyna. 

Bækur:  

Byggingarlist í augnhæð (útg. 2008) eftir Guju Dögg Hauksdóttur.  

Slóðir:http://drpop.org/2010/05/james-rojas-the-city-as-play/  

Heiti síðu: Dr. Pop Blog. Grein: James Rojas: The city as play 

http://olga66.wordpress.com/my-works/ 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Olga Oreshyna. Eccentricity of woods  

http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/47128/winy-maas-and-the-why-factory-build-lego-city-

that-explores-future-of-planning/ 

Heiti síðu: Architizer 

http://vefir.nams.is/listavefurinn/index.html 

http://www1.nams.is/myndmennt/ Heiti síðu: Námsgagnastofnun. Heimasíða  

 

   

http://drpop.org/2010/05/james-rojas-the-city-as-play/
http://olga66.wordpress.com/my-works/
http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/47128/winy-maas-and-the-why-factory-build-lego-city-that-explores-future-of-planning/
http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/47128/winy-maas-and-the-why-factory-build-lego-city-that-explores-future-of-planning/
http://vefir.nams.is/listavefurinn/index.html
http://www1.nams.is/myndmennt/
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verkefni 9b: Hverju vilt þú breyta?  

 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er unnið með getu einstaklingsins til aðgerða og 

breytinga á eigin umhverfi. Nemendur fá þjálfun í að greina eigið umhverfi og vinna tillögur til 

breytinga á því sem þeir telja að betur megi fara og jafnframt að koma þeim tillögum á 

framfæri við yfirvöld. 

Áherslur: á getu til aðgerða í eigin samfélagi. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og 

umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir 

eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Nemendur (tveir til þrír í hóp) fara út í nánasta umhverfi sitt s.s. skólalóð eða leikvelli.  

- Teikna, Ljósmynda og skrá niður það sem vel er gert og einnig hvað betur mætti fara 

að þeirra mati. 

- Teikna inn tillögur til breytinga á útprentaða ljósmynd/ kort/ grunnmynd.  

- Teikna upp og fullvinna tillögur að breytingum. 

- Fá hjálp frá kennurum hvernig hægt er að koma hugmyndum sínum á framfæri og 

hvaða aðila má leita til.  

- Kynna tillögur fyrir aðilum sem í hlut eiga s.s. skólastjóri, hverfisráð, borgarráð, 

skipulagsráð.  

 

Verkefni 9c: Byggingar í náttúru – líkanasmíð. 

Inntak og markmið: Markmið þessa verkefnis er að kynna fyrir nemendum hvernig byggingar 

og manngert umhverfi hefur áhrif á náttúruna og öfugt. Er hægt að vinna með náttúrunni í 

þessu samhengi án þess að ganga á hana? Nemendur fá tækifæri til að vinna líkan að velja 

stað í umhverfi sínu og hanna byggingu út frá því umhverfi.  

Áherslur: á tengsl bygginga og náttúru og greiningu eigin umhverfis í því samhengi. Áhersla er 

einnig á sjálfbæra efnisnotkun (t.d. torf og grjót) og endurvinnslu og nýtingu nærumhverfis til 

framsetningar og ljósmyndunar. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst 

vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum 

stað. 

Hugsanleg útfærsla:  

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Gönguferð í nærumhverfi þar sem litið er til tenginga manngerðs og náttúrulegs 

umhverfis. (Umsjónarkennari eða list- og verkgreinakennarar). 

- Kveikjur og umræður. 

- Kynning í stofu á byggingum og arkitektum sem hafa unnið markvisst með þessi 

tengsl. 

- Nemendur velja sér viðfangsefni /byggingu út frá gönguferð eða eigin reynsluheimi 

(dæmi: sundlaug, sumarbústaður, skóli, íþróttamannvirki, veiðihús). 
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- Nemendur vinna líkan að sínu mannvirki úr efni úr efnisveitu. 

- Verk ljósmyndað með hvítan bakgrunn. 

- Staðsetning/umhverfi fyrir verkið fundið á veraldarvef eða ljósmyndað í 

nærumhverfi. 

- Myndir settar saman í myndvinnsluforriti þar sem áherslan er á tengingu eða 

andstöðu við umhverfi. 

Arkitektar /byggingar:  
Katrín Sigurðardóttir og verkið Boiserie (2010), Frank Lloyd Wrihgt, Högna Sigurðardóttir, danska 
hönnunarteymið benandsebastian, Elena Belmann, Matali Crasset, Bláa lónið, Ráðhús Reykjavíkur, 
Sundlaugin á Hofsósi 
Bækur:  

Byggingarlist í augnhæð (útg. 2008) eftir Guju Dögg Hauksdóttur.  

Creating the future. Ideas on architecture and design education.(e.d.) Arrki. School of architecture for 

children and youth. Ritstjórar: Pihla Meskanen og Niina Hummelin. 

Slóðir: 

http://www.the-house-plans-guide.com/building-architectural-models.html Heiti síðu: The house 

plan guide. Building architectural models 

http://www.benandsebastian.com/ Heiti síðu: Opinber heimasíða Benandsebastian  

http://www.planetarchitecture.com/architects/frank-lloyd-wright/frank-lloyd-wright-fallingwater-

app.html Heiti síðu: Planet Architecture 

http://www.elenabelmann.de/ Heiti síðu: Opinber heimasíða Elena Belmann  

http://www.matalicrasset.com/ Heiti síðu: Opinber heimasíða matali crasset 

 

Verkefni 9d:  Dýravinir – fuglar og fólk. 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er lögð áhersla á virðingu fyrir dýrum og hvernig 

maðurinn getur stuðlað að bættum lífsskilyrðum þeirra. Dýr eru einnig gleðigjafar sem 

sameina fólk og geta verið  uppspretta hugmynda að verkum listamanna og barnanna sjálfra. 

Áherslur: fuglar við mannabústaði ,fuglafóður og góðgerðarstörf. Eftir kynningu kennara (sjá 

kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim 

aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg nálgun/útfærsla:  

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Fæðuval fugla skoðað. 

- Fuglaveisla. 

- Matarborð fyrir fugla smíðað úr krossvið sem fest er ofan á trjábol eða girðingastaur 

og komið fyrir á skólalóð. 

- Hanna og reisa skýli fyrir fugla til skjóls og matargjafa. 

- Hnoða fuglakúlur úr tólg og korni með bandi til upphengingar í tré eða á byggingar. 

- Þessa afurð má selja og safna fyrir einhverju málefni eða góðgerðarstarfsemi. 

 

http://www.the-house-plans-guide.com/building-architectural-models.html
http://www.benandsebastian.com/
http://www.planetarchitecture.com/architects/frank-lloyd-wright/frank-lloyd-wright-fallingwater-app.html
http://www.planetarchitecture.com/architects/frank-lloyd-wright/frank-lloyd-wright-fallingwater-app.html
http://www.elenabelmann.de/
http://www.matalicrasset.com/
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Listamenn: Roni Horn og verkið Dead owl (1997), Ólöf Nordal og verkið Síðasti geirfuglinn (1998), 

Lynne Hull http://www.greenmuseum.org/content/artist_index/artist_id-7.html 

Heiti síðu: Environmental art museum 

Slóðir: 

http://www1.nams.is/fuglar/ Heiti síðu: Námsgagnastofnun Heimasíða 

http://www.finnishdesignshop.com/outdoor-bird-tables-barcelona-bird-feeder-p-5774.html 

Heiti síðu: Finnish design shop 

 

 

Verkefni 9e: Ég, þú og við – fjársjóðir fjölbreytileikans.   

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er unnið með fjölmenningu og hvernig einstaklingurinn 

skapar sér sjálfsmynd og sérstöðu en er jafnframt hluti af hóp. Virðing fyrir manngildinu óháð 

uppruna, kyni og útliti er hér í fyrirrúmi þar sem allir skapa sameiginlegt verk hver með sínu 

persónulega framlagi. 

Áherslur: eru á virðingu fyrir einstaklingum, á samvinnu og samkennd. Eftir kynningu kennara 

(sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim 

aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Hér skoðar hver sig, áhugamál, uppruna, fjölskyldu og menningu. 

- Hugmynda- og skissuvinna. 

- Myndgerð á eigin sjálfsmynd í blandaðri tækni (tvívítt, þrívítt, lágmynd). 

- Bjóða fjölbreyttan efnivið úr efnisveitu, myndefni og texta. 

- Hver nemandi vinnur sína sjálfsmynd. 

- Allt sett saman í eitt verk. 

- Gjarnan sýnt utan skólans þar sem flestir eiga erindi, t.d. heilsugæsla, sundlaug.  

Listamenn:  

Kara Walker, Ólöf Nordal og verkið Fuglar himins, Aðalheiður Eysteinsdóttir (efniviður) 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendur Vogaskóla vinna að breytingartillögum á eigin skólalóð (Þema 9, verkefni 9b). 

http://www.greenmuseum.org/content/artist_index/artist_id-7.html
http://www1.nams.is/fuglar/
http://www.finnishdesignshop.com/outdoor-bird-tables-barcelona-bird-feeder-p-5774.html
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Þema 10. Við sjó 
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Sameiginleg hæfniviðmið verkefna eru að nemendur geti: 

 

 Unnið rannsóknar- og hugmyndavinnu tengda viðfangsefninu. 

 Notað þann orðaforða sem viðfangsefnin krefjast. 

 Nýtt sér þekkingu á verkum listamanna sem unnið hafa með viðfangsefnið. 

 Unnið með lífríki og eiginleika landgerða á skapandi hátt bæði tvívítt og þrívítt.  

 Útfært þekkingu sína í fjölbreyttan efnivið og aðferðir. 

 Sýnt frumkvæði og kjark í vali á verkefnum, efniviði og aðferð. 

 Viðhaldið handverksþekkingu. 

 Sýnt og talað um verk sín.  

 Fræðst um umhverfi sitt,  náttúru og náttúruvernd gegnum verkferlið. 

 Gengið vel um umhverfi sitt úti sem inni. 

 Tekið tillit til annarra í hópvinnu og umræðum.  

 Notað náttúruna og nærsamfélag sem sýningasal fyrir verk sín. 

 

Spurningar sem spyrja má í umræðum í þessu viðfangsefni: 

 

Hefur þú sérstakar tengingar við hafið? 

Eru sérstakir kraftar þar að verki sem hafa áhrif á þig? 

Hverja þekkir þú sem hafa starfað sem sjómenn? 

Finnst þér hafið fallegt? Af hverju / af hverju ekki? 

Að hverju leitar þú helst í fjöruferðum? 

Hvaða spendýr þekkir þú sem lifa við sjó? 

Hvað finnst þér skipta mestu máli ef þig langar að synda í sjónum? 

Hvaða rándýr lifa við sjóinn? 

Þekkir þú gróður sem vex við sjó eða í sjónum? 

Hvað gerir plöntum kleift að vaxa við og í sjó? 

Veist þú hvaða þýðingu melgresi hefur fyrir aðrar plöntur? 

Hvernig er hægt vinna með verndun sjávar gegnum list - og verkgreinar? 

Hvað finnst þér mest spennandi í þessu þema? 

 

Hugsanlegar áherslur/útgangspunktar í þemanu við sjó við hugkortagerð nemenda eftir 

spurningar og umræður: 

Hafið og ég ∞ veiðar ∞ sjávarmengun ∞ vistkerfi sjávar ∞ dýr við sjó ∞ gróður við sjó ∞ form 

sjávardýra ∞ tilraunir ∞ listamenn» listastefnur ∞ hugmyndir að úrvinnslu og framsetningu.  
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Verkefnatillögur 

 

Verkefni 10a: Lífræn form – afsteypa. 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er unnið með form sjávarlífvera og þess sem rekur á 

fjörur okkar. Áherslan er enn fremur á útiveru, leik og tilraunir með gifs og afsteypur þar sem 

útkoman getur verið ófyrirséð. 

Áherslur: á útveru, leik og tilraunir með frjálsa formsköpun. Eftir kynningu kennara (sjá 

kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim 

aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Vettvangsferð/fjöruferð með umsjónarkennara eða list- og verkgreinakennara. 

- Hafa með ílát/poka. 

- Nemendur safna því sem fangar athyglina og borist hefur á land. 

- Ef ekki er hægt að fara í fjöru má vinna með sand á skólalóð eða aðfluttan sand í 

kennslustofu. 

- Formskoðun (ef unnið er inni þurfa nemendur og kennari að hafa safnað efni úr fjöru 

áður). 

- Nemendur teikna eigin form í rakann sand og taka gifsafsteypu. 

- Samvinna. Í stofu er formum raðað saman á gifsgrunn (steypt ofan í þykka 

gifsblöndu)ásamt með fundnum hlutum út fjörunni. Unnið sem lágmynd á vegg eða 

verk liggjandi á borði. 

- Einnig má raða formum og fundnum hlutum á plötu eða úti á skólalóð á þunnt 

sandlag eins og í fjörunni og ljósmynda. Verkið hverfur þá í tímans rás. 

Listamenn: 

Rósa Gísladóttir og gifsafsteypur s.s. serían Still life in Rome, two friends, Brynhildur Þorgeirsdóttir, 

Ragna Róbertsdóttir og verkið sjávarlandslag, Sally Wakelin. 

Slóðir: 

http://sallywakelin.wordpress.com/tag/plaster-of-paris/ 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Sally Wakelin – Studies in creativity 

http://www.behance.net/alextt/frame/1372883 Heiti síðu: Bē Behanche. Wall decorations on 

behanche 

http://www.behance.net/alextt/frame/1335995 

Heiti síðu: Bē Behanche. Grein: Alex Trenear Thomas art work. Plaster of paris cast apples 

http://www.danamadeit.com/2012/07/tutorial-sand-and-plaster-beach-molds.html 

Heiti síðu: MADE: Grein: Tutorial: Sand and plaster beach molds 

http://vefir.nams.is/listavefurinn/index.html 

http://www1.nams.is/myndmennt/ Heiti síðu: Námsgagnastofnun Heimasíða 

 

   

http://sallywakelin.wordpress.com/tag/plaster-of-paris/
http://www.behance.net/alextt/frame/1372883
http://www.behance.net/alextt/frame/1335995
http://www.danamadeit.com/2012/07/tutorial-sand-and-plaster-beach-molds.html
http://vefir.nams.is/listavefurinn/index.html
http://www1.nams.is/myndmennt/
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Verkefni 10b:  Hvað gerir dýr að rándýri? Refurinn – mótun.  

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er unnið með refinn, aðlögun, sköpulag, og hæfileika til 

veiða. Heimskautarefurinn hefur þróa með sér sköpulag sem gerir hann hæfari í að lifa af í 

köldu umhverfi. Nemendur fá í þessu verkefni tækifæri til að rannsaka og túlka vitneskju sín í 

leir. 

Áherslur: á formskoðun refsins, mótun, hlutföll og áferð.  Unnið er með innsetningu í 

nærumhverfi nemenda. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli 

sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Nemendur leita sé upplýsinga um refinn, útlit og líkamsbyggingu. 

- Skissuvinna á pappír og í leikleir. 

- Mótun í jarðleir 

- Hrábrennt og glerjað eða brennt og málað með akrýllit. 

- Fært út nærumhverfi og ljósmyndað. 

- Hér má einnig nota pappamassa. 

 

Listamenn/handverksmenn 

Samúel Jónsson og verk hans í Selárdal (innsetning), Joanne Cooke, Petra Lloyd, Joe Shea 

Bækur: 

Leirmótun: leiðbeiningar fyrir kennara (útg. 1981) eftir Eddu Óskarsdóttur og Þóri Sigurðsson.  

Children, clay and sculpture (útg. 1983) eftir Cathy Weisman Topal,.  

Slóðir: 

http://www.joannecooke.com/ 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Joanne Cooke Sculpture  

http://barnardcastlenest.org.uk/Artist/583261-petra-lloyd 

Heiti síðu: Opinber heimasíða Nest: Petra Lloyd  

http://www.veniceclayartists.com/ceramic-animal-art/ 

Heiti síðu: Ceramics and pottery arts and resources. Grein: Ceramic animal art. Lesley Anne Greene 

http://jshea9.com/home.html Heiti síðu: Opinber heimasíða J Shea 9 

 

Verkefni 10c: Maður og náttúruöfl– kynning á listamanni. 

Inntak og markmið: Hér er fjallað um baráttu mannsins við náttúruöflin eins og það birtist í 

íslenskri myndlist. Unnið með hugtök eins og forgrunn og nálægð við krafta náttúrunnar. 

Áherslur: á átök manns og náttúru, forgrunnur, nálægð og kraftur. Eftir kynningu kennara (sjá 

kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim 

aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

 

http://www.joannecooke.com/
http://barnardcastlenest.org.uk/Artist/583261-petra-lloyd
http://www.veniceclayartists.com/ceramic-animal-art/
http://jshea9.com/home.html
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 Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Nemendur fá kynningu á íslenskum listamönnum og verkum þeirra. 

- Nemendur velja verk eða listamann til að vinna með. 

- Vinna tvívítt verk með áherslu á samspil manns og hafs. 

- Efniviður t.d. vatnslitur, olíukrít. 

Listamenn: 

Ólafur Elíasson og verkið The weather project (2003), Gunnlaugur Scheving, Helgi Þorgils Friðjónsson,  

Bækur: 

Íslensk listasaga frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. Aldar (útg. 2011) í ritstjórn Ólafs Kvaran. 

Einfarar í íslenskri myndlist (úrg. 1990) eftir Aðalstein Ingólfsson.  

Slóðir: 

http://vefir.nams.is/listavefurinn/index.html 

http://www1.nams.is/myndmennt/ Heiti síðu: Námsgagnastofnun Heimasíða 

 

Verkefni 10d: Óskir fyrir framtíðina – flöskuskeyti. 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er unnið með mengun sjávar og hvað maðurinn getur 

gert til að sporna gegn henni. Nemendur eru beðnir að velta þessu fyrir sér og koma með 

óskir um hvað þeir og aðrir geti gert til að vinna gegn þessari þróun. 

Áherslur: mengun og geta okkar til aðgerða. Unnið er með vistkerfi sjávar og óskir fyrir 

framtíðina. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst vinnuferli sem getur tekið 

á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni 

- Kveikjur og umræður. 

- Rætt um vistkerfi sjávar og mengun af mannavöldum. 

- Nemendur vinna myndmál eða texta sem felur í sér óskir fyrir haf framtíðarinnar. 

- Hver nemandi kemur með glerflösku að heiman. 

- Teikningum og texta komið fyrir í flöskunni – lokað með korktappa.  

- Gönguferð í fjöru þar sem flaskan og óskirnar eru sendar á haf út. 

- Ferlið ljósmyndað eða tekið upp á myndband, sýnt á skólavef. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- Raða flöskum upp í sameiginlegt verk nemenda. Textainnhald hverrar flösku er 

afritað á sameiginlegt blað sem hengt er upp við hlið verksins. Verkið verður þannig 

margföldun á óskum nemenda fyrir framtíð hafsins. 

 

 

 

http://vefir.nams.is/listavefurinn/index.html
http://www1.nams.is/myndmennt/
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Listamenn: 
Hrafnkell Sigurðsson og verkin (Conversions (2006), Uplift (2008), Solveig Egeland, Chris Jordan, 
Slóðir: 

http://www.solveigegeland.no/ Heiti síðu: Opinber heimasíða Solveg Egeland 

http://www.greenmuseum.org/ Heiti síðu: Environmental art museum 

http://www.storyofstuff.org/ Heiti síðu: The story off stuff project 

 

Verkefni 10e: Ruslakista - mengun. 

Inntak og markmið: Í þessu verkefni er einnig unnið með mengun sjávar og hvað maðurinn 

getur gert til að sporna gegn henni. Plasteyjur fljóta nú um heimshöfin vegna athafna 

mannsins. Þessar eyjur og önnur mengun veldur dauða fjölda dýra sem lifa í eða við sjó. 

Nemendur eru beðnir að velta þessu fyrir sér og vinna hugmyndir að umhverfisverki sem 

vekur athygli á þessu málefni.  

Áherslur: útivera og hreinsun nærumhverfis, söfnun og flokkun . Unnin er hljóðgjafi eða 

veðurmælir úr afrakstrinum. Eftir kynningu kennara (sjá kveikjur) og umræður hefst 

vinnuferli sem getur tekið á sig ýmsar myndir eftir þeim aðstæðum sem fyrir eru á hverjum 

stað. 

Hugsanleg útfærsla: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Fjöruferð með kennurum sé þess kostur, hafa með poka. 

- Nemendur og kennari tína rusl sem liggur í fjörunni. 

- Samvinna. Í stofum /smiðjum er ruslið flokkað og raðað upp líkt og lágmynd þar sem 

framlag allra er jafn mikilvægt. 

- Sýnt inni í skóla eða í fyrirtækjum í nærsamfélagi. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Kveikjur og umræður. 

- Fjöruferð með kennurum sé þess kostur.  

- Söfnun skelja, rekaviðar og gersema úr hafinu (þarf að vera hægt er að bora í gegn ) 

- Ef ekki  er hægt að fara í fjöru má nota efni úr efnisveitu. 

- Flokkun og röðun.  

- Borað og tengt í lengjur með vír eða girni. 

- Fest í viðarbút (rekavið) sem myndar óróa sem hreyfist fyrir vindi og myndar hljóð. 

Valmöguleikar nemenda og kennara í útfærslu: 

- Fiskur á þurru landi. 

- Kynning á viðfangsefni, úti eða inni. 

- Fjöruferð með kennurum eða ferð að vatni/á í nærumhverfi sé þess kostur. 

- Kveikjur og umræður. 

- kynning á listamönnum/ tilraunir með efni og aðferðir. 

- Hugmynda- og skissuvinna, einföldun forms. 

- Fiskform yfirfært á vefjarefni eða plastpoka (endurvinnsla). 

http://www.solveigegeland.no/
http://www.greenmuseum.org/
http://www.storyofstuff.org/
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- Saumað saman og fyllt með tróði eða plastpokum. 

- Ef plast er notað alfarið má einnig hefta það saman með heftara. 

- Framsetning í formi þrívíðs fisks.  

- Fært út í umhverfið þar sem fiskurinn hefur flúið sín náttúrulegu heimkynni. 

- Má hengja í tré eða stinga í jörð með vír.  

- Ljósmyndað. 

Listamenn: Hrafnkell Sigurðsson og verkin (Conversions (2006), Uplift (2008), Solveig Egeland, Chris 
Jordan, Olga Bergmann og verkið Safn, Mark Dion og verkið  Landfill (1999 - 2000), Sigurður Ó. 
Sigurðsson og verkið Containers. 
Hugmyndasíða fyrir óróa: 

http://www.sallyleebythesea.com/2011/05/coastal-cottage-favorite-five-finds.html 

Heiti síðu: Sally lee by the sea. Coastal lifestyle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nemendur Sæmundarskóla í fjöruferð þar sem þeir safna efniviði til rannsókna og sköpunar. 

http://www.sallyleebythesea.com/2011/05/coastal-cottage-favorite-five-finds.html
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Fylgiskjöl 

Dæmi um kennsluáætlun og mat: 
Kennsluáætlun unnin út frá Þema 3. Jarðvegur.  

Útfærsla 3C - Vistkerfi – Innsetning- jarðvegsdýr. 

Verkefnið er skipulagt fyrir 5. bekk þar sem kennt er í þematengdum verkefnum.Verkefnið er hugsað 

sem samvinnuverkefni þar sem myndmenntakennari, smíðakennari og umsjónarkennarar vinna í 

teymi (fjórir til fimm) þar sem hver ber ábyrgð á einu verkefni /verkstæði /smiðju þar sem nemendur 

vinna að verkefninu. Nánasta umhverfi skólans er hluti að vinnuumhverfi nemenda þar sem fyrsti og 

síðasti hluti verkefnisins fer fram. Þess á milli vinna nemendur inni á verkstæðum við greiningu gagna 

og úrvinnslu. Lögð er áhersla á að nemendur kynni verkefnið fyrir samnemendum og skóla- og 

foreldrasamfélagi. Gert er ráð fyrir að verkefnið taki 4-5 vinnulotur, annað hvort daglega í þemaviku 

eða einn morgunn (180 mín) í hverri viku. Verkefnið og viðfangsefni því tengd byggja á kunnáttu 

nemenda í náttúrugreinum og myndmennt og hönnum og smíði í þessum árgöngum. Sú þekking sem 

nemendur búa yfir á nærumhverfi sínu er misjöfn eftir skólum en hér er miðað við skóla þar sem 

mögulegt er að nýta umhverfi skólans til náms og kennslu. 

 

Þekkingarviðmið Leikniviðmið  Hæfniviðmið 

Þekkingar er aflað með:  

 vettvangsferðum  

 upplýsingaleit á vef og í bókum 

 rannsóknum 

 söfnun 

 myndatöku  

 umræðum 

 túlkun og miðlun 

 Þjálfist í 
rannsóknaraðferðum 

 Þjálfist í skipulagningu á 
vinnuaðferðum 

 Þjálfist í framsetningu 
viðfangsefna á skapandi 
hátt. 

Skilji hugtakið vistkerfi og 
hvaða áhrif maðurinn hefur á 
þau. 

Þekki umhverfi sitt og 
náttúru. 

Geti unnið saman í hóp, skipt 
með sér verkum og borið 
ábyrgð. 

Geti rannsakað, leitað 
upplýsinga og sett fram 
niðurstöður á fjölbreyttan og 
skapandi hátt. 

Geti kynnt niðurstöður sínar 
og sett upp sýningu. 
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1.Dæmi um kennsluáætlun 5. Bekkur 

vor eða haust 

Tími Viðfangsefni Kennslugögn / námsgögn  Hæfniviðmið  Mat 

Tími 

1 

180 

mín 

Óvissuferð í kringum 

Reynisvatn, grenndar-

skóg eða nánasta 

umhverfi hvers skóla. 

90 mín 

Nemendum skipt í minni 

hópa (u.þ.b. 20 nem.) 

þar sem einn kennari er 

leiðsögumaður 

Á göngunni  er rætt um 

jarðvegsgerðir og 

jarðmyndanir (þúfa,mói, 

melur, mold, sandur) og 

hvaða dýr gætu lifað í 

jarðveginum. Hver 

hópur velur sér stað að 

vinna með og 

ljósmyndar hann. Haldið 

heim. 

Kynning í stofu 90 mín. 

Verkefnið útskýrt, 

markmið þess og hvert 

hlutverk nemenda er í 

því,  hvernig skila má 

niðurstöðum og hvernig 

mat fer fram. Matsblöð 

kynnt fyrir nemendum. 

 

 

Nánasta umhverfi skólans og 

skólastofan. 

 

 

 

 

Sýnishorn af náttúrudagbók. 

 

 

 

 

 

 

Kynning á þeim verkfærum og 

aðferðum sem nemendur geta notað 

svo sem myndavélar, tölvur, víðsjár, 

smásjár, bækur og tímarit.  

 

Geti tekið þátt í umræðum og tjáð 

skoðanir sínar og virt skoðanir 

annarra. 

Geta unnið með öðrum.  

Geti valið sér stað að vinna með 

Geti skipulagt verkefni og skipt með 

sér verkum. 

 

Kennari: 

Frammistöðumat 

Samvinna, þátttaka (sjá 

skema). 

 

Tími 

2 

180 

mín 

Viðfangsefni: - Nemandi 

– kennari: 

Jarðvegsýni sótt með 

aðstoð kennara.Ferlið 

ljósmyndað. Farið á 

verkstæði með gögn.  

Rannsókn og greining á 

sýnum.Ljósmyndun og 

skráning í dagbók. Leita 

frekari upplýsinga á neti 

og í kennslubókum (sjá 

ítarefni) um 

jarðvegsgerðir, 

jarðvegsdýr og vistkerfi. 

Kennari er til aðstoðar 

með tól, tæki og aðferðir 

við greiningu. 

Kennslu- og námsgögn: 

 

Náttúrudagbók fyrir skissur og texta. 

Kennslubækur í náttúrufræði, 

netslóðir með náttúrufræðiefni og 

netslóðir um listamenn sem hafa 

unnið með náttúruruna.(sjá ítarefni) 

Bakkar, skóflur, myndavélar, tölvur, 

víðsjár, smásjár, myndvarpi, bækur og 

tímarit. 

Hæfniviðmið: 

 

Geti safnað upplýsingum með 

margvíslegum hætti svo sem, 

myndatöku, teikningu, úr bókum og 

af veraldarvef. 

Geti skilið og nýtt sér hugtakið 

innsetning og hvernig listamenn nota 

náttúruna sem sýningarrými til að 

vekja athygli á viðfangsefnum sínum. 

Geti skráð og flokkað upplýsingar og 

sett fram í dagbók. 

Geti unnið saman á lýðræðislegan 

hátt. 

Mat: 

Kennari: 

Frammistöðumat 

Samvinna og skipulag  

Verkfærni og lausnaleit. 

 

Nemandi: 

Jafningjamat, sjálfsmat  

Virkni í hóp. 

Dagbókarskil 
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Tími 

3 

180 

mín. 

Viðfangsefni 

Nemandi – kennari: 

 

Úrvinnsla úr gögnum, 

hugmyndavinna og 

tilraunir með efnivið og 

framsetningu út frá þeim 

jarðvegsdýrum sem 

fundust í rannsókninni. 

Skoða verk 

umhverfislistamanna. 

Umsjónarkennari hvers 

verkstæðis er til 

aðstoðar með efnivið og 

tæki. 

 

Kennslu- og námsgögn: 

Náttúrudagbók, hugmyndavinna,  

Netslóðir með náttúrufræðiefni og 

um listamenn sem hafa unnið með 

náttúruruna (sjá ítarefni). Spurningar 

frá kennara til umræðu í hópunum. 

Nemendur draga spurningu úr 

spurningastokk til umræðu í hópnum. 

(sjá spurningalista í ítarefni). 

Fjölbreyttur efniviður til sköpunar s.s. 

greinar, steinar og fleira af staðnum, 

niðurbrjótanlegt efni sem hverfur í 

jarðveginn s.s. grænmeti, ávextir. 

Víðsjár, smásjár, bækur ,tímarit. 

Hæfniviðmið: 

Geti safnað upplýsingum með 

margvíslegum hætti, myndatöku, 

teikningu, úr bókum og af 

veraldarvef. 

Geti skráð og flokkað upplýsingar og 

sett fram í dagbók. 

Geti unnið hugmyndavinnu 

Geti tjáð sig í umræðum og hlustað á 

aðra. 

Geti gert tilraunir með efnivið og 

aðferðir. 

Mat: 

Kennari: 

Frammistöðumat 

Samvinna og skipulag  

Verkfærni og lausnaleit. 

 

Nemandi: 

Jafningjamat, sjálfsmat  

Virkni í hóp. 

Dagbókarskil 

Tími  

4 

 180 

mín. 

Viðfangsefni 

Nemandi – kennari: 

Hver nemandi í hópnum 

skapar ímynduð 

jarðvegsdýr sköpuð út 

frá rannsókninni. Saman 

mynda dýrin „vistkerfi“ 

þess staðar og jarðavegs 

sem hver hópur vann 

með. 

Kennari er til aðstoðar 

með efni og aðferðir. 

„Dýrin“ færð út í sitt 

.náttúrlega umhverfi og 

ljósmynduð.  

Kennslu- og námsgögn: 

Náttúrudagbók 

Fjölbreyttur efniviður til sköpunar s.s. 

greinar, steinar og fleira af staðnum, 

niðurbrjótanlegt efni sem hverfur í 

jarðveginn s.s. grænmeti, ávextir. 

Myndavélar 

Hæfniviðmið: 

Geti verið skapandi og frjó í útfærslu 

hugmynda sinna. 

Geti gert tilraunir með efnivið og 

aðferðir. 

Geti tekið saman vinnu sína og lokið 

vinnuferli. 

 

Mat: 

Kennari: 

Frammistöðumat 

Samvinna og skipulag  

Verkfærni og lausnaleit. 

Nemandi: 

Jafningjamat, sjálfsmat  

Virkni í hóp. 

Dagbókarskil 

Tími 

5 

 180 

mín 

Viðfangsefni 

Nemandi – kennari: 

 

Uppsetning sýningar á 

ljósmyndum og 

dagbókum. 

Kynning nemenda á 

verkefnum fyrir aðra 

nemendur skólans og 

foreldra þar sem hver 

hópur kynnir verk sitt. 

Kennari aðstoðar við 

uppsetningu sýningar og 

fyrirkomulag á 

kynningum.  

 

Kennslu- og námsgögn: 

 

Hæfniviðmið: 

 

Geti unnið saman. 

Geti set upp sýningu á eigin verkum 

Geti kynnt og rætt verk sín. 

Mat: 

Kennari: 

Frammistöðumat 

Samvinna og skipulag  

Verkfærni og lausnaleit. 

 

Nemandi: 

Jafningjamat, sjálfsmat  

Virkni í hóp. 

Dagbókarskil 
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Matsblöð 
 

Vinna nemenda er metin jafnt og þétt í gegnum ferlið með leiðsagnarmati, frammistöðumati, 

jafningjamati og náttúrudagbók/ferilbók/dagbók.  

Leiðsagnarmat á sér stað í hverjum tíma, í samtali milli kennara og nemenda.  

Frammistöðumat.  Matið er kynnt nemendum við upphaf þemans og það er alltaf sýnilegt. Misjafnt 

er hvaða þættir eru metnir hverju sinni og lætur kennari nemendur vita af því í hverju viðfangsefni. 

Frammistöðumat er á höndum kennara í teyminu 

Jafningjamat fer fram í lok hverrar vinnulotu þar sem nemendur tjá sig um virkni og samvinnu í 

hópnum. Tilgangur þess er að stuðla að lýðræðislegum vinnubrögðum og dreifa ábyrgð.   

Sjálfsmat nemenda fer fram i lok viðfangsefnis. Því er skilað til kennara til skoðunar. 

Dagbókin/ferilbókin er tæki kennarans til að skoða skráningar og vinnuferli hópsins. 

 

1. Dæmi um frammistöðumat fyrir kennara. 

Mat á 

frammistöðu 

nemenda 

Hugmyndavinna 

Umræður 

Samvinna 

Skipulag 

Verkfærni 

Lausnaleit 

Tjáning  

Sköpunarkraftur  

A 

Er virkur í  

umræðum og hefur 

frumkvæði í 

hugmyndavinnu.  

Er skipulagður og á 

auðvelt með að vinna 

með öðrum. 

Á auðvelt með að finna 

lausnir á 

viðfangsefnum og 

hjálpa öðrum. 

Hugmyndaríkur 

og hugrakkur í 

framsetningu á 

efni. 

B 

Kemur með 

hugmyndir og tekur 

þátt í umræðum. 

Vinnur vel með 

öðrum en á erfitt 

með að skipuleggja 

sig. 

Leggur sig fram og 

kemur með lausnir. 

Tekur þátt en er 

óframfærinn í 

framsetningu. 

C 

Tekur lítinn þátt í 

umræðum og 

vinnur lítið með 

hugmyndir. 

Á erfitt með að vinna 

með öðrum. 

Þarf mikla leiðsögn 

með viðfangsefni og 

hefur lítið úthald. 

Þarf mikla örvun 

og leiðsögn í 

framsetningu. 

D 

Tekur ekki þátt í 

umræðum og 

vinnur ekki með 

hugmyndir. 

Getur ekki unnið með 

öðrum. 

Skortir úthald og 

sjálfstæði í 

vinnubrögðum. 

Vinnur ekki án 

leiðsagnar. 
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2. Dæmi um jafningjamat fyrir nemendur. 

Jafningjamat 

Mat á vinnubrögðum 

allra í hópnum 

Mjög gott Gott Sæmilegt Ekki gott 

Gerðu allir eitthvað?     

Unnu allir saman?     

Tóku allir ábyrgð?     

Hjálpuðu allir til við 

frágang? 
    

 

3. Dæmi um sjálfsmat fyrir nemendur: 

Hvað lærði ég á verkefninu?    
Veit  ég hvað vistkerfi /vistspor er og veit 
ég núna að ég get bæði haft góð og 
slæm áhrif á umhverfi mitt?    
Veit ég hvað sjálfbær þróun er og hvað 
ég get gert til að viðahalda henni?    
Hef ég kynnst nánasta umhverfi mínu 
betur í gegnum verkefnið?    
Get ég unnið út frá hugmyndinni minni 
og skapað fullunnið verk?    
Hef ég kynnst vinnu listamanna sem vekja 
áhuga minn á viðfangsefninu?    
Get ég kynnt verkefni mitt og svarað 
spurningum um það? 

 

 

 

 

 

 

Hvað annað lærði ég? Eitthvað óvænt 
eða skemmtilegt? 
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Hugmyndavinna í umræðum: Þankahríð: Nefndu allt um viðfangsefnið sem byrjar á  A, Á, B.......... 

 

A Í T 

Á J U 

B K Ú 

C L V 

D M W 

E N Y 

É O Ý 

F Ó Þ 

G P Æ 

H R Ö 

I S  

 

Höfundur glæru: Hulda Karen Daníelsdóttir. 
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Dæmi um hugarkort og slóð með hugmyndum út útfærslu þeirra. 

 

 

http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2010/02/Mind-Map-of-me-Template.jpg 

Heiti síðu: Mind map inspiration 

Hugmyndavinna í hópvinnu á forminu 6-3-5. Brain writing sjá eftirfarandi slóð. 

http://www.youtube.com/watch?v=TR1i1PPd8ZU&noredirect=1 

Heiti síðu: You Tube. Heiti myndar: Method 6-3-5 Brain writing 

 

 

 

 

 

 

http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2010/02/Mind-Map-of-me-Template.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=TR1i1PPd8ZU&noredirect=1
http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2010/02/Mind-Map-of-me-Template.jpg
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