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Ágrip  

Viðfangsefni þetta er lokaverkefni höfundar til B.Ed. prófs við grunnskólakennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Það er sett upp í tveimur hlutum; sem greinargerð og 

verkefnasafn. Hugmyndin að baki verkefnasafninu er að hægt sé að vinna ýmis ólík 

verkefni í myndmennt með áherslu á sjálfbærni. 

Tilgangur verkefnisins er að glæða vitund nemenda um umhverfi sitt og ábyrgð þeirra 

á því. Jafnframt er verkefnasafninu ætlað að gefa skólafólki hugmyndir að endurnýtingu 

efnis í nærumhverfi skóla.  

 Í greinargerðinni er fjallað um hugtakið sjálfbærni og sjálfbærni í listum. Sjálfbærni og 

umhverfi er sett í samhengi og fjallað um þrjá listamenn sem eiga það sameiginlegt að 

vinna verk sín í nánum tengslum við umhverfið og náttúruna, en slík listsköpun tengist 

sjálfbærni. 

Verkefnasafninu er skipt í tvo kafla. Í fyrri kaflanum er samansafn af hugmyndum að 

verkefnum sem byggja á endurvinnslu efnisafganga sem falla til í umhverfi okkar. Seinni 

kaflinn inniheldur verkefnahugmyndir sem byggja á notkun náttúruefna. 
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Formáli 

Sjálfbær þróun er nú einn af grunnþáttum Aðalnámskrár grunnskóla. Með námsefninu vil 

ég leggja mitt af mörkum til að efla þennan þátt í grunnmenntun barna á Íslandi. Ég vil 

þakka leiðbeinanda mínum Gísla Þorsteinssyni veitta leiðsögn og góðar ábendingar. Einnig 

vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæði og stuðning við verkefnið. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri og án aðstoðar utan þeirrar sem 

tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort 

sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa 

mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. 

Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 14. maí  2013 

 

_________________________________  
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð hefur höfundur sett saman verkefnasafn fyrir myndmenntakennslu þar 

sem nýttur er efniviður sem fellur til í umhverfinu. Verkefnasafnið byggir á notkun 

efniviðar úr nánasta umhverfi skólans til mótun verkefna, sem bæði eru unnin innan og 

utan skólans. Verkefnin sem unnin eru utandyra munu taka einhverjum breytingum eða 

hverfa smám saman vegna veðrunar. Þess vegna er hluti af kennslunni að kenna 

nemendum að manngerðir hlutir sem eru utan dyra breytast vegna umhverfisáhrifa og 

vara ekki að eilífu. Mikilvægt er að að skrásetja slíka vinnu og taka myndir af 

breytingunum. 

Hægt er að fara ótal leiðir til þess að skapa útilistaverk úr efniviði í náttúrunni en 

nauðsynlegt er að ákveða með hvaða hætti það er gert hverju sinni. Oft má t.d. finna 

einhverja efnisafganga í nánasta umhverfi nemenda sem áhugavert gæti verið að hafa 

með, svo sem eins og plastrusl sem fokið hefur í burtu af heimilum. 

Til þess að vekja áhuga hjá nemendum og hvetja þá til að takast á við slík viðfangsefni 

er hægt að sýna þeim myndir af verkum eftir listamenn sem skapa listaverk sín úti í 

náttúrunni. Í ritgerðinni eru því nokkrar frásagnir af slíkum listamönnum. Sagt er frá gildi 

slíks náms og hvernig það tengist markmiðum Aðalnámsskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Mikið er fjallað um sjálfbærni í samtíma okkar og því nauðsynlegt huga að þessari 

áherslu í menntun grunnskólanemenda. Margir skólar landsins eru byrjaðir að innleiða 

sjálfbærni sem þátt í starfi sínu og er hún nú einn af fimm grunnþáttum nýrrar 

Aðalnámsskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Sjálfbær þróun á að vera liður í öllu skólastarfi samkvæmt Aðalnámsskrár grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Stefnt er að því að gera nemendur færa 

um að skilja áhrif eigin gerða á umhverfi sitt. Skólinn þarf að hafa velferð og lýðheilsu 

nemenda að leiðarljósi við skipulag námsins og aðra grunnþætti sem námskráin byggir á 

sem eru lýðræði, réttlæti, jafnrétti og fjölmenningu. Allir þessir þættir tengjast sjálfbærri 

þróun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 
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2 Umhverfisvitund og sjálfbærni 

Umhverfisvitund er hugtak sem vert er að útskýra fyrir nemendum. Umhverfisvitund snýst 

um það að þekkja sitt umhverfi og skilja hvað getur skaðað það og hvernig er hægt að 

hlúa að því (Melita Rogejl, 2000). Með því að vita og skilja hvaða þættir þetta eru er hægt 

að finna betri leiðir til að hlúa að umhverfinu. Umhverfisvitund er gott heiti yfir þá 

þekkingu og viðhorf sem hver og einn hefur til umhverfismála í eigin samfélagi (Þorvarður 

Árnason, 2004, bls. 5). Samkvæmt Þorvarði Árnasyni (2004) hefur hugmyndafræði 

sjálfbærrar þróunar verið grunnurinn að umhverfisstefnu á Íslandi í meira en áratug 

(Þorvarður Árnason, 2004, bls. 8). Sjálfbærni snýst um að búa til betri leiðir til að mæta 

þörfum mannkynsins án þess að eyðileggja eða skemma fegurð náttúrunnar og auðlindir 

okkar (Melita Rogelj, 2000). 

Samkvæmt Auði Pálsdóttur (2008) byggir hugtakið sjálfbær þróun á þremur 

meginstoðum: efnahagsvexti, félagslegri velferð og jöfnuði og vernd umhverfisins. 

Sameinuðu þjóðirnar hafa nú ákveðið að áratugurinn 2005-2014 verði áratugur 

menntunar til sjálfbærrar þróunar (Auður Pálsdóttir, 2008). Í grein Stefáns Bergmanns 

(2009) Sjálfbærni-menntun til aðgerða kemur fram að: 

„Menntun til sjálfbærni snertir margt, meðal annars náttúru og umhverfi, nýtingu auðlinda, 

efnahagsþróun og neyslu, sjálfsmynd einstaklinga, getu einstaklinga til þátttöku í samfélaginu, 

borgaravitund, hagsmunaárekstra, grenndarsamfélag, samfélag þjóðanna, hnattvæðingu, 

velferð, lýðræði, jafnrétti, mannréttindi, fjölmenningu og menntun og skólaþróun í víðu 

samhengi.“ (Stefán Bergmann, 2009, bls. 6) 

 

Hugtakið sjálfbær þróun felur í sér þróun í stað stöðnunar eða afturfarar (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 9) Með því að huga að sjálfbærni í menntun er verið að huga 

að framtíðinni. Unga fólkið, sem erfir landið og mun menntast á þessum forsendum, ætti 

að verða líklegra til að sýna umhverfi sínu virðingu og umgangast það á ábyrgðarfullan 

hátt. 

  



bls. 9 

 

3 Sjálfbærni í listum 

Flestir hafa einhverja þekkingu á listum og gera sér grein fyrir áhrifum listsköpunar á 

upplifun mannsins af umhverfi sínu. Flestir vilja að umhverfi þeirra sé vel um gengið svo 

hægt sé að njóta fegurðar þess. Víða í nærumhverfi manna er hægt að finna 

náttúrufyrirbæri sem mörgum þykja fögur samanber fjöll. Einnig finnast víða í umhverfi 

okkar listaverk sem ætlað er að auka fegurð þess. 

Þegar listsköpun er byggð á sjálfbærni er áhersla lögð á að nýta efnivið úr umhverfinu 

t.d. pappír og plast. Margir listamenn kjósa að nota hráefni sem fellur til í náttúrunni eða 

að endurnýta efnisafganga sem sem hefði verið fargað. 

Ásthildur B. Jónsdóttir, kennari við Listaháskóla Íslands, hefur lagt mikla áherslu á 

menntun til sjálfbærni í myndlist. Hún bendir á að það þurfi „að lifa lífinu á þann hátt að 

maður viðhaldi góðu lífi án þess að skerða lífsgæði komandi og núverandi kynslóða er 

lykillinn að sjálfbærni“ (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011, bls. 2). Jafnframt bendir Ásthildur á 

að sjálfbærni í myndmennt birtist á ólíkan hátt því sköpun og ímyndunarafl sé hluti af 

myndmenntinni. Í þessu samhengi hafi myndlíkingar og tákn mikið gildi og því geti einstök 

mynd jafnvel vakið menn til umhugsunar um gildi sjálfbærni (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011, 

bls. 4) 

Umhverfisvæn list (á ensku: Eco Art) byggir á endurvinnslu og mótun hluta úr 

endurnýttum efnum. Þá eru oft notaður efniviður sem annars yrði fargað. „Sjálfbær 

efnisnotkun tekur mið af því að allir þeir miðlar og þau efni sem notuð eru í 

myndlistarstofunni hafi ekki skaðvænleg áhrif á umhverfið“ (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011, 

bls. 8). 
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4 Umhverfið sem uppspretta viðfangsefna. 

Þegar farið er út í náttúruna í nærumhverfi skóla og reynt að finna endurnýtanleg efni 

fyrir myndmenntakennslu er trúlegt að efniviðurinn verði ólíkur og fari eftir staðsetningu 

skólans. Þó er líklega alltaf margt í umhverfinu sem hægt er að nýta í myndlist. Blóm er 

t.d. hægt að nota á ýmsa vegu svo sem að teikna þau upp og nýta þau sem fyrirmyndir að 

gerð mynda. Allt í umhverfi okkar er hægt að nýta sem hugmynd að teikningu eða málaðri 

mynd. 

Yfirleitt er auðvelt að nálgast nýtilegar umbúðir í nánasta umhverfi okkar, eins og 

eggjabakka, plastflöskur og papparúllur. Úr þeim er margt hægt að gera eins og 

verkefnasafnið er dæmi um. Eggjabakkar eru t.d. gerðir úr endurunnum pappír sem 

auðvelt er að nýta í gerð verkefna í myndmennt (Stefanía Björnsdóttir, 1996). 

Jan-Erik Sørenstuen (2009) bendir á að verkefnavinna í myndmennt sem byggir á 

endurnýtingu efna í  umhverfi okkar bjóði uppá fjölbreytni þegar kemur að formsköpun og 

litanotkun. Vinna með efnivið svo sem blóm, strá, fjaðrir og steina sé dæmi um slíka 

möguleika. Hann segir einnig að hægt sé að leika sér að stærðum og litbrigðum með því 

að raða hlutum úr umhverfinu upp eftir umfangi þeirra og lit. Þannig sé bæði hægt að 

móta listaverk er byggja á andstæðum litum og að láta litatónana hafa áhrif á verkið t.d. 

gæti gulur runnið yfir í rauðan. Hann bendir jafnframt á að við myndsköpun hafi 

veðrabreytingar og árstíðir áhrif á mótun verksins svo sem tilfinningu listamannsins fyrir 

línum, formum, efni og áferð. Einnig gæti menningarsaga hvers staðar haft áhrif á 

útkomuna (Jan-Erik Sørenstuen, 2009). 
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5 Myndmenntakennsla úti við án hefðbundinna verkfæra 

Víða fer kennsla fram úti við og kallast þá útikennsla. Oftast er þá verið að kenna 

nemendum um náttúruna. Beinast liggur við að taka ljósmyndir af náttúrunni eins og hún 

kemur fyrir sjónir og móta myndverk úr ólíkum efnum eða teikna upp það sem fyrir augu 

ber. Auk þess er hægt að búa eitthvað til úr náttúruefnunum, svo sem að raða steinunum 

í kringum sig eða mynda eitthvert form með því sem finnst úti við svo sem fjöðrum, 

blómum eða öðru því sem hendi er næst. Með því að mynda tengingu við náttúruna fær 

höfundur innblástur í verk sín. Hver og einn einstaklingur býr yfir eigin sköpunarkrafti og 

er ólíklegt að nemendur skapi eins verk úr sama hráefni. 

Hægt er að fara út með hóp í myndmenntakennslu allt skólaárið. Strax um haustið er 

upplagt að nýta sér nýfallin lauf og sölnandi grasið til þess að skapa úr. Þegar byrjar að 

snjóa á haustin er hægt að fara út og búa til myndir með líkamanum með því að leggjast í 

jörðina og láta snjóa á sig og allt í kringum sig. Þegar allt er orðið nokkuð þakið af snjó er 

staðið upp og mynd tekin af útkomunni. Þegar snjóað hefur eitthvað að ráði er hægt að 

búa til óendanlega fjölbreyttar lágmyndir úr snjónum. Ef heppnin er með nemendum geta 

þeir nýtt sér nýmynduð grýlukerti í skúlptúra. 

Þar sem veðrátta á Íslandi er breytileg er ekki öruggt að vetrinum fylgi mikill snjór en 

líklega má búast við frostaköflum. Hægt er að nýta sér frostið til að búa til frostklumpa 

sem hægt væri að móta í form og myndir. Einnig er hægt að búa til borðskreytingar úr 

klaka með því að setja blóm í  tveggja lítra gosflösku, fylla hana svo af vatni og láta það 

frjósa. Skreytinguna er síðan hægt að taka inn þegar vatnið er frosið og fylgjast með því 

þiðna og taka um leið myndir af ferlinu. 

Ef stutt er í fjöruna frá skólanum er þar ýmislegt að finna sem hægt er að nýta til 

sköpunar myndverka. Sandurinn í fjörunni er endalaus uppspretta að listsköpun og margt 

er hægt að finna þar sem heillar unga nemendur og hægt er að nýta í myndverk. 

Nauðsynlegt er að skrásetja allt sköpunarferlið með myndavél. Síðan sér náttúran um 

að leysa myndverkið upp og efniviðurinn verður aftur eðlilegur hluti af henni.  
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6 Listamenn sem sækja uppsprettur í umhverfi sitt  

Til þess að fá innblástur að verkefnum er gott að skoða hvað listamenn hafa verið að gera. 

Listamennirnir Andy Goldsworthy, Chris Drury og Timo Jokela eiga það sameiginlegt að 

vinna með efnivið úr náttúrunni. Oftast vinna þeir verk sín utandyra. 

Það sem er merkilegt við þessa listamenn er að þeir móta verk sín úr náttúrulegum 

efnum sem þeir leyfa síðan að eyðileggjast eða veðrast í náttúrunni. Verk þeirra lifa þó 

áfram í formi ljósmynda. Sum verkin endast lengur en önnur og jafnvel hægt að njóta 

þeirra í fjöldamörg ár þrátt fyrir að þau hafi breyst í útliti vegna veðrunar. 

 

6.1   Andy Goldsworthy 

 

 

Mynd 1: Andy Goldsworthy (Photobucket, 2003) 

 

Andy Goldsworthy er breskur listamaður sem fæddist 1956 og byggir listaverk sín á 

tengingu við náttúruna. Fyrir hann er náttúran endalaus uppspretta sköpunar. Andy notar 

náttúruefni eins og snjó, ís, lauf, trjábörk, leir, sand og steina ásamt ýmsum öðrum efnum. 

Hann býr gjarnan til skúlptúra en þeir endast sjaldnast lengi. Áður en þeir hverfa tekur 

hann þó ljósmyndir af listaverkunum og gerir veðrun þeirra skil. Til að öðlast meiri skilning 

á því hvernig náttúran vinnur tekur Goldsworthy ljósmyndir eða vídeó af listaverkum 

sínum skolast í burtu, bráðna, hverfa með sjónum eða vindinum (Andy Goldsworthy 

(2013). Eitt sinn raðaði hann upp laufblöðum og festi þau saman á stilkunum. Síðan lét 
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hann þau fljóta niður á. Hann tók upp á vídeó er þau hlykkjuðust niður ána þar til þau 

hurfu sjónum hans (Clare Hurley, 2003).  

Þegar verk Goldworthy eru skoðuð sést að myndavélin er mikilvægt tæki í vinnu hans 

þar sem verkin hans standa uppi í stuttan tíma. Það væri því ekki hægt að njóta þeirra til 

lengri tíma ef þau væru ekki mynduð áður en þau eyðilegðust. Þegar hann tekur 

ljósmyndir af verkum sínum skoðar hann vel áhrif ljóss og skugga og ýmis sjónarhorn (Don 

Krug, 2006). 

Goldsworthy hefur áhyggjur af því að fólk hafi tapað tengslum sínum við náttúruna. 

Hann telur að með list sinni geti hann haft áhrif á áhorfandann og fengið hann til að skilja 

áhrif náttúrunnar á vistkerfið. Hann vill að fólk skoði umhverfi sitt betur til að öðlast betri 

skilning á því. Hann telur að allt sé tengt náttúrunni og maðurinn geti ekki aðgreint sig frá 

henni (Don Krug, 2006). 

Andy Goldsworthy lítur svo á að hann og náttúran vinni listaverkin saman. Hann lýsir 

þessu þannig að honum finnist hann heilsa náttúrunni með handabandi og verkefnin verði 

síðan að sameiginlegri afurð, því náttúran taki við mótun verksins eftir að hann hefur lagt 

lokahönd á það (Clare Hurley, 2003). 

 

6.2 Chris Drury   

 

 

Mynd 2: Chris Drury (Greenmuseum.org, 2010) 

 

Chris Drury fæddist 1948 í Colombo en fluttist til Bretlands þegar hann var sex ára. Hann 

lærði höggmyndalist við Camberwell College of Arts í London. Þar fékk hann einnig 

stranga teiknikennslu sem honum fannst ótrúlega krefjandi. Eftir að hann útskrifaðist 



bls. 14 

 

vann hann fyrir sér með því að teikna andlitsmyndir. Þessi reynsla hans kom honum afar 

vel þegar hann síðar færði sig yfir í umhverfislist (Roderick Conwey Morris, 2011). 

Chris Drury er listamaður sem nýtir sér efnivið í náttúrunni. Listaverk hans eru oft 

búin til úr lifandi plöntum, sveppum og fleiru sem hann nýtir sem efnivið í skúlptúra. 

Einnig hefur hann gert vörður úr steinum með því að raða þeim saman í bylgjulagað 

mynstur. Hann fer oft einn út í náttúruna til þess að fá hugmyndir að verkum sínum 

(Greenmuseum.org, 2010). 

Að vinna úti í óspilltri náttúrunni er eitthvað sem Drury hefur oft sótt í en hinsvegar 

eru flest verka hans hönnuð fyrir almenningsgarða og úti svæði við ýmsar stofnanir. Samt 

má þó finna verk eftir hann á frægum listasöfnum (Roderick Conwey Morris, 2011). 

Drury vinnur gjarnan með lífræn efni í verkum sínum. Hann hefur t.d. oft notað sveppi 

í listaverk sín sem hann segir bæði geta fætt, drepið og læknað. Drury setti upp sýningu á 

listasafninu Nevada Museum of Art árið 2008 sem bar heitið sveppir eða Clouds og gerði 

hún hann frægan (Roderick Conwey Morris, 2011). 

Meðal fyrstu útilistaverka Drurys var röð verka sem bar heitið Cloud Chambers. Verkin 

áttu að endurspegla nærliggjandi landslag. Þetta voru einskonar skjólkofar sem byggðir 

voru úr þeim náttúruefnum sem henta í slíka kofa og voru í boði á hverjum stað fyrir sig, 

svo sem steinum, trjám, leir, sefi, torfi og einnig ísklumpum. Öll listaverk Drurys eiga það 

sameiginlegt að stuðla að upplifun og innsýn áhorfandans í tengsl manns og náttúru 

(Roderick Conwey Morris, 2011). 

 

 

 

 

  



bls. 15 

 

6.3 Timo Jokela 

 

 

Mynd 3: Timo Jokela (Greenmuseum.org, 2010) 

 

Timo Jokela er umhverfislistamaður. Hann segir að staðir hafi meiri áhrif á hann en fólk. 

Timo er fæddur og uppalinn í Norður-Finnlandi og hefur búið þar lengst af. Landslagið þar 

og lifnaðarhættir íbúanna haft mikil áhrif á list hans. Náttúran og landslagið birtast einnig í 

gegnum listsköpun hans. Jokela segir að það einkenni hann sem umhverfis listamann 

(Timo Jokela, 2013a; Andrew Malcolm, 1999) 

Jokela er þó ekki eingöngu listamaður heldur kennir hann listir líka. Hann gerir 

rannsóknir á eigin listsköpun til þess að skilja ferlið og áhrif eigin verka á umhverfi sitt. 

Markmið hans er að skilja hvaða áhrif listsköpun hans hefur á aðra. Jokela bendir á að 

mikilvægt sé að muna hvernig list verður til, frá upphafi til enda og skilja heildarferli 

vinnunnar. Honum þykir mikilvægt að fólk skilji áhrif verka hans og hvernig megi hlúa að 

náttúrunni (Timo Jokela, 2013a). 

Í verkum sínum vinnur Jokela með náttúruleg efni s.s. tré, snjó og ís, og byggir verk sín 

gjarnan á menningararfleið staða sem verkin eru sýnd á. Jokela segir að þegar vel takist til 

hjá honum hafi listaverk þau áhrif á áhorfandann að hann öðlist nýja sýn á eigin uppruna. 

Áður en Jokela byrjar að vinna listaverk sín aflar hann sér upplýsinga um þann stað sem 

hann vinnur á. Hann kortleggur menningarhefðir og sögu staðarins, ásamt sögum af 

fólkinu sjálfu sem þaðan er. Yfirleitt er fólkið af svæðinu tilbúið til að aðstoða hann við 

mótun verkanna. Það þykir honum afar mikilvægt því oft þarf hann að útvega mikinn snjó 

eða ís þar sem verk hans eru stór (Timo Jokela, 2013b).  
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7 Sjálfbærni, náttúra og umhverfi í Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámsskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) kemur fram að 

eitt af markmiðum myndmenntakennslu sé að nemandinn öðlist þekkingu á hinum ýmsu 

þáttum myndmenntanámsins. Þetta eru t.d. þættir eins og í tvívíðri og þrívíðri 

myndbyggingu þar sem formin, áferðin, ljósið, línan og liturinn hafa mikil áhrif á mótun 

verksins. Aðalnámskrá grunnskóla leggur einnig áherslu á að nemendur læri að búa til 

myndbönd, taka ljósmyndir og vinna með myndir í tölvu. Eins er lagt til að nemendur læri 

að sjá og skynja hluti í umhverfi sínu út frá verkum annara og geti tjáð þá með aðferðum 

myndmenntarinnar (Aðalnámsskrá grunnskóla, listgreinar, 2007). 

Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á hagnýtingu náttúrunnar og umhverfisins 

sem vettvang náms ásamt því að nemendum séu kennd ábyrg samskipti við umhverfi sitt 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla fyrir list- og verkgreinar frá 2007 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007) á myndmenntakennsla í grunnskóla ekki eingöngu að 

vera verkleg heldur einnig byggð á fyrirlestrum og safnaheimsóknum, ásamt sambandi 

skólans við starfandi listamenn. 

Myndmenntanámi er skipt í tvo hluta sem eru sköpun, túlkun og tjáning annars vegar 

og skynjun, greining og mat hins vegar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). Í 

fyrrnefnda hlutanum er vísað til þess að nemendur verði færir til þess að nota fjölbreyttan 

efnivið og kunni að vinna úr honum til þess að tjá eigin hugsanir, tilfinningar og 

hugmyndir. Seinni hlutinn vísar til þess að nemendur þekki og skilji eðli 

myndmenntarinnar í menningarlegu samhengi. Vísað er til þess að nemendur öðlist hæfni 

til að skynja og skilgreina myndlist (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). 
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8 Kennsluaðferðir sem gætu hentað notkun verkefnasafnsins 

Í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna bendir Ingvar Sigurgeirsson á að kennsluaðferð sé 

skipulag kennarans til að miðla kennsluefni til nemenda sinna. Kennarinn geti notað fleiri 

en eina kennsluaðferð í sömu kennslustundinni en það fari þó eftir viðfangsefninu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2009). 

Mikilvægt er að kennarinn tengi viðfangsefni nemenda við reynsluheim þeirra og 

þekkingarbrunn í upphafi kennslustundar og geri þeim grein fyrir markmiðum námsins. 

Hann þarf einnig að vekja áhuga nemendanna á námsefninu með tilheyrandi 

áhugahvötum (Ingvar Sigurgeirsson, 2009; Bruner, 1961). 

Mikilvægt er að nota fjölbreyttar aðferðir við að vekja áhuga nemenda á viðfangsefni 

námsins. Til dæmis er hægt að fá viðbrögð frá nemendum með því að spyrja spurninga. 

Eins eru sögur, myndir, vídeó, myndbönd og fleira dæmi um áhugavaka eða 

verkefnakveikjur (Ingvar Sigurgeirsson, 2009). 

Útlistunarkennsla er mikið notuð aðferð í lista- og myndmenntakennslu. Þegar henni 

er beitt er bæði hægt að nýta fyrirlestra og sýnikennslu til að útskýra ítarlega kennsluefni. 

Þegar sýnikennsla er notuð er mikilvægt að byrja ekki fyrr en athygli allra nemenda er 

náð. Þannig er hægt að komast hjá því að vera með margar endurtekningar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2009). 

Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirsson (2009) er rætt um 

kennsluaðferðina Leitaraðferð. Höfundur þessa verks telur að þessi aðferð ásamt 

sýnikennslu henti vel til að miðla kennsluefni til nemenda sem tengist verkefnasafninu 

(Herron, 1971; National Research Council, 2000). 

Leitaraðferðin byggir á fimm þrepum. Í fyrsta þrepinu er sett fram athugunarefni, eða 

spurning sem þarfnast rannsóknar. Í öðru þrepinu þurfa nemendur að koma fram með 

eigin hugmyndir sem gætu svarað spurningunni eða athugunarefninu. Í þriðja þrepinu fer 

rannsóknin sjálf fram. Í fjórða þrepinu leita nemendur að gögnum sem urðu til áður og í 

fimmta þrepinu eru síðan settar fram ályktanir og niðurstaða leidd í ljós (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2009; Bruner, 1961). 

Með leitaraðferðinni er hægt að spyrja nemendur hvaða verkefni er hægt að takast á 

við í myndmenntakennslu sem hefur sjálfbærni að leiðarljósi. Nemendur kæmu síðan 
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fram með eigin hugmyndir sem þeir myndu afla sér upplýsinga um í bókum og á netinu. 

Síðan ynnu nemendurnir úr þessum upplýsingum og byggðu listsköpun sína á þeim. Að 

lokum myndu nemendur draga ályktanir af listsköpun sinni og segja frá því hvernig 

hugmyndin þróaðist (Bruner, 1961). 

Efnis- og heimildakönnun er önnur aðferð sem gæti einnig hentað slíkri 

verkefnavinnu. Þá þurfa nemendur að afla sér upplýsinga um ákveðin atriði, sem í þessu 

tilfelli gætu verið listamenn, sem vinna með svipaðan efnivið og hafa hliðsjón af verkum 

þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 2009). 
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9 Verkefnasafn með sjálfbærni að leiðarljósi 

Verkefnasafn þetta er sett upp með sjálfbærni að leiðarljósi. Öll verkefnin eiga að styðja 

við sjálfbæra þróun í skólastarfi án flókinnar framkvæmdar. Verkefnin eru samantekt á 

hugmyndum sem finna má á ýmsum stöðum á veraldarvefnum, bæði hugmyndum frá 

börnum og fullorðnum. Verkefnasafnið er ætlað til notkunar í skólastarfi en einnig er 

hægt að nýta það af öðrum áhugasömum einstaklingum. 

Í upphafi er fjallað um námsmat og markmið verkefnisins en síðan er verkefnasafninu 

gerð skil í tveimur  köflum. Fyrri kaflinn fjallar um verkefni þar sem lögð er áhersla á 

endurvinnslu. Í seinni kaflanum er lögð áhersla á að nýta náttúruefni í umhverfinu. 

 

9.1 Markmið 

Markmiðin með kennslu í anda sjálfbærni geta verið margvísleg en það sem eru 

sameiginleg markmið með verkefnunum í verkefnasafni hér síðar í ritgerðinni eru: 

 Náttúruupplifun og óhefðbundin myndsköpun 

 Læra að nota endurnýtanlegt efni í listaverk 

 Opna augu nemenda fyrir möguleikum endurnýtanlegs efnis 

 Læra að finna efnivið í listaverk í sínu nánasta umhverfi 

 Kynnast hugtakinu sjálfbærni og um hvað sjálfbærni snýst. 

 

9.2 Áhersla á endurvinnslu 

Hér eru hugmyndir og verkefni sem fengin voru af veraldarvefnum og frá vinum höfundar. 

Sumir þeirra voru börn. Allar hafa hugmyndirnar það sameiginlegt að geta fallið undir 

sjálfbærni. Hugmyndin að verkefnasafninu er að verkefnin og hugmyndirnar í því séu 

aðgengilegar jafnt börnum, foreldrum og kennurum. Sum verkefnin henta börnum á 

leikskólaaldri en flest henta börnum á grunnskólaaldri. 

Nokkrar hugmyndir er byggja á nýtingu pappahólka hafa verið vinsælar í skólum. Þær 

henta bæði yngri og eldri börnum. 
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Hugmyndir að endurvinnslu úr plasti og plastflöskum sem settar verða fram hér á 

eftir, myndu frekar henta miðstigi grunnskólans og eldri nemendum hans en yngri 

nemendur gætu einnig nýtt sér þær. 

 

9.3 Notkun verkefnasafnsins 

Eðlilegt er að nýta kennsluaðferðir eins og útlistunaraðferðina og leitarnám (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2009; Bruner, 1961; Herron, 1971; National Research Council, 2000). Í 

upphafi tímans er eðlilegt að vekja upp áhuga nemenda með frásögnum af listsköpun 

listamanna í náttúrunni. Einnig er eðlilegt að fræða þá um sjálfbærni, umhverfisvernd og 

endurnýtingu efniviðar í umhverfi okkar. Hægt er að bera fram spurningar, leggja fram 

sýnishorn af verkefnum og fara inn á vefsíður listamanna sem fást við svipaðar áherslur. 

Nemendur eiga að svara samkvæmt þekkingu sinni og reynslu er tengist viðfangsefninu.  

Eðlileg er að næsta skref kennslunnar sé að nemendur hugstormi með kennaranum á 

krítartöflu eða flettitöflu um möguleg viðfangsefni. Hugstormanir stuðla að 

hugmyndatengingum á milli nemenda og hjálpar þeim að móta meginhugmyndir sínar. 

Nemendur gera skissur að hugmyndum sínum og ef til vill skriflegar lýsingar.  

Ef vinna á verkin inni þá er fyrst farið í skoðunarferð um umhverfið og efnivið safnað. 

Nemendur færa efniviðinn í skólann og skoða hvernig þeir geta nýtt hann. Síðan hefjast 

þeir handa við verkefnavinnuna. Kennari aðstoðar þá eftir bestu getu og leyfir nemendum 

að móta eigin hugmyndir. Hugsanlega gæti hann og nemendurnir tekið stafrænar myndir 

af verkefnaferlinu og sett þær inn á heimasíðu skólans í lok verkefnavinnunnar. Síðan 

mætti senda tölvupóst á foreldra og bjóða þeim á veflæga sýningu. 

Ef vinnan á sér hinsvegar stað utan skólastofunnar, í náttúrulegu umhverfi skólans 

þurfa nemendur að þróa verkefnahugmyndir sínar miðað við aðstæður utan dyra. Trúlega 

er einnig best að gera það á þeim stað þar sem verkin eiga að standa. Þar sem verkefnin 

munu veðrast þá er eðlilegt að taka bæði stafrænar myndir af þeim eftir mótun þeirra og 

síðar til að skrásetja breytingarnar. Síðan mætti setja upp myndasýningu á vefnum og 

senda tölvupóst á foreldra með einhverju millibili eftir að nýjar myndir bætast við. 

 

9.4 Námsmat 

Námsmat þarf að taka tillit til hæfni nemenda, bæði tæknilegrar færni ásamt þróun og 

túlkun eigin hugmynda í gegnum verkefnavinnu og getu þeirra til að vinna með 

margvíslegan efnivið (Guðrún Helgadóttir, 2003). 
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Guðrún Helgadóttir bendir á að þau viðmið sem námsmat byggi á þurfi að vera skýr 

og kennarar verði að vita hvað eigi að meta, hvers vegna þurfi að meta það, hvernig eigi 

að gera það og hver það er sem fái niðurstöður matsins (Guðrún Helgadóttir, 2003). 

Verkefnaferlið þarf að meta til jafns á við fullunnið verk. Nauðsynlegt er að nemendur 

viti í upphafi námsins hvernig verði metið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). 

Algengasta aðferðin við námsmat í myndmennt er notkun svokallaðrar ferilmöppu. Í 

ferilmöppuna er safnað saman skissum og öðrum gögnum er tengjast verkefninu. Innihald 

möppunnar er síðan notað til að meta vinnu nemendanna ásamt fullunnu verkefni þeirra 

(Guðrún Helgadóttir, 2003). Auk þessa getur kennari ákveðið að nemendur skili 

hugleiðingum um verkefni sín, geri grein fyrir þróun þeirra og því sem þeir hafi lært af 

verkefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 2009). 

Samhliða ferilmöppunni er gott að nemendur meti sjálfir eigin frammistöðu. Það 

gefur kennaranum t.d. upplýsingar um viðhorf nemendanna til verkefna sem þeir hafa 

sett fyrir (Guðrún Helgadóttir, 2003). Með því að nota sjálfsmat taka nemendur meiri  

ábyrgð á eigin námi. Þróuð hafa verið matsblöð og gátlistar sem gott er að styðjast við 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2009). 
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10 Samantekt með greinargerð  

Hugtakið sjálfbærni hefur verið mikið rætt undanfarin ár og sífellt eykst áhugi fólks á því 

að hafa sjálfbærni í fyrirrúmi. Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla er sjálfbærni nú einn 

af fimm grunnþáttum námsskrárinnar. Með því að hafa hana að leiðarljósi eykst næmni 

fólks fyrir umhverfi sínu. Margar hliðar eru á sjálfbærni en ein þeirra er er sú að hlúa að 

umhverfi sínu og hugsa fram í tímann með því hugarfari að þróun verði en ekki stöðnun 

eða afturför gagnvart náttúrunni. 

Í greinargerðinni er stuttlega fjallað um umhverfisvitund og sjálfbærni í sama kafla þar 

sem þessi tvö hugtök haldast í hendur og styðja við hvort annað. Umfjöllun um sjálfbærni 

í listum var í sérkafla og bent á mismunandi leiðir sem hægt er að fara þar sem ein mynd 

getur sagt meira en þúsund orð. Sjálfbærni, náttúra og umhverfi í Aðalnámskrá 

grunnskóla var sett saman í einn kafla þar sem sjálfbærni hefur mikil áhrif á náttúru og 

umhverfi okkar og mikilvægt að byrja snemma að kenna nemendum um sjálfbærni í sem 

flestu námsefni í námi þeirra. Síðast tók höfundur saman umfjöllun um þrjá listamenn 

sem allir vinna sín listaverk í anda sjálfbærni og þá gjarnan með þau náttúruefni sem þeir 

geta nálgast í umhverfinu hverju sinni. 

Hugmyndabankinn inniheldur samantekt á verkefnum sem hafa öll þau markmið að 

falla undir sjálfbærni. Honum er skipt upp í tvo kafla þar sem fyrri kaflinn fjallar um 

verkefni með áherslu á að búa til listaverk eða hluti úr endurvinnanlegum hlutum. Seinni 

kaflinn er með áherslu á að vinna með náttúruefni og þá helst úti í náttúrunni. Með því að 

hafa tvo kafla, þar sem annar inniheldur verkefni með áherslu á endurvinnslu en hinn með 

áherslu á náttúruefni, er hægt að benda á að sjálfbærni hefur margar birtingarmyndir í 

listum. Þó er þessi hugmyndabanki langt frá því að vera tæmandi en getur gefið 

nemendum og kennurum hugmyndir að verkefnum og jafnvel innblástur að nýjum 

verkefnum í anda sjálfbærni þar sem umhverfið er uppspretta þeirra. 
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11 Verkefnahugmyndir 
 

11.1 Verkefni þar sem pappahólkar eru endurunnir 

Pappahólkar eins og undan eldhúsrúllum eru tilvaldir til að vinna með sem efnivið í 

myndmennt. Þeir eru þrívíðir og bjóða upp á margar útfærslur. Til dæmis er hægt að: 

 Búa til sjónauka 

 Búa til ýmsa karla og kerlingar 

 Búa til hristur/hljóðfæri 

 Búa til uglur og fleiri dýr 

 Búa til armbönd og úr 

 Búa til óróa 

 Búa til gjafaöskjur. 

 

Sjónauki 

Ýmsar útfærslur koma til greina en hér er ein þeirra. 

Efniviður: rúllur fyrir hvern nemanda, litir, málning, glær eða lituð plastfilma, spotti og 

lím (hitalím úr límbyssu hentar vel). 

Framkvæmd: rúllurnar eru litaðar og skreyttar eins og hver vill. Plastfilman er sett 

framan á, gaman að hafa hana í lit, t.d. með plasti undan sælgæti (ekki nauðsyn) og svo 

eru rúllurnar límdar saman. Að lokum er bandspotti settur í rúlluna í lengd sem passar 

hverjum nemanda fyrir sig. 

 

Ýmsir karlar og kerlingar 

Efniviður: rúllur fyrir hvern nemanda, þekjulitir, penslar, efnisbútar og fleira sem til leggst 

ásamt lími. 
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Framkvæmd: rúllurnar eru málaðar og látnar þorna. Því næst verður að skreyta þær 

eftir því hvernig karlinn eða kerlingin á að vera. Hægt er að líma efnisbútana á rúlluna og 

búa til húfu, hár eða hatt til að setja ofan á. Fyrir augu er t.d. hægt að nota tilbúin augu úr 

föndurverslun, tölur eða klippa svartan pappír til eða að teikna þau beint á. Það getur 

farið eftir því hvaða efniviður er til eða eftir vali nemandans. 

 

Uglur og fleiri dýr 

 

Mynd 4: Uglur (Jane, 2011) 

 

Hér verður að nota hugmyndaflugið en uglur og snákar gætu verið góð viðfangsefni. 

Efniviður: rúllur fyrir hvern nemanda, efnisbútar, fjaðrir, skraut sem til fellur, lím, 

málning, penslar, vatnskrukkur, svuntur, hefti og heftari. Aðgengi að vatni til þess að þvo 

áhöld og hendur. 

Framkvæmd uglu: brotið inná rúllurnar efst til að mynda eins og tvö uglueyru. 

Rúllan máluð og efnisbútar klipptir út sem verða vængir. Hægt er að líma augu á rúlluna 

eða mála þau á þær. Gogg er hægt að setja á rúlluna og skraut að vild.  

Framkvæmd snáks: rúllurnar klipptar niður, en málaðar áður en byrjað er. Þegar 

búið er að klippa þær niður er hægt að festa þær aftur saman sitt á hvað innan í hvern 

hring. Annað hvort að nota heftara til að festa hringina saman aftur eða lím. Hausinn á 

snáknum er hafður með augum og tungu sem ýmist er hægt að líma á rúlluna eða teikna. 
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Armbönd og úr 

 

Mynd 5: Armbönd (Karólína, 2013) 

 

Armbönd og úr gæti t.d.  verið góð viðfangsefni. 

Efniviður: eldhúsrúllur, fjaðrir, skraut sem til fellur, lím málning, penslar, 

vatnskrukkur, svuntur. Aðgengi að vatni nauðsynlegt. 

Einfalt og skemmtilegt verkefni þar sem pappahólkurinn er málaður eða litaður og 

skreyttur. Hann klipptur niður í passlega breiðar ræmur og klipptur eftir endilöngu svo 

hann sé opinn. Þá er hægt að smeygja úrinu eða armbandinu á úlnliðinn. Yngri börn með 

granna úlnliði geta haft pappahólkinn óklipptan þar sem hólkurinn getur smeygst utan um 

hönd þeirra. 

Ef þetta á að vera armbandsúr, er búin til skífa til að setja ofan á og klukka teiknuð 

á hana. Það gæti verið skemmtilegt aukaverkefni á því tímabili sem nemendunum er 

kennt á klukku. 

 

Órói  

Órói er skemmtilegt viðfangsefni. 

Efniviður: eldhúsrúllur, fjaðrir, skraut sem til fellur, álpappír og pappír, lím, 

málning, penslar, vatnskrukkur, svuntur, spotti eða garn, prik eða trjágrein. Aðgengi að 

vatni. 
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Ef ætlunin er að gera óróa er hægt að hafa hann með mismunandi sniði. Hægt er 

að hafa rúllurnar óklipptar eða klippa þær niður eins og hver og einn vill. Þær eru 

skreyttar og málaðar að vild hvers og eins. Síðan þarf að festa í þær bandspotta og festa á 

prikið eða trjágreinina, þá er orðinn til órói. 

 

Gjafaöskjur úr papparúllum 

 

Mynd 6: Gjafaöskjur (Karólína, 2013) 

 

Gjafaöskjur eru sígild viðfangefni sem alltaf er þörf fyrir. 

             Efniviður: eldhúsrúllur eða salernisrúllur, skrautborðar, notaður umbúðapappír 

garn og annað skraut sem til fellur, lím, málning, penslar, vatnskrukkur, svuntur. Aðgengi 

að vatni ef málning er notuð. 

Framkvæmd: rúllan er brotin inn á í báða enda. Síðan er rúllan máluð og skreytt að 

vild hvers og eins. Gjöfin er sett í öðru megin frá og lokað fyrir. Einfaldar og fallegar 

gjafaumbúðir fyrir smáar gjafir. 

 

11.2 Eggjabakkar endurunnir í myndmennt 

Eggjabakkar er efni sem auðvelt er að finna og margt skemmtilegt hægt að búa til úr 

þeim. Hér fær sköpun nemendanna að ráða för varðandi litaval og skreytingu. Allt það 

sem er afgangs frá öðrum verkefnum getur orðið að skrauti. T.d. krep-pappír, 

sælgætisbréf, tölur, perlur, fjaðrir og fleira sem finnst í umhverfinu. 
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Efniviður fyrir verkefni unnin úr eggjabökkum: eggjabakkar, fjaðrir, skraut sem til 

fellur, lím, málning, penslar, vatnskrukkur, svuntur ásamt aðgengi að vatni. 

 

Eggjabakki verður að blómi 

Hér er hægt að nota sætið þar sem eggið liggur í og klippa það út. eins er hægt að nota 

tindana og hafa þá fyrir blóm. Útbúa þarf stilka og þeir geta t.d. verið úr pípuhreinsurum 

sem oft eru notaðir í föndur. Eins væri hægt að nota rör eða annað sem til fellur í 

umhverfinu. 

 

Eggjabakki notaður í fingrabrúður 

  

Myndir 7 og 8: Fingrabrúður (Karólína, 2013) 

 

Í þessu verkefni eru tindarnir úr eggjabakkanum notaðir. Rífa þarf þá úr, og snyrta 

kantinn. Hægt er að klippa kantinn til eða hafa hann rifinn. Hver nemandi fær einn tind og 

málar hann. Þegar málningin er þurr er hægt að líma skrautið á. Nemendum finnst 

skemmtilegt að hafa tilbúin augu sem kallast googly eyes á ensku og fást í 

föndurverslunum. En augu er hægt að búa til á ýmsan hátt. Þegar allt er þurrt er tilvalið að 

leika með fingrabrúðurnar. 

 

Jólatré 

Tindarnir eru notaðir til þess að útbúa lítil jólatré. Hægt er að hafa það einfalt eða að líma 

tindana hvern ofan á annan til þess að hafa það hærra. Jólatréð er málað og síðan er hægt 
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að skreyta það með því að líma á það samankuðlaðar kreppappírskúlur, glimmer eða gróft 

salt. Hugmyndaflugið má gjarnan fá að ráða og tilvalið er að nota það sem til fellur í 

umhverfinu til að skreyta jólatréð. 

 

11.3 Mjólkurfernur notaðar í endurvinnslu 

 

Blómapottar 

Þar sem mjólkurfernur halda vel vökva eru þær mjög hentugar til að nota fyrir 

blómapotta. Þá er fínt að sá fræjum fyrir sumarblóm eða kryddjurtir í slíka potta. Þá er 

fernan tekin og skorið ofan af henni, hægt er að láta hana liggja eða standa en þá er hún 

tilbúin en skemmtilegra er að mála hana og setja jafnvel fallegt munstur á.  

 

Farartæki 

Jógúrtfernur eru góðar til þess að útbúa bát. Þá er fernan látin liggja á hlið, og efra lagið 

klippt af. Báturinn er svo málaður eins og hver og einn vill hafa hann. Skemmtilegt væri að 

útbúa segl úr því sem klippt var af, til þess er hægt að nota að spýtu eða annað sem til 

fellur og hentar fyrir mastur. Það er límt niður á botninn og seglið þar á. Þá er kominn 

þessi fíni bátur. 

Með misstórum fernum er hægt að útbúa alls konar bíla. Þá er hægt að mála á þá 

útlit bílsins, líma tappa af flöskum utan á og þá er bíllinn tilbúin. Fernan er máluð og 

skreytt eftir því hvernig hver og einn vill. 

 

Hús 

Mjólkurfernurnar eru fínar til þess að búa til pappahús og þá sérstaklega 1 og ½ lítra 

fernurnar. Mismunandi stærðir af húsum fást með því að skera fernuna til. Hurð og gluggi 

eru síðan klippt út og fernan máluð. Tvær til þrjár umferðir gæti þurft að fara til að þekja 

vel yfir textann sem er á fernunni. Hægt er að búa til heilt þorp með svona húsum.  
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11.4 Verkefni þar sem plastflöskur eru notaðar í sköpun 

 

Skrauthristur 

Hálfs lítra flöskur eru mjög hentugar í skrauthristur. Þá þarf að útvega eina flösku á hvern 

nemanda. Í flöskuna er sett glimmer og skraut, síðan er sett vatn og matarlitur. Tappinn er 

límdur fastur á. Flaskan hrist og horft á skrautið hreyfast til. 

 

Plastflöskur klipptar til í verkefni 

Ýmislegt annað er hægt að gera við plastflöskur. T.d. er hægt að klippa efri hlutann af og 

útbúa blóm. Þá er það klippt til þannig að það myndast blóm og síðan er hægt að mála á 

plastið. 

Neðri hlutann á plastflöskunni er hægt að útbúa sem kertalukt. Þá er neðri hlutinn 

notaður af flöskunni og hann klipptur af, hægt að hafa mishátt. Í botninn er settur sandur 

og möl. Þar ofan á er sprittkerti lagt og kveikt á því. Hægt er að setja sterkt band eða 

málmvír til þess að hengja luktina upp í t.d. tré. Hægt er að útfæra mismunandi luktir og 

klippa efri hlutann til, t.d. væri hægt að klippa í strimla og hita hvern strimil aðeins og 

beygja hann til. 
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11.5 Verkefni með áherslu á náttúruefni 
 

 

Mynd 9: Form mótað með blómum og sandi (Karólína, 2012) 

 

Efniviður úr náttúrunni er allt í kringum okkur og upplagt að nýta hann til verkefnagerðar í 

myndmenntakennslu. Þó þarf að gæta þess að raska ekki jafnvægi náttúrunnar eða 

skemma fallega staði. Sem dæmi má nefna að garðeigendur klippa á hverju ári tré og 

runna í görðum sínum. Getur þar legið heilmikill fjársjóður sem hægt er að skapa ýmis 

verk úr. Fjörur bjóða t.d. upp á notkun sands og steina sem skemmtileg hráefni til 

myndgerðar en einnig strá, blóm, laufblöð, fjaðrir og fleira sem hægt er að finna og nýtast 

fyrir myndsköpun og geta kallað fram skemmtilegar upplifanir. Fyrst þarf að safna saman 

ýmsu hráefni og síðan er hægt að vinna úr þeim ýmis verkefni. 

Öll þessi verkefni krefjast myndavélar og ef ekki er nema ein eða fáar myndavélar er 

hægt að skiptast á að mynda. Til þess að ekki fari á milli mála hvaða nemandi það er sem 

er að mynda, er hann myndaður fyrst og síðan fær hann að taka sínar eigin myndir. 

Ýmis mynstur er hægt að vinna með náttúruefnum og hægt að hafa þau til 

fyrirmyndar í verkefnum. En hér á eftir koma nokkrar tillögur að verkefnum úti í 

náttúrunni. 
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Myndir 10 og 11: Mótun forms í sand (Karólína, 2013) 

 

 

Listaverk úr grjóti 

 

Mynd 12: Steinar og grjót (Sanny Frick, 2010) 

 

Mismunandi grjóti og steinum er raðað upp í form sem geta t.d. verið hringlaga eða 

spíralllaga. Nemendur skapa form og ljósmynda svo. 

 

Laufblöð  

Laufblöð er upplagt að nota til verkefnagerðar á haustin þar sem nægilega mikið fellur til 

af þeim. Nemendur tína laufblöð að hausti sem eru mismunandi að lit og raða þeim svo 

upp eftir litbrigðum. Hægt er að nýta litaskala frá brúnum laufblöðum yfir í gul, rauð og 

græn. Hægt er að raða þeim í ýmis form svo sem hring eða röð eða það sem nemendinn 

hefur ákveðið. Verkin eru að lokum ljósmynduð. 
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Frosið vatn 

Nemendur gætu búið til listaverk með því að blanda saman hlutum úr umhverfinu og 

notað náttúrulegan efnivið eins og blóm. Tómar flöskur sem er búið að skera toppinn af 

og fylla af vatni. Flöskurnar eru skreyttar með blómunum og síðan settar út í miklu frosti. 

Skreytingarnar er svo hægt að taka inn og láta bráðna. Notuð er myndavél til að skrásetja 

ferlið. 

Útikertastjaki: vatn sett í t.d skúringarfötu og það skraut sem hver vill. Plastdallur 

settur ofaná og lok sett yfir svo plastdallurinn haldist á réttum stað. Þegar vatnið hefur 

náð að frjósa alveg í gegn er ísklumpnum náð úr fötunni. Gat ætti að vera að ofanverðu 

þar sem plastdallurinn var og þá er það prýðilegt sæti fyrir kerti. Betra er að setja stórt 

kerti þar ofan í frekar en friðarkerti því að friðarkerti hitnar allt í gegn og byrjar fyrr að 

bræða stjakann utan af sér. 

 

Skuggamyndir 

  

Myndir 13 og 14: Skuggamyndir (Karólína, 2013) 

 

Þetta verkefni er upplagt til að framkvæma nokkrum sinnum og setja síðan upp 

ljósmyndasýningu. Hægt er að framkvæma þetta verkefni með mismunandi hætti. 

Aðstæður: til þess að geta unnið verkefni þar sem skoða á skugga og vinna með þá er 

nauðsynlegt að sólin sé til staðar og ekki verra ef veðrið er sæmilegt. 

Hægt er að taka ljósmyndir beint af skuggunum og skiptir þá staðsetning ekki miklu 

máli. 
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Skemmtilegt er að fara í fjöruna þar sem nemendur stilla sér upp og því næst strikað 

eftir skugganum. Hægt er að leika sér með uppstillingar sem gefur nemendum tækifæri til 

eigin sköpunar. Síðan eru skuggarnir ljósmyndaðir. 

 

  

 

Myndir 15 og 16: Skuggamyndir teiknaðar í sand (Karólína, 2013) 

 

Skuggamyndir þar sem skugginn er myndaður með því að láta rigna á sig eða snjóa. 

Aðferð: Farið er út með hópinn þegar byrjar að rigna eða snjóa. Nemendur klæðast 

pollagalla eða góðum hlífðarfatnaði og leggjast niður þar sem þeim dettur í hug t.d. á gras, 

plan, á stétt eða annars staðar. Staðurinn má þó ekki vera hættulegur vegna umferðar. 

Nauðsynlegt er að liggja í svolítinn tíma og láta rigna eða snjóa á sig þar til allt er orðið 

blautt eftir rigninguna eða þakið af snjó í kringum nemandann. Þá stendur hann upp og 

myndar fletið þar sem hann lá. Hægt er að leika sér með stellingar eða liggja alltaf í sömu 

stellingu. Nauðsynlegt er að flöturinn sé ljósmyndaður strax og staðið hefur verið upp því 

skugginn hverfur fljótt í snjó eða rigningu. Þessi hugmynd er fengin frá Andy Goldsworthy. 

 

Unnið með snjó 

Hægt er að búa til lágmyndir úr snjó og síðan ljósmynda þær. Gott er að móta fyrirfram 

hugmyndir að formum eða að skapa þau á staðnum. Einnig er hægt að mála í snjóinn úti 

með vatnsþynntum þekjulitum eða taka snjóinn inn, móta úr honum og lita. Verkin þarf 

að ljósmynda til varðveislu þar sem snjórinn bráðnar að lokum. 
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11.6 Lokaorð með verkefnasafni 

Höfundur þessa verks hefur nú sett fram verkefnasafn sem tengt notkun óhefðbundins 

efniviðar úr nærumhverfi skóla í myndmenntakennslu. Einnig hefur hann tengt vinnuna 

við sjálfbærni sem áherslu í skólastarfi. Er það von hans að verkefnasafnið nýtist skólafólki 

sem vill takast á við þessa áherslur. 

Margt bendir til þess að börn njóti þess frekar að vinna í náttúrulegu umhverfi en 

manngerðu (Tovey, 2008). Náttúruleg fyrirbæri í umhverfi þeirra svo sem gras, blóm, tré 

og runnar hafa líka örvandi áhrif á sköpunargáfu þeirra. Í útiumhvefi skólans virðist þau 

oft halda betur athygli sinni við nám og leik heldur en í skólastofunni sjálfri. Börnin þurfa 

að fá tækifæri til þess að vera virkir þátttakendur í eigin umhverfi en ekki aðeins 

áhorfendur.  

Þegar börnum er búið slíkt námsumhverfi þarf að gera ráð fyrir því að þau geti unnið 

með og í náttúrunni, með þeim efnivið sem stendur til boða á hverjum tíma. Á þennan 

hátt fá nemendur tækifæri til þess að læra af eigin reynslu og að setja mark sitt á 

náttúruna og hlúa að henni. Að auki eru börn forvitin um fyrirbæri í náttúrunni sem þau 

vilja skoða og rannsaka. Því er það heillandi viðfangsefni fyrir kennara að nýta náttúruna 

sem skólaumhverfi og gefa nemendum sínum tækifæri til þess að upplifa náttúruna með 

eigin augum og tengjast henni  í gegnum skapandi starf (Tovey, 2008). 
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