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Ágrip  

Skapandi skólastarf og sjálfbærni eru meðal grunnþátta nýrrar menntastefnu íslenskra 

stjórnvalda þar sem ný sýn birtist á hvaða hæfni er talin nýtast nemendum best til að 

búa þá undir framtíðina. Markmiðið með þessu verkefni er að innleiða nýjung í 

skipulagi og framkvæmd á listmenntun sem tekur mið af samfélagslegum gildum og 

fellur að markmiðum í grunnþáttum aðalnámskrár. Hugmyndin er að koma á laggirnar 

listasmiðju á hjólum, „Listabíl“ sem skapandi efnisveitu með helstu verkfærum, 

endurnýtanlegum efnivið og sýningarrými. Listabíllinn heimsækir skóla og eða 

stofnanir og býður upp á örnámskeið með sjálfbærni og sköpun að leiðarljósi. Áhersla 

verður lögð á að fá nemendur til að vinna verkefni sem byggjast á þeirra eigin listrænu 

sýn og útfærslum. Grunnurinn að verkefninu er sóttur í hugmyndir Reggio Emilia en 

þungamiðja hugmynda þeirra er lýðræði og sköpun sem fellur vel að nýjum gildum 

menntastefnu á Íslandi, þ.e.a.s. grunnþáttum sex; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

jafnrétti, sköpun, lýðræði og mannréttindum. Tilgangurinn með verkefninu er ekki síður 

að ýta undir nýstárlegar hugmyndir og umfjöllun um breytta kennsluhætti í skólastarfi. 

Listabíllinn gefur nemendum frelsi til sköpunar, stuðlar að útinámi, eykur skilning á 

náttúru, sjálfbærni og tengsl við samfélagið.   

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Abstract 

Creative educational approach and sustainability are among factors promoted in a new 

government policy for the development of curriculum in Iceland and these factors are 

also recognized as vital for individual capacity and adaptability in future society. The 

purpose of the current project is to introduce a novel approach in the implementation of 

art education that takes community values into account and complies with the new 

educational policy. The project involves the establishment of a mobile art studio, a bus 

that promotes the idea of recycling by collecting industrial “waste” for creation of art in 

collaboration with students. The bus also contains necessary tools and exhibition space 

for art-projects executed in collaboration of artists and students. The most important 

foundation of the project is the Reggio Emilia educational approach which shares 

fundamental values with the novel Icelandic government policy including: literacy, 

sustainability, health and well-being, equality, creativity, democracy and human rights. 

The purpose is to promote new ideas in the approach to education and initiate a critical 

discussion of conventional teaching methods. The project promotes creative freedom, 

outside the classroom experiences, and inspires students to think about sustainability, 

nature and community.	  
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Formáli 

Þessi ritgerð er unnin á meistarastigi í Listkennslu við Listaháskóla Háskóla Íslands 

undir leiðsögn Svanborgar R. Jónsdóttur og Kristínar Karlsdóttur. Ég þakka þeim 

báðum fyrir veitta aðstoð og góðar ábendingar. Soffíu Þorsteinsdóttur þakka ég fyrir að 

kynna mig fyrir Reggio Emilia. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir hvatningu, 

stuðning og þolinmæði. Sérstakar þakkir fá eiginmaðurinn minn Jón Þór Bergþórsson, 

móðir mín Anna Quinn og börnin mín Logi, Dagur, Alla, Dögg og Úlfar. Síðast en ekki 

síst vil ég þakka öllum börnum sem ég hef kynnst á kennsluferli mínum sem hafa með 

leik sínum og sköpun vísað mér veginn við gerð ritgerðarinnar.  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

„ Ég trúi á listina 

og  framgang hennar 

í heiminum sem afl til að 

gera lífið og umhverfið betra“. 

 

Jón Gunnar Árnason (1988) 
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Inngangur 

Listir eru tjáningarform sem geta framkallað margskonar áhrif, bæði jákvæð og 

neikvæð. Listir eru notaðar í ýmsum tilgangi og í þeim felst mikilvæg næring sem ekki 

er auðvelt að henda reiður á, gera áþreifanlega og mæla. Í þessari ritgerð er fjallað um 

hvað felst í listrænum eða skapandi leiðum til að nálgast verkefni í skólstarfi og hvers 

vegna þær leiðir eru mikilvægar. Markmiðið með verkefninu sem hér er lýst er að 

innleiða nýjung í útfærslu á listmenntun sem tekur mið af samfélaglegum gildum og 

fellur að markmiðum í grunnþáttum aðalnámskráa.  

 

Umræðan um mikilvægi listgreina er ekki ný af nálinni, t.d. má finna áhugaverða 

stefnuyfirlýsingu í tímariti um menntamál frá árinu 1958 þar sem segir; „Öll listiðkun 

hefur mikilvægu hlutverki að gegna og nauðsynlegt er að listnám sé gert að 

skyldunámsgrein í öllum aldursflokkum skólanna. Listkennslu skal með opinberum 

fjárveitingum gert jafnt hátt undir höfði og öðrum námsgreinum með tilliti til opinberra 

fjárveitinga“ (Teiknikennarafélag Íslands, 1958, bls. 233). 

 

Ný menntastefna á Íslandi felur í sér nýja sýn á hvaða lykilhæfni nýtist nemandanum 

best til að búa hann undir framtíðina (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2011). 

Kjarni stefnunnar felur í sér sex grunnþætti sem eru sköpun, sjálfbærni, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti, læsi, heilbrigði og velferð. Þessir þættir skulu hafðir að 

leiðarljósi í öllu námi fyrir leik-, grunn-, og framhaldsskóla. Skipulag skólanna þarf að 

endurspegla þá sýn sem grunnþættirnir móta og nauðsynlegt er að nálgast viðfangsefnin 

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

og nýstárlega nálgun í skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2011, 

bls.17). 

 

Á sama tíma er mikið umrót í samfélaginu og dregið hefur verið úr fjárveitingu til 

menntamála.  Í umdeildum tillögum um sparnað í leik- og grunnskólum Reykjavíkur í 

byrjun árs 2011 voru skólar sameinaðir og stöðugildum fækkað (Reykjavíkurborg, 

2011). Í aðhaldsaðgerðum sem þessum þarf að gera upp á milli kostnaðarliða en 

reynslan er sú að listgreinar verða gjarnan fyrir niðurskurði.  
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Rannsóknir benda til þess að brottfall úr íslenskum framhaldsskólum sé töluvert meira 

en í nágrannalöndunum sem gæti bent til þess að ekki finni allir nám við hæfi í 

skólanum (OECD, 2011).	  Í skýrslunni Ungt fólk utan skóla má sjá að helsta ástæða fyrir 

brottfalli úr skóla er leiði. Þar gefa u.þ.b. 70% nemenda sem hætt höfðu námi þá 

skýringu að þeim hafi þótt námið óáhugavert (Álfgeir Logi Kristjánsson, Birna 

Baldursdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2010). Þetta 

gefur til kynna að auka þurfi fjölbreytni í námsleiðum í skólakerfinu. Rannsókn Jóns 

Torfa Jónssonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) á námsgengi og afstöðu ‘75 

árgangsins leiddi í ljós að þótt níu af hverjum tíu hæfu nám í framhaldsskóla voru 

42,8% ekki útskrifaðir við 24 ára aldur. Til samanburðar kemur fram að 97% sænskra 

ungmenna hefja nám í framhaldskóla en 20% voru ekki útskrifaðir við 20 ára aldur. Í 

niðurstöðum kemur fram að námsleiði var oftast nefndur sem skýring þess að nemendur 

flosna upp úr námi. Afstaða til verklegs og bóklegs náms var einnig könnuð og í ljós 

kom að þeim sem hugnast verknám frekar en bóknám voru ólíklegri til að útskrifast úr 

framhaldsskóla (Jón Torfi Jónsson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 58-65).  

 

Í nýlegu útvarpsviðtali við menntamálaráðherra þar sem rætt var um fjárlagafrumvarpið 

2014 kemur fram að skera þurfi niður, hugsanlega að hægja á nýjum verkefnum eins og 

innleiðingu nýrra námskráa, og jafnvel gera breytingar á þeim (Illugi Gunnarsson, 

2013). Þetta bendir ekki til þess að háleit markmið um breytta sýn í menntamálum sé í 

sjónmáli og að skólakerfið eigi enn um langan veg að fara hvað þessi mál varða.  

 

Vegna þessarar umræðu hef ég velt fyrir mér hvernig mögulegt sé að framfylgja 

grunnþáttunum í aðalnámskrá á hagkvæman, skemmtilegan og skapandi hátt? Þegar 

aðstæður eru slíkar að boðaður er niðurskurður samtímis innleiðingu nýrrar sýnar í 

menntamálum má reikna með að skólafólk þurfi margvíslegan stuðning við innleiðingu 

grunnþáttanna og að móta áhugavert og skapandi skólastarf. Hugmynd mín er að efla 

skapandi skólastarf með því að koma á laggirnar listasmiðju á hjólum, „Listabíl“, sem 

ætlað er að vera efnisveita með endurnýtanlegum opnum efnivið, helstu verkfærum og 

möguleika á sýningarrými. Listabíllinn er hugsaður sem vettvangur fyrir 

samfélagsverkefni þar sem ætlunin er að nýta afganga eða hluti sem falla til hjá 

fyrirtækjum og vinna úr þeim verkefni sem efla umhverfisvitund og skapandi færni. Það 

má meðal annars hugsa sér að slík verkefni lífgi upp á umhverfi opinna svæða eða 

einkalóða fyrirtækja og stofnana. Með þátttöku sinni geta fyrirtæki sýnt samfélagslega 
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ábyrgð og bætt umhverfisímynd sína. Ávinningur færanlegrar efnisveitu er einnig 

fólginn í því að hægt er að staðsetja listasmiðjuna utan skólastofunnar, t.d. í náttúrunni 

þar sem nemendur verða fyrir annarskonar hughrifum og gefst tækifæri til að vinna 

samfélagstengd verkefni. Þessi eiginleiki bílsins býður einnig upp á ólík form samvinnu 

t.d. á milli nemendahópa mismunandi skóla, milli nemenda og stofnana (elliheimili 

o.fl.) og samvinnu við listamenn í mismunandi umhverfi.  

 

Verkefnið getur einnig opnað augu stjórnenda og starfsmanna skóla fyrir því hvernig 

hægt er að tengja grunnþættina inn í námið og ýta undir fjölbreytni í skólasamfélaginu. 

Í samvinnu safna starfsmenn bílsins og nemendur efni og munum fyrir Listabílinn. 

Hreinsa, ef þess þarf, raða og flokka (m.a. eftir litum, áferð og stærð) til að gera þá 

aðlaðandi til sköpunar. Í samvinnu við skóla vinna starfsmenn listabílsins 

kennsluáætlun fyrir Listasmiðjur sem eru sniðnar að nemendahópnum hverju sinni. Í 

sköpunarferlinu er byggt á hugmyndum nemenda sem þurfa að skipuleggja efnisnotkun 

með skynsamlega nýtingu í huga, í samræmi við sjálfbærnihugtakið. Ferlið frá því að fá 

hugmynd, sækja efniviðinn, skissa, ræða, útfæra og að endingu fullvinna, er skrásett 

skriflega, með skissugerð, myndum og upptökum af nemendunum sjálfum. Að endingu 

munu nemendur halda sýningu sem auglýst væri á vef Listabílsins og í fjölmiðlum. 

Sköpunarferli Listabílsins er hannað með það í huga að nemendur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppspretta verkefnis míns er sótt í hugmyndafræði sem kennd er við Reggio Emilia 

sem er borg á norðanverðri Ítalíu. Ég mun ræða uppruna og sögu aðferðarinnar, leitast 

við að draga fram lykilatriði í framkvæmd hennar og skoða samsvörun í nýrri 

 

• Tileinki sér samvinnu, samábyrgð 

• Skoði umhverfið og greini þarfir þess og vandamál 

• Tengist samfélagi sínu og sjái að þeir geti haft áhrif til góðs 

• Æfist í skapandi og gagnrýnni hugsun 

• Sjái möguleika sem felast í endurnýtingu 

• Verði læsari á sjálfan sig, aðra og umhverfið 

• Öðlist andlega og líkamlega næringu sem felst í því að framkvæma 

eigin hugmynd og sýna afraksturinn 

• Taki afstöðu, þrói hugmyndir, leiti lausna og geti sýnt frumkvæði 
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menntastefnu á Íslandi. Loris Malaguzzi (1920-1994) sem var lykilmaður í þróun 

uppeldissjónarmiða í anda Reggio Emilia leitaði í smiðju margra hugsuða 20. aldarinnar 

sem hafa mótað umræður í kennslufræðum, þ. á m. Howard Gardner (f. 1943) sem setti 

fram fjölgreindakenninguna (e. Theory of multiple intelligences), John Dewey (1859-

1952) sem er þekktastur fyrir áherslu á verkhyggju (e. Pragmatism), Jerome S. Bruner 

(f. 1915) sem er gjarnan tengdur við uppgvötvunarnám (e. Learning by discovery), Jean 

Piaget (1896-1980) og Lev Vygotsky (1896-1934) sem eru kenndir við hugsmíðahyggju 

(e. constructivism) og félagslega hugsmíðahyggju (e. social construtivism).  

 

Ritgerðin skiptist í tvo meginhluta. Í þeim fyrri verður fjallað um fræði sem liggja til 

grundvallar Listabílsins, svo sem skapandi nám, menntun til sjálfbærni, útinám, 

samfélagslist, svo og hugmyndir Reggio Emilia og efnisveitunnar ReMidu. Í seinni 

hlutanum verður fjallað um Listabílinn og tilraunaverkefni sem voru unnin til að 

prufukeyra verkefnið. Þar eru einnig niðurstöður SVÓT og PESTEL greininga sem ég 

beitti til að skoða hversu raunhæft verkefnið væri. SVÓT greining er notuð til að meta 

innri þætti verkefnisins; styrkleika, veikleika, tækifæri og ógnanir. PESTEL greiningu 

var beitt til að meta ytri þætti verkefnisins, þ.e.a.s. tækifæri og ógnanir í samfélaginu. 

Ritgerðin byggir á kennslufræðilegum hugmyndum sem fjalla um skapandi og örvandi 

nám í skólum en einnig mun ég byggja á reynslu minni sem nemandi og kennari. Að 

endingu er rætt um framtíðarsýn og fjallað um skapandi skólastarf í samhengi við 

hugmynd mína um Listabíl. 

Reynsla mín af kennslu 

Í námi mínu og starfi sem kennari í leikskóla og grunnskóla hef ég komist í kynni við 

margar kenningar og kennslufræðilegar hugmyndir. Það sem hvað mest hefur mótað 

mig er reynsla mín í vinnu við leikskólann Sæborg þar sem unnið er í anda Reggio 

Emilia, kennslureynsla mín í Landakotsskóla og Barnaskólanum í Reykjavík (sem 

byggir á Hjallastefnunni) og nám í listkennslu við Listaháskóla Íslands.  

 

Árið 2005 hóf ég störf hjá Leikskólanum Sæborg sem rekinn er af Leikskólum 

Reykjavíkurborgar. Þar má segja að hugur minn hafi opnast fyrir því hvernig hægt er að 

vinna með nemendum á skapandi hátt á þeirra eigin forsendum. Sæborg starfar undir 

áhrifum frá hugmyndum Reggio Emilia sem eiga rætur að rekja til samnefndrar borgar 
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á Norður Ítalíu. Hugmyndir þessar hafa vakið heimsathygli vegna sköpunarkraftsins 

sem einkennir allt starfið. Það byggist á því að börnin eru markvisst hvött til að skapa 

með hjálp allra skilningarvita, rannsaka viðfangsefnið, finna lausnir og uppgötva 

(Gandini, 1998). Unnið er með fjölbreyttan og opinn efnivið. Lögð er áhersla á að 

hlusta á raddir barnanna. Það hvernig þau tjá sig og uppgötva í gegnum sköpunarferlið 

og leikinn eru mikilvægir þættir í hugmyndum Reggio Emilia. Til að fylgjast með 

hvernig nemendur uppgötva er sköpunarferlið skráð með ýmsum hætti, m.a. skriflega, 

með ljósmyndum, myndbands- og hljóðupptökum. Skráningar hjálpa nemendunum 

einnig við að skilja eðli sköpunarferilsins. Þannig er yfirsýn yfir ferlið mikilvægara en 

útkoman. Börnin sýna mikið hugvit í því frelsi sem fylgir trausti og hvatningu en ein af 

undirstöðum hugmyndafræðinnar er einmitt að hafa trú á getu barnsins (Gandini, 1998). 

 

Börnin á Sæborg (2013) eru örvuð til að nota öll skilningarvitin. Þau eru spurð opinna 

spurninga og leita sjálf svara við þeim. Þau tjá uppgötvanir sínar á skapandi hátt í opinn 

efnivið. Rauði þráðurinn í starfsemi leikskólans er að vinna með hið sjálfsprottna hjá 

barninu og að hugmyndir þess séu í fyrirrúmi. Í námskrá Sæborgar er eftirfarandi haft 

að leiðarljósi: „Í öllu starfi er litið á barnið sem sterkan og skapandi einstakling sem 

hefur mikið fram að færa“ (Sæborg, 2013). 

 

Reynslan á Sæborg breytti sýn minni á kennslu, ekki eingöngu á leikskólastigi heldur  

einnig á síðari skólastigum þar sem sköpunin, sem að mínu mati er eðlilegur hluti 

manneskjunnar, er gjarnan bæld niður. Ég tel að með því að hlusta á nemendur og leyfa 

þeim að hafa frumkvæðið í þekkingarleit sinni verði efnistökin oft áhugaverðari og 

eftirminnilegri en mögulegt er með hefðbundnu bóknámi. Til að gefa mynd af því 

hvernig hægt er að vinna í anda Reggio Emilia langar mig að segja frá verkefni sem ég 

vann í Sæborg. Hugmyndin með Listabílnum er að vinna á sambærilegan hátt. 
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Fræðin í verki - í anda Reggio Emilia  

Verkefnið sem ég mun kynna hér nánar vann ég með elsta árgangi (5-6 ára nemendur) 

leikskólans í Sæborg árið 2008. Þessi hópur hafði 

mikinn áhuga á bókagerð. Nokkrar stúlkur í hópnum 

höfðu krunkað sig saman og langaði til að skrifa 

bók. Þær fengu nokkur A4 blöð sem þær brutu 

saman og heftuðu. Að því búnu hófust þær handa 

við að teikna og leituðu til kennara með spurningar 

um hvernig þær ættu að skrifa. Þessi vinna þeirra 

vatt fljótlega uppá sig og smitaði hina nemendurna 

og áður en við vissum af var allur hópurinn byrjaður 

að semja sögur. Þegar þessi sami hópur kom til mín 

í listasmiðju hafði ég sankað að mér fjölda bóka til 

að kynna fyrir þeim, lesa, sýna og ræða. Þetta voru 

sögu-, teiknimynda-, ljósmynda-, popup-, fræðslu-, ljóða-, og matreiðslubækur.  Við 

veltum fyrir okkur þessum ólíku bókum og í framhaldi spruttu upp umræður um hvað 

bókaformið/brotið getur verið ólíkt.  

 

Í framhaldi af þessum umræðum voru nemendurnir komnir með alls konar hugmyndir 

um hvernig bók þeir vildu búa til og úr varð að allir útbjuggu sína eigin bók (sjá mynd 

1). Meðan á ferlinu stóð fóru nemendurnir á bókasafnið, heimsóttu Gljúfrastein og 

fræddust um íslensku handritin í Þjóðmenningarhúsinu. Þórarinn Eldjárn rithöfundur 

kom í heimsókn í leikskólann og fræddi þau um starf rithöfundar og nemendurnir fengu 

tækifæri til að spyrja hann spurninga. Í listasmiðju leikskólans eru til birgðir af 

endurnýtanlegum efnivið (efniviður sem annars færi í ruslið) sem starfsfólk og foreldrar 

koma með. Reglulega fer listasmiðjustjóri á milli iðnfyrirtækja og sækir efnivið sem 

hann síðan flokkar og gerir aðlaðandi fyrir nemendur. Það var því leikur einn fyrir þá að 

hefja leit að hentugum efniðvið fyrir bókina sína. Nemendurnir fengu frjálsar hendur 

við útfærslu bókverkanna. Hluti af sköpunarferlinu voru umræður, hugarkortsgerð, 

skráningar (skriflegar og með ljósmyndum) og kynningar nemenda. Þessar bækur urðu 

allar mjög ólíkar, bæði hvað varðar útlit og innihald. Þar á meðal voru teiknimynda-, 

sögu- og ljósmyndabækur þar sem nemendur tóku sjálfir myndirnar. Nemendur æfðust í 

sjálfstæðum vinnubrögðum og að tjá hugmyndir sínar í máli og myndum. Þá spruttu 

Mynd 1  Bókverk barnanna 
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upp miklar vangaveltur um hvernig hægt væri að binda bækurnar inn þar sem ólíkur 

efniviðurinn kallaði á mismunandi útfærslur (sjá mynd 2). Þetta reyndi á skapandi og 

gagnrýna hugsun barnanna sem þurftu sjálf að finna lausnirnar. Þar með var vinnu 

barnanna alls ekki lokið. Ferlið endaði á því að þau sýndu bókverkin í bókabúðinni 

Útúrdúr (2008). Verslunarrými bókabúðarinnar er í aðra höndina sýningarsalur en 

einnig bókaverslun sem selur bækur, tímarit um myndlist, bókverk, fjölfeldi og 

mynddiska með myndlistartengdu efni.  Foreldrar og aðrir velunnarar mættu á opnun og 

börnin buðu uppá léttar veitingar. Sýningin stóð í fjórar vikur og vakti mikla athygli. 

Fékk hún meðal annars umfjöllun í útvarpsþættinum Stjörnukíkinum á Rás 1, í umsjón 

Elísabetar Indru Ragnarsdóttur. Egill Helgason þáttastjórnandi á Rúv mætti svo og 

spjallaði við börnin um bækurnar þeirra og umfjöllunin birtist í sjónvarpsþættinum 

Kiljunni. 

 

 

 

 

 

 

 

Það var hlutverk mitt að skrásetja allt ferlið og útbúa skýrslu um verkefnið með 

myndum af ferlinu og afurðum þess (Höfundur, 2008). Þannig gafst mér tækifæri að 

meta og skoða hvað gekk vel og hvað hefði mátt gera betur. Í Sæborg er skýrslan 

aðgengileg þeim sem vilja nýta sér hana. Eftir reynslu og upplifun af þessu verkefni tel 

ég að vel hafi tekist að búa til sterkar tengingar við samfélagið, m.a. með því að gefa 

nemendum tækifæri til að ræða við starfandi rithöfund og heimsækja Gljúfrastein þar 

sem þau fræddust um Halldór Laxnes. Einnig fengu þau innsýn í starf myndlistarmanna 

með því að setja upp sýningu. Börnin kynntust sjónvarpsmiðli og fengu æfingu í því að 

koma fram og tjá sig. Eftir að verkefninu lauk komu nokkrir foreldrar að máli við mig 

og tjáðu mér að áhugi barna þeirra á bókum og lestri hefði aukist. Þegar ég ræddi við 

nemendur mína um það hvernig þeim fyndist verkefnið hafa gengið kom skýrt fram að 

þau voru öll tilbúin að útbúa aðra bók. Í hópnum var einn nemandi sem tók fram að 

hann ætlaði að verða rithöfundur og skrifa þúsund bækur.  

	  
Mynd	  2	  	  Frá	  opnun	  sýningar	  á	  bókverkum	  í	  Útidúr	  
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Skapandi hugsun og skólastarf	  

	  

 

Sérfræðingar sem móta menntastefnu vestrænna samfélaga hafa velt fyrir sér 

samfélagslegum ávinningi af skapandi hæfni einsktaklinga og hvernig menntakerfið 

geti mögulega ýtt undir ræktun slíkra eiginleika. Það þarf að móta menntastefnuna í 

samræmi við mögulegar þarfir samfélagsins í framtíðinni, meðal annars að flóknari 

samfélagsgerð sem skapast af aukinni alþjóðavæðingu og margir telja að skapandi færni 

sé þáttur sem vert er að styrkja (NACCCE, 1999). 

 

Í þessu samhengi er rétt að ræða nánar hugtakið sköpun (e. creativity) þar sem túlkun 

þess getur falið í sér mismunandi skilning. Orð eins og sköpunarkraftur, sköpunargleði, 

sköpunarmáttur, sköpunargáfa og sköpunarþrá eru gjarnan notuð til að lýsa afstöðu á 

tilfinningaþrunginn hátt sem að mínu mati bera með sér að sköpunin sé einhverskonar 

náðargáfa drifin áfram af þrá og gleði. Í samræmi við það einblíndu fyrstu rannsóknir á 

þessu sviði á afburða skapandi einstaklinga og eiginleika þeirra. Litið var á skapandi 

einstaklinga sem snillinga og rannsóknir miðuðu að því að greina hvað gerði þá 

skapandi eða í hverju sköpun þeirra fælist. Í nútímanum ganga sköpunarrannsóknir út á 

það hvernig hægt sé að örva og ýta undir skapandi hugsun nemenda (Craft, 2001). Vert 

er að nefna að mismunandi fræðigreinar nota gjarnan mismunandi hugtök þegar rætt er 

um skapandi hugsun, t.d. er það að vera skapandi í viðskiptaumhverfinu oft flokkað sem 

einhverskonar frumkvöðlavirkni, en nýsköpun og eða sköpun eru gjarnan notuð í 

félagvísindum, sálfræði og kennslufræðigreinum (Craft, 2001).  

  

Áhugavert er að skoða skilgreiningar fræðimanna á hugtakinu sköpun. Samkvæmt 

Rober J. Sternberg (2012) er það að vera skapandi ekki aðeins eiginleiki snillingsins 

heldur eitthvað sem einstaklingar í hversdagsleikanum venja sig á (e. habit) og flestir 

Hér verður rætt um skapandi hugsun og útfærslur fræðimanna á skilgreiningum 

hugtaksins sköpun. Ennfremur er fjallað um vaxandi áherslu á sköpunarþáttinn í 

skólastarfi í samhengi við tilgátur fræðimanna. Listabíllinn kemur til með að vinna 

með sköpunarþáttinn og koma til móts við vaxandi áhuga á að innleiða hann í 

íslenskt skólastarf. 
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ættu að geta tileinkað sér. Á bak við nýjungar eða uppfinningar er skapandi ferli sem 

verður til af vana. Þar á Sternberg við áunnið hegðunarmynstur sem er endurtekið þar til 

það gerist nánast á eðlilegan hátt. Skapandi hugsun verður að lífsgildi sem einstaklingar 

nota án þess kannski að gera sér grein fyrir því. Ef ætlunin er að mæla sköpunina verður 

að mæla vanabundið atferli í daglegu lífi, ekki aðeins við sérstök tækifæri eða aðstæður, 

t.d. þegar við sitjum á skólabekk og stöndum frammi fyrir prófi (Sternberg, 2012). Þá 

segir hann að ef fólk vilji hvetja til sköpunnar beri að varast að bregðast við henni á 

neikvæðan hátt eins og oft tíðkast. Hann telur að hætta verði að stuðla að 

staðreyndafræðslu í skólakerfinu sem fær nemendur til að taka við þekkingu sem leiðir 

hvorki til skapandi né gagnrýnnar hugsunar. Ennfremur telur hann að það sé ekki nóg 

að meta hæfni einstaklinga til rökrænnar greiningar (e. analytical skills) heldur einnig 

sköpunar (Sternberg, 2012).  Robinson (2011) telur að ímyndunaraflið sé forsenda þess 

að skapa. Í því felst að sjá í huga sér óorðna hluti og nýja möguleika. Það er hins vegar 

ekki nóg eitt og sér heldur þurfa aðferðirnar að fylgja því eftir. Að skapa felur í sér 

athöfn, að gera eitthvað, hvort sem það er í myndlist eða viðskiptum. Hann segir að 

sköpun feli í sér eitthvað nýstárlegt eða frumlegt en telur að útkoman verði jafnframt að 

vera ómaksins verð, þ.e. að hún hafi gildi (e. value) (Robinson, 2011). Krafan um gildi 

er að mínu mati óljós sem mælikvarði á sköpun því nýstárlegar hugmyndir eru í eðli 

sínu á undan sinni samtíð. Anna Craft telur að til þess að örva skapandi þáttinn í 

skólakerfinu þurfi að rannsaka eðli hans nánar og þar af leiðir að skilgreiningar þurfa að 

vera nógu skýrar til að undirbyggja rannsóknir (Craft, 2001). Craft hefur skilgreint 

sköpunarþáttinn og í því samhengi bent á mikilvægi möguleikahugsunar (e. possibility 

thinking) þar er vísað til eiginleikans að spyrja spurninga á borð við „hvað ef“ (e.what 

if) og „sem hvað“ (e. as if), það sé mikilvæg rót skapandi hugsunar (Craft, 2001). Craft 

hefur lagt til að nám sé byggt á samstarfi nemenda og kennara og miði að því að spyrja 

spurninga, bera kennsl á vandamál og möguleika í sameiningu, og tjá hugsanir sínar í 

ferlinu (Jeffery og Craft, 2004). Hún hefur fylgt þessu eftir og notað hugtakið 

möguleikahugsun til þess að rannsaka skapandi hugsun hjá börnum í skóla og leikskóla. 

Í rannsóknum hennar hefur m.a. komið í ljós að til þess að virkja nemendur til sköpunar 

þurfa kennarar að halda ákveðinni fjarlægð þegar það á við. Hinsvegar er of mikil 

fjarlægð heldur ekki hvetjandi til sköpunar og því þarf að finna einhverskonar jafnvægi 

í samræðum kennara og nemenda (Craft, Cremin, Burnard og Chappell, 2007).  

Fræðimenn leggja vaxandi áherslu á skapandi greinar, ekki aðeins til stuðnings við 

annað nám, heldur sem sjálfstæðar greinar sem stuðla að þroska og skilningi rétt eins og 
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hefðbundnar greinar (Dewey, 1938; Eisner, 2002). Bent hefur verið á menntandi 

reynslu sem manneskjan nýtur af sköpun og eða listum og hafa margir fært rök fyrir 

samfélagslegu gildi lista í kennslu og áhrif hennar á einstaklinginn (Dewey, 1938; 

Efland, Freedman, Stuhr, 1996; Lindström, 2006; Eisner, 2002; Stoler, 2002; Þorvaldur 

Þorsteinsson, 2009; Robinsson, 2011; Ásthildur Jónsdóttir, Coutts, Jokela, 2013 o.fl.). 

Vert er að minnast á kenningar John Dewey sem miða að því að nemendur fái tækifæri í 

skólanum til að blómstra og uppgötva, í gegnum verklegt, skapandi og fjölbreytt starf 

(Dewey, 2000a). Dewey gagnrýndi vélræna mötun hefðbundins skólakerfis og barðist 

fyrir námi sem byggist á raunverulegum verkefnum og persónulegri reynslu 

einstaklingsins (Dewey, 2000b). Jackson (1998) hefur túlkað hugmyndir Deweys um 

hvernig listir geta auðgað nám og kennslu og segir að samkvæmt Dewey séu listir 

reynsla fyrir þann sem skapar. Í sköpunarferlinu er tekist á við hugmyndir og efnivið (e. 

making and doing). Sú reynsla getur nýst til áframhaldandi vinnu til sköpunar nýrra 

verka og nýrra hugmynda. Dewey telur að listin skerpi skilningarvit, sjónarhorn og 

viðhorf einstaklingsins og hjálpi honum að skilja mannlegt eðli og samfélag (Dewey, 

1938). 

 

Elliot W. Eisner (2002) hefur rannsakað og fjallað um hlutverk lista og nauðsyn þess að 

einstaklingurinn þroskist af reynslu með hjálp skynfæranna. Hann telur að „listgreinar 

geti hjálpað nemendum að skynja heiminn með öllum skynfærum“ (Eisner, 2002) og að 

þeir þroski dómgreind sína í gegnum listir. Þetta á ekki síður við um það þegar 

einstaklingurinn stendur frammi fyrir list sem áhorfandi. Þar sem listir fela ekki í sér 

ákveðin svör verður nemandinn að byggja á eigin mati. Eisner telur að nemendur 

uppgötvi í gegnum listir að margar lausnir geti verið á sama vandamálinu og spurningar 

geti haft fleiri en eitt rétt svar. Þannig telur hann að þekkingarleit í gegnum listir feli í 

sér sveigjanleika og fjölbreyttar leiðir sem leiða til rannsókna og óvæntrar útkomu. Þá 

telur hann að listir hjálpi okkur í samskiptum og að deila menningu (Eisner, 2002). 

 

Robinson (2011) telur að áhersla á akademískt nám eins og til dæmis málvísindi og 

raungreinar sé oft á kostnað skapandi náms og að skapandi áherslur séu ekki teknar 

alvarlega. Hann telur að samkennd, siðfræði, samskipti, gildismat og samvinna hafi 

setið á hakanum í skólum iðnbyltingarinnar og að auðlindir hafi liðið fyrir það. Einnig 

að okkur hafi yfirsést að rækta frumlega þáttinn sem nýsköpun og hugvit byggja á 

(Robinson, 2011). Margir aðrir fræðimenn taka í svipaðan streng. Guy Claxton (2012) 
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hefur fjallað um það sem hann kallar fagmiðað (e. subject-oriented) menntakerfi, 

hvernig kennsluefni og árangursmat getur skilað streitusjúkum og óöruggum 

einstaklingum út í samfélagið, einstaklingum sem jafnvel eru haldnir niðurrifs-

hugsunum og hatri á sjálfum sér. Claxton segir að uppbygging námsins, 

fyrirlestraformið, sé í raun æfing í að taka niður glósur frekar en gagnlega þekkingar-

öflun. Hann telur manninn vera skapandi frá frumbernsku og að það sé einfaldlega 

taugalífeðlisfræðilegur eiginleiki sem hafi þróunarfræðilega kosti. Sú æfing að leika sér 

í huganum sé nauðsynleg fyrir þroska mannsins en í skólakerfi sem setji huganum 

annmarka sé hætta á að þessi mikilvægi eiginleiki sé bældur (Claxton, 2006, 2012).  

 

Samkvæmt úttekt Anne Bamford (2011) á list- og menningarfræðslu á Íslandi sem 

unnin var fyrir	  Menntamálaráðuneytið, hefur innleiðing skapandi kennsluhátta á Íslandi 

ekki gengið nógu langt, þótt nokkuð hafi þokað. Í skýrslu hennar um úttektina kemur 

m.a. fram:  

• Að auka þurfi kjark og hvetja til að nýir hlutir séu reyndir 

• Að okkur vanti nýjar hugmyndir og sterka sjálfsmynd fyrir listir 

• Að við þurfum einstaklinga með skilning á skapandi hugsun 

• Að við þurfum að auka skapandi vinnu í skólum og skapandi aðferðir í námi, 

þar á meðal í listgreinum 

 

Í niðurstöðum Bamford kemur einnig fram að auka þurfi samþættingu list- og 

verkgreina við aðrar námgreinar þar sem nemendur gætu lært í gegnum listir og nálgast 

viðfangsefni sín á fjölbreyttan hátt. (Bamford 2011, bls 161-163). Jafnframt kemur fram 

að skólum hafi ekki tekist að miðla mikilvægi listanna og að þeir leggi mesta áherslu á 

fög á borð við stærðfræði, íslensku og ensku (Bamford, 2011, bls. 95).  

 

Hvort heldur er fyrir tilstilli mannbætandi eða hagrænna sjónarmiða virðist sem 

menntamálayfirvöld á Íslandi hafi brugðist við ákalli um aukið skapandi starf í skólum. 

Sköpun er núna einn af grunnþáttunum í nýrri menntastefnu. Þótt sköpun sé í daglegu 

tali tengd við listir, listsköpun og listkennslu, er ætlunin að sköpunin gangi þvert á allar 

námsgreinar (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennu hluti, 2011).  

Í aðalnámskrá grunnskólanna segir að sköpun felist í að móta viðfangsefni og miðla 

þeim, að búa til og gera eitthvað nýtt eða öðruvísi og að sköpun sé að uppgötva, njóta, 
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örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Almennur hluti, 2011, bls. 24). 

 

Samkvæmt ritröð um grunnþætti menntunar í heftinu um sköpun (Ingibjörg 

Jóhannesdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Torfi Hjartarsson, 2012) felur sköpun í sér 

áskorun, spennu og leit. Í heftinu segir ennfremur að sköpun færi sér í nyt og brjóti 

hefðbundið mynstur, reglur og kerfi og veiti nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar 

hugmyndir. Sköpun byggist jafnframt á gagnrýnni hugsun, rannsókn og ótal aðferðum 

sem opna nýjar leiðir. Vinnubrögð í listsköpun einkennast af sköpunargleði, frumkvæði 

og frumleika (Ingibjörg Jóhannesdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Torfi Hjartarsson, 

2012).  

 

Það hefur sýnt sig að listsköpun gerist stöðugt mikilvægari fyrir atvinnulífið og 

hagkerfið. Í skýrslu um hagræn áhrif skapandi greina kemur fram að velta af starfsemi í 

skapandi greinum hafi numið alls 189 miljarði króna fyrir árið 2009. Þetta er mun hærri 

fjárupphæð en veltan í landbúnaði og fiskveiðum samanlagt. Skýrslan sýndi stöðuga 

aukningu milli áranna 2005-2009 (Margrét S. Sigurðardóttir og Tomas Young, 2011). 

Þessar tölur undirstrika að auk menningarlegra verðmæta er fjárhagslegur ávinningur 

fólginn í því að gera listgreinum hátt undir höfði. Það má einnig leggja fram rök fyrir 

því að í samfélagi sem gerir sífellt meiri kröfur um sjálfbærni og mannleg viðmið í stað 

efnis- og stóriðjustefnu sé efling listgreina og listgreinakennslu eðlilegt baráttumál. 

Skapandi greinar eru í eðli sínu umhverfisvænni en stóriðja, virkja marga einstaklinga 

innan samfélagsins og skila töluverðum gjaldeyristekjum (Creative Europe, 2013). 

„Þótt mikilvægi sköpunarkraftsins fyrir efnahagslegar umbætur á Íslandi sé viðurkennt 

er skólakerfið ekki nýtt sem skyldi í þessu skyni. Ef við viljum gott menntakerfi verðum 

við að hlúa að sköpunarkraftinum“ (Bamford, 2011, bls. 94).  
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Sjálfbærni  

 
Hugtakið sjálfbærni er víðfeðmt og mótast af aðstæðum í hverju landi. Þegar talað er 

um menntun til sjálfbærni er ekki um að ræða nýja námsgrein heldur sýn sem varðar 

flestar námsgreinar og skólastarfið í heild sem hvata og fyrirmynd (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Almennur hluti, 2011, bls. 20). Sjálfbærni kemur fram í skýrslunni Our 

Common Future (1987) sem unnin var á vegum Sameinuðu þjóðanna og mótaði 

framtíðarstefnu þeirra í umhverfismálum. Meginhugmyndin að baki sjálfbærri þróun er 

að ganga ekki of nærri auðlindum náttúrunnar heldur nýta þær á hófsaman hátt svo þær 

nái að endurnýja sig. Sem dæmi um það er sú hugsun að fyrir hvert tré, sem höggvið er 

sé nýju tré plantað. Í öðru lagi felst í sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda að þær skuli 

ekki nýttar á þann hátt að af hljótist mengun eða að umhverfinu sé spillt á annan hátt 

(Rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða, 2011). 

 

Í samræmi við þetta var eitt af meginmarkmiðum loftslagsráðstefnunnar, sem haldin var 

1992 í Rio de Janeiro í Brasilíu, að sporna við alvarlegum umhvefisvandamálum eins 

og eyðingu ósonlagsins, loftlagsbreytingum, eyðingu skóga og losun gróðurhúsaloft- 

tegund (Umhverfisráðuneytið, 1992). Grunnmarkmið heimsráðstefnunnar var að koma 

á samvinnu þjóða heims um að tryggja framtíð jarðar. Allsherjarþing Sameinuðu 

þjóðanna setti einnig fram nokkur meginatriði til grundvallar í umræðum og í 

ályktunum heimsráðstefnunnar. Meðal annars að fátækt og fólksfjölgun væri hluti af 

umhverfisvandanum og með það í huga yrði því að taka á efnahagsmálum þjóða, 

misskiptingu gæða, ofnýtingu auðlinda, lífsháttum og neysluvenjum. Því þarf að 

endurskoða lifnaðarhætti og framleiðslu. Sjálfbær þróun hefur þrjár meginstoðir: 

efnahagsvöxt, félagslega velferð og jöfnuð og vernd umhverfisins (Umhverfis-

ráðuneytið, 1992). Í Ríóyfirlýsingunni var m.a. samþykkt að framfylgja reglu 21 og þar 

segir: „Hugvit, hugsjónir og hugrekki æsku þessa heims skal virkja í því skyni að móta 

Hér verður fjallað um hugtakið sjálfbærni, vaxandi þörf alþjóðasamfélagsins til þess 

að skilgreina það og finna leiðir til að efla fræðslu því tengdu í samfélaginu. Eitt 

mikilvægasta markmið listabílsins er að nemendur verði meðvitaðri um 

umhverfismál og komi til með að uppgvötva hugtakið sjálfbærni í gegnum umræður 

og listsköpun. 



	   23	  

alheimssamstarf til að koma á sjálfbærri þróun og tryggja öllum betri framtíð“ 

(Umhverfisráðuneytið, 1992, bls. 21).  

 

Menntun er eitt helsta athafnasvið Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna 

(UNESCO). Stofnunin lítur svo á að menntun sé lykillinn að félagslegri og 

efnahagslegri þróun. Árið 1995 gaf alþjóðleg nefnd á vegum stofnunarinnar út rit sem 

ber heitið Nám: Nýting innri auðlinda (e. learning: the treasure within). Ritið fjallar um 

menntun á 21. öldinni og tilgreinir menntun til sjálfbærni sem lykilhæfni sem æskilegt 

er að ná fram hjá nemendum. Samkvæmt UNESCO (1996) þarf að stefna að því að 

nemandinn verði meðvitaður um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og geti tekið 

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

Skilji hvernig eigið vistspor, vistspor samfélaga og þjóða hangir saman við þróun og 

geti á gagnrýninn hátt metið gildi upplýsinga um náttúru og umhverfi. Geti tekið 

gagnrýna afstöðu gagnvart umhverfi, samfélagi, menningu og efnahagskerfi og hafi 

skilning á sameiginlegri ábyrgð jarðarbúa. Menntun til sjálfbærrar þróunar á að hjálpa 

fólki að þroska viðhorf sín, færni og þekkingu til að taka upplýstar ákvarðanir, sjálfum 

sér og öðrum til heilla, nú og í framtíðinni, og að vinna úr þessum ákvörðunum. Lagt er 

til að námið byggist á fjórum meginþáttum sem fela í sér að læra: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Íslensk stjórnvöld hafa unnið að stefnumörkun í þessum anda. Fyrsta heildstæða 

stefnumörkun íslenskra stjórnvalda í umhverfismálum, Á leið til sjálfbærrar þróunar, 

var gerð árið 1993 og tók mjög mið af samþykktum Ríó-ráðstefnunnar 

(Umhverfisráðuneytið, 2002). 

 

 

 
• Til að vita, (e. Learning to know) 
• Til að gera, (e. Learning to do) 
• Til að búa saman, (e. Learning to live together, learning to live with 

others) 
• Til að vera (e. Learning to be) 

 
                                                               (UNESCO, 1996) 
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Í almenna hlutanum í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að menntun til sjálfbærni 

miði að því að gera nemendum kleift að takast á við viðfangsefni sem lúti að samspili 

umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. Þannig þurfa nemendur að 

þekkja, skilja og virða náttúruna. Umhverfisvernd, loftlagsbreytingar og lífbreytileiki 

eru dæmi um úrlausnarefni. Félagsvitund felur í sér hæfni til að skynja, skilja og 

bregðast við tilfinningum annarra og hvað felst í því að búa í samfélagi með öðrum. 

Efnahagskerfi samfélaga skipa stórt hlutverk þegar kemur að skynsamlegri nýtingu 

auðlinda og að þau leiði ekki til óhóflegs ágangs á náttúruna. Framleiðsla og neysla, 

skilningur á eigin vistspori, vistspori samfélaga og þjóða stuðlar að sjálfbærri þróun og 

hófsemi (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2011, bls. 18-20). 

 

Rannsóknar- og þróunarverkefnið GETA (2013) Geta til sjálfbærni – menntun til 

aðgerða, er þriggja ára verkefni sem unnið var á vegum fræðafólks á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri í samvinnu við átta leik- 

og grunnskóla (GETA, 2008). Markmið verkefnisins var annars vegar að efla 

rannsóknir á menntun til sjálfbærni og hins vegar að finna leiðir til að efla skilning og 

umræður um menntun til sjálfbærrar þróunar og leita leiða fyrir íslenska skóla.  

Mótaður var greiningarlykill út frá þremur sviðum sjálfbærrar þróunar eins og íslensk 

stjórnvöld útskýra hana í ritinu Velferð til framtíðar (Umhverfisráðuneytið, 2002), þ.e. 

efnahagsvöxtur, félagsleg velferð og jöfnuður, og vernd umhverfisins. Einnig var stuðst 

við markmið og ákvæði Sameinuðu þjóðanna um áratug menntunar til sjálfbærrar 

þróunar (UNESCO, 2013). Rannsakendur í GETU hópnum hafa bent á að ef efla skal 

menntun til sjálfbærni þarf að auka getu fólks til að breyta – getu til aðgerða (Auður 

Pálsdóttir og Allyson Macdonald, 2010). 
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Útinám og útikennsla  

 

 

Samkvæmt kenningum heimspekingsins og sálfræðingsins John Dewey tengist menntun 

aðlögun mannlegra hæfileika að samfélaginu (Dewey, 2000b). Dewey hefur verið 

kallaður faðir nútímalegra kennsluhátta en hann lagði áherslu á að nemendur lærðu með 

því að framkvæma hlutina „learning by doing“ (Dewey, 1938). Hann taldi útinám ekki 

eingöngu felast í að upplifa eitthvað utandyra, heldur í því að takast á við áskoranir sem 

hafa verið skipulagðar út frá kennslufræðilegum forsendum (Dewey, 2000b). Hann taldi 

að nýta bæri samfélagið utan kennslustofunnar (Dewey, 1978) til þess að skapa grunn 

fyrir reynslu sem tengja mætti daglegu lífi og skapa samhengi á milli náms og 

samfélags. Í bókinni Learning outside the classroom (Beames, Higgins, og Nicol, 2012) 

kemur fram að útinám sé góð leið til að endurspegla og undirbúa nemendur fyrir 

síbreytilegt samfélag og óvissa framtíð. Umhverfið utan skólastofunnar gefur 

nemendum kost á að læra af raunverulegum aðstæðum og skilur þá eftir með reynslu 

sem er eftirminnilegri heldur en nám sem á sér stað innan skólastofunnar. Þetta er m.a. 

rökstutt af því að umhverfið utan skólastofunnar höfði á annan hátt til skynjunar en 

hefðbundið bóknám í skólastofunni, t.d. á þetta við um sjón, lyktarskyn og snertiskyn 

(Beames o.fl., 2012). Auk þess benda höfundar á að útinám í skólastarfi sé notað á 

árangursríkan hátt til að styðja ýmsa þætti sbr. nám í sjálfbærni, umhverfismennt, útivist 

og að þróa líkamlega og félagslega færni. Rætt er um útinám sem samspil staðsetningar, 

þátttakenda og verkefna. Jafnframt að skipulagt útinám bæti líðan ungs fólks, auki 

þáttöku í námi, leiði til virkari lífstíls, fjölbreyttari færni og auki skilning á samfélaginu, 

menningu og arfleið (Beames, o.fl., 2012). Af þessu má ætla að ávinningurinn af 

útikennslu sé að nemendur eigi auðveldara með að tengja sig viðfangsefninu í 

raunverulegum aðstæðum með því að upplifa og framkvæma í stað þess að lesa um það 

í bók.  

Til umfjöllunar hér er nálgun að námi með útikennslu og útinámi. Tilgangurinn er 

að benda á að útinám styðji ýmsa þætti í skólastarfi, m.a. menntun til sjálfbærni, 

útivist, heilbrigði, þróun líkamlegrar og félagslegrar færni og tengsl við samfélagið. 

Listabíllinn hefur þann kost að gefa tækifæri á að vinna verkefni í almannarými, úti í 

náttúrinni eða í nærumhverfi skóla og stuðla að þessum þáttum.  
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Jakob Frímann Þorsteinsson (2011) telur að megintilgangur útikennslu sé að nemendur 

geti notað líkama og skilningarvit til að upplifa, uppgötva, skynja, nýta forvitni og sýna 

frumkvæði. Markmið útikennslu sé að stuðla að alhliða þroska manneskjunnar og skapa 

tengsl milli einstaklinga, náttúru og samfélags. Jakob skiptir útikennslu upp í þrjá 

flokka. 

1. Útinám sem kennsluaðferð sem ætlað er að skapa tengsl milli einstaklings, 

náttúrunnar og samfélagsins. 

2. Útilíf sem felst í því að hreyfa sig, skipta um umhverfi og upplifa náttúruna. 

3. Ævintýranám sem felur í sér virkt nám og reynslu sem á sér stað í litlum 

hópum, byggist á samskiptum við náttúru/umhverfi og leiðir til einstaklings- og 

félagsþroska (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011).  

 

Náttúruskólinn í Reykjavík (2013) hefur það að markmiði að styrkja kennara sem vilja 

sinna fagi sínu utandyra. Á vegum skólans eru haldin námskeið fyrir börn og kennara. 

Á vefsíðu Náttúruskólans kemur fram að kennslan þurfi að fara reglulega fram utandyra 

svo hún verði eðlilegur hluti skólastarfsins (Náttúruskólinn, 2013). Í þessari 

skilgreiningu á útinámi eða útikennslu er kostur að hafa aðstöðu sem næst skólanum þar 

sem nemendur og kennarar hafa greiðan aðgang. Einstök vettvangsferð eða viðburður 

utandyra telst ekki eiginleg útikennsla. Ennfremur kemur fram að setja þurfi markmið 

með kennslunni áður en útikennsla hefst og að námsmat sé skilgreint (Náttúruskólinn, 

2013).  
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Listsköpun sem virkjar samfélagið (samfélagslist) 

	  

 

Samfélagslist (e. Community art) og samfélagsmiðuð list (e. Community- based art/-

engaged) er listsköpun eða listform sem er í einhverskonar samtali við samfélagið 

(Knight og Schwarzman, 2009). Með þessari nálgun er leitast við að hafa áhrif á 

einstaklinga í samfélaginu, stundum til að vekja fólk og eða stjórnvöld til umhugsunar, 

vekja upp samstöðu og efla samfélagsvitund (Lowe, 2001). Það má segja að uppruna 

samfélagslistar megi rekja til sjötta áratugar síðustu aldar þar sem aðgerðarsinnar 

notuðu listformið til að koma á framfæri mótmælum,  meðal annars vegna stríðsrekstrar 

yfirvalda (Lowe, 2001). Hinsvegar lá einnig að baki sú hugmynd að breyta þyrfti 

afstöðu almennings til listarinnar, koma með listina til fólksins þar sem hún væri orðin 

einangruð og alltof einskorðuð við sýningarrými safna og gallería (Lowe, 2001). 

Samfélagslist í nútímanum er gjarnan í formi listverkefna (e. Art projects) eða 

verkstæða (e. Workshops) þar sem einstaklingar taka þátt í verkefnum og 

viðfangsefnum á forsendum hvers og eins (Knight og Schwarzman, 2009). Þessi leið 

hefur færst í vöxt síðastliðin tíu ár og er ekki bundin við afmarkaða hópa aðgerðarsinna 

og grasrótarsamaka eins og áður var (Knight og Schwarzman, 2009). 	  

 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum samfélagslistar á þátttakendur. Slíkar 

rannsóknir eru þó yfirleitt ekki mjög stórar og erfitt að draga altækar ályktanir þótt 

undantekningar séu á því. Verkefnin eru einnig breytileg og líklega á það sinn þátt í að 

útskýra mismunandi niðurstöður (Newman, Curtis og Stephens, 2003). Rannsóknirnar 

eru að mestu byggðar á viðtölum við þátttakendur eða áhorfendur. Newman o.fl. (2003) 

framkvæmdu samantektarrannsókn (e. meta-analysis) upp úr niðurstöðum sautján birtra 

rannsókna þar sem niðurstöðurnar voru flokkaðar eftir áhrifum á einstaklinginn, 

Hér verður fjallað um það hvernig listgreinar geta stuðlað að aukinni samfélags- og 

umhverfisvitund og stuðlað að menntun til sjálfbærni. Sýnt hefur verið fram á að 

samfélagstengd listverkefni hafa jákvæð áhrif á þátttakendur og íbúa á svæðum þar 

sem slík verkefni eru framkvæmd. Listabíllinn mun nýta sér nálgun samfélags-

listarinnar og virkja nemendur í skapandi samvinnuverkefnum í þágu náttúru og 

umhverfis. 
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samfélagið, efnahag og menntun. Niðurstöður gáfu nokkuð jákvæða mynd af þátttöku í 

samfélagslist og má nefna að meðal áhrifa á einstaklinginn voru eftirfarandi atriði 

tilgreind:  

• Eignuðust nýja vini  

• Aukin hamingja  

• Betri sjálfsmynd  

• Sjálfsöryggi  

• Bættur árangur í námi   

• Aukin þáttaka í frekari námskeiðum   

• Sköpunargleði  

Meðal samfélagslegra áhrifa var nefnt:  

• Meiri skilningur milli menningarheima  

• Sterkari tilfinning fyrir umhverfinu 

• Samvinna mismunandi hópa  

• Aukin skipulagshæfni  

Efnahagsleg áhrif voru einnig tilgreind meðal annars:  

• Áhrif til myndunar á nýjum störfum og atvinnumöguleika  

• Bætt ímynd samfélags sem eykur fjárfestingu  

• Aukin áhugi og fjárfesting í listum og listtengdum verkefnum (Newman o.fl., 

2003). 

Í samfélagsmiðuðum listverkefnum er hlutverk listamannsins að búa til aðstæður þar 

sem fólk með ólíkan bakgrunn getur sameinast og unnið með listsköpun að þeim 

málefnum sem virðast aðkallandi í samfélagi þeirra (Jokela, Coutts, Huhmarniemi og  

Harkönen, 2013). Þetta kallar á að listamenn hafi til að bera skipulagshæfni og geti 

starfað með einstaklingum með ólíkan bakgrunn.  Í stað hefðbundinna listamanna sem 

sýna og selja list sína byggir samfélagslist á að listamenn séu ráðnir sem sérfræðingar til 

að sinna sérhæfðum verkefnum. Í þessum sérhæfðu verkefnum er listamaðurinn 

talsmaður samfélagshópa, fyrirtækja eða samfélagsþátta og notar þannig hæfni sína og 

reynslu. Samspil milli lista og vísinda, umhverfishönnunar, ferðaþjónustu og 

heilbrigðisgeirans eru mögulegur vettvangur starfseminnar (Jokela, Coutts, 

Huhmarniemi og Harkönen, 2013). Verkefni af þessum toga eru áhugaverð fyrir 

Listabílinn, það er að fá listamenn og nemendur í samstarf til að vinna að 

samfélagsmiðuðu verkefni. Þarna nýtist líka hreyfanleiki Listabílsins vel, það er að 

segja frelsið sem fólgið er í því að geta staðsett hann nánast hvar sem er.  
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Myndlist getur verið miðill sem tengir saman einstaklinga, hugmyndir og samfélag. 

Hún getur einnig verið góð leið til að efla gagnrýna hugsun og samskipti, þar sem 

mannlegum gildum er miðlað og unnið gegn fordómum. Myndlistarkennsla getur líka 

lagt sitt að mörkum í menntun til sjálfbærni (e. education for sustainability) (EFS). Í 

menntun til sjálfbærni er mikilvægt fyrir kennara að innleiða hugmyndir frá mörgum 

sviðum til að kortleggja áskoranir sem felast í sjálfbærri þróun. Rýna þarf í þessar 

áskoranir, rannsaka þær og umbreyta þeim þannig að þær nýtist sem þekking (Sibbel, 

2009). Að samþætta myndlistarkennslu við almenna kennslu og tengja við samfélagið, 

gjarnan í samstarfi við myndlistarmenn, getur stuðlað að innihaldsríku námi og ýtt undir 

tengingar við samfélag þeirra og umhverfi (Sibbel, 2009; Bamford, 2011). Áhrif 

listiðkunar á nemendur eru gjarnan talin jákvæð og má þar nefna nýlega ástralska 

rannsókn sem sýndi sterk tengsl á milli námsárangurs og þátttöku í listtengdum 

verkefnum (Martin, Mansour, Anderson, Gibson, Liem og Sudmalis, 2013). Sérstaklega 

eru nefnd jákvæð áhrif af verkefnum sem unnin eru í samvinnu við starfandi listamenn 

(Martin o.fl., 2013).  

 

Í  Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir að megintilgangur list- og verkgreina sé að 

stuðla að bættu siðferði og þjóðfélagslegri ábyrgð nemenda. Þessar greinar eru 

vettvangur menntunar til sjálfbærni þar sem nemendur vinna með tilfinningar sínar og 

annarra, samábyrgð, samhengi við aðra menningarheima, eigið umhverfi og náttúru. 

Markmiðið er að nemendur þroski hæfileika sína til að vega og meta eigin gjörðir og 

umhverfi á gagnrýnan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla. Greinasvið, 2013, bls. 140-141).  

 

Myndlistarmaðurinn og kennarinn Timo Jokela (2013) telur að samfélagsmiðuð 

listverkefni með nemendum geti stuðlað að betri hæfni til samskipta, hvatt til skapandi 

og gagnrýnnar hugsunar og ýtt undir getu til aðgerða í eigin umhverfi (Jokela, 2008, 

2013). Í kennslufræðilegu samhengi byggja samfélagsmiðuð listverkefni á virkni 

nemandans í vinnuferlinu og 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, samfélag og menningu (Coutts, 2008; 2013).  

Græn svæði hér á landi eru í auknum mæli vettvangur sköpunar og sem dæmi um það 

má nefna verkefni á vegum Reykjavíkurborgar (2013c) sem nefnist Torg í biðstöðu: 
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Sköpum skemmtileg torg í Reykjavik. Einstaklingum og hópum gafst tækifæri til að 

sækja um og taka þátt í endursköpun almenningssvæða og torga. Markmiðið með 

verkefninu var að gæða vannýtt almenningsrými lífi og hvetja íbúa og gesti til 

umhugsunar og umræðu um framtíð þeirra (Reykjavíkurborg, 2013c). Á slíkum 

svæðum mætti einnig hugsa sér að Listabíllinn verði staðsettur og gefi nemendum 

tækifæri til að lífga upp á svæði í nágrenni skóla síns með endurnýtanlegum efnivið. 

Slíkt samfélagsverkefni getur gefið nemendum skemmtileg tækifæri og að sama skapi 

getur virkað hvetjandi að finna að hægt sé að hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt og láta 

gott af sér leiða. 

 

Til þess að undirbúa vinnu mína við Listabílinn ákvað ég að gera tilraun með 

samfélagsverkefni ásamt nemendum mínum (6-7 ára, 2 bekkur) í Barnaskólanum í 

Reykjavík. Verkefnið miðaði að því að greina vandamál í samfélaginu og vinna 

verkefni sem gæti verið einhverskonar lausn á því. Þessu verkefni er ólokið, en ég mun 

fjalla um það á því stigi sem það er nú.  

Utangarðsfólk ekki lengur utan garðs  

Yfirstandandi verkefni 
Verkefnið er unnið með nemendum mínum, sem eru 

13 stúlkur í 2. bekk Barnaskólans í Reykjavík 

(Hjallastefnan). Ég hafði upphaflega í huga að gefa 

stúlkunum kost á að þróa verkefni sem tengdist 

samfélagi þeirra. Hugmyndin var að taka verkefnið út 

fyrir skólann og útfæra hana meðal fólksins í 

samfélaginu. Það má segja að þetta sé tilraun í því að byggja verkefni út frá þörfum 

samfélagsins í anda samfélagslistar. Áætlunin gerði ráð fyrir að nemendur hefðu 

frumkvæði og myndu útfæra hugmyndirnar á sinn hátt.  

Upphaf 

Það fyrsta sem ég gerði með stúlkunum var að mynda umræðuhóp. Mig langaði að 

heyra hvaða hugmyndir þær hefðu um samfélagsumbætur. Í upphafi ákvað ég að leggja 

	  
Mynd 3  Verkefni í vinnslu 
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fyrir þær þrjár spurningar sem snéru að óréttlæti. Hér að neðan er hluti af þeim 

hugmyndum sem voru ræddar og voru rauði þráðurinn í umræðunni. 

Umræður/spurningar: 

Hvað finnst ykkur vera óréttlæti? 

Hverju mynduð þið vilja breyta á Íslandi? 

Getið þið gert eitthvað til að bæta? 

 

Fyrsti nemandinn sem svaraði og segja má að hafi leitt umræðurnar í framhaldinu hafði 

þetta að segja:  

Nemandi 1) Hvað er óréttlæti?  

Kennari: Það er þegar eitthvað er ósanngjarnt eins og þið segið stundum.  

Nemandi 1) Já, Það er eiginlega svona eitthvað í útlöndum, svona að það hafa 

ekki allir jafnt. Það geta ekki allir fengið það sama. Sumir eiga ekkert að borða.  

Kennari: Heldur þú að það sé kannski þannig líka á Íslandi? 

Nemandi 1) Jú, það eru til börn sem eiga ekkert mikið dót og svoleiðis eins og 

ég.  

Nemandi 2) Það er líka til fólk sem á ekkert vatn.  

Nemandi 3) Það eru ekki allir sem eiga vinnu. Þá fá þeir ekki pening. 

Kennari: Er eitthvað sem við getum gert til að hjápa þessu fólki?  

Nemandi 4) Það er til svona Unicef til að safna pening fyrir fólkið en það er 

bara fyrir útlönd.  

Nemandi 5) Ég var einusinni að safna pening í bauk fyrir fólk sem átti ekki mat 

og föt.  

Nemandi 2) Maður getur reynt að komast í þingsal þegar maður er orðin stór 

og breytt reglunum. Stofnað nýjan flokk. 

Kennari: En ef þið (hópurinn) viljið hjálpa fólki á Íslandi hvað getið þið gert? 

Nemandi 1) Gefið þeim að borða. 

 Kennari: Hvernig gerum við það? 

Nemandi 6) Við förum bara og gefum þeim mat út í bæ. 

Kennari: Hvernig vitum við hverjir eru svangir og eiga ekki fyrir mat? 

Nemandi 6) Við skiljum bara matinn eftir útí bæ.  

Nemandi 7) Nei, maður safnar fyrir mjöli svo þau geti ræktað.  
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Eftir þó nokkrar vangaveltur komust stúlkurnar að sameiginlegri niðurstöðu um að 

besta leiðin væri að rækta mat fyrir fólkið og þá gætu allir sem vildu fengið sér að 

borða. Við fórum á veraldarvefinn og leituðum að útfærslum að fallegum garði til að fá 

hugmyndir um hvernig þær gætu útfært verkið eða verkefnið (sjá myndir 3, 4, 5, 6 

sóttar af veraldarvefnum). 

Verkefnið - verkið 

Þannig voru þær komnar með verkefni eða verk sem er að 

útbúa lítinn matjurtargarð. Þar sem þær voru sammála um 

að þörfin væri sennilega mest hjá utangarðsfólki var 

ákveðið að beina sjónum að þeim málaflokki og planta 

matjurtunum þar sem slíkt fólk hugsanlega héldi til.  

Hugmyndin er að nemendur mínir komi til með að planta 

eða sá fræjum og skilji eftir á almannafæri. Nánari 

útfærsla er á byrjunarstigi en hún gæti falist í einhverskonar vösum eða rörum þessi 

útfærsla yrði að sjálfsögðu í samvinnu við nemendurna. Þá yrði garðurinn eða ílátið 

fyrir matjurtirnar að vera sýnilegur, jafnvel festur uppá vegg. Við staðsetningu verksins 

verður haft í huga hvar það komi mest að gagni og njóti sín. Nokkrar staðsetningar gætu 

komið til greina:  

1) Austurvöllur, þar safnast margir saman yfir sumartímann þar á meðal 

útigangsfólk. Þetta fellur vel að hugmyndum stúlknanna um að skilja eftir mat 

fyrir svanga í bænum.  

2) Gistiskýlið í Þingholtsstræti þar sem fólk kemur sem á sér engan samastað og er 

stundum vísað frá vegna plássleysis. Það færi þá ekki tómhent til baka. 

3) Við konukot þar sem konur leita sér skjóls yfir blánóttina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
Mynd 4  Gulrætur 
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Gistiskýlið og konukot hafa verið mikið til umfjöllunar í fjölmiðlum undanfarið vegna 

plássleysis og þeirra staðreynda að færri komast að en vilja (Katrín G. Alfreðsdóttir, 

2013). 

Nemendur mínir voru sammála um að 

þetta væri mikilvægt mál sem þyrfti að 

leysa. Undanfarin misseri hefur einnig 

verið mikil umræða um fátækt í 

fjölmiðlum í samfélaginu, sem og 

aðstöðu fyrir utangarðsfólk og flóttafólk 

(Katrín G. Alfreðsdóttir, 2013). 

 

Það er ekki ólíklegt að þessi fjölmiðlaumfjöllun hafi að einhverju leyti endurspeglast í 

þeim umræðum sem spruttu upp á meðal nemenda minna. Þetta er tækifæri fyrir 

nemendur mína til að hafa áhrif og vekja athygli á málstaðnum, finna fyrir því að á þær 

sé hlustað og að þær geti hugsanlega haft áhrif á samfélagið.  Verkið getur mögulega ýtt 

á stjórn- og borgaryfirvöld til að leysa þann vanda sem heimilislausir standa frammi 

fyrir. Þetta er líka tækifæri til að sýna í verki að okkur er ekki sama. Ef vel tekst til er 

þetta einnig skemmtileg leið til að fegra umhverfið og gera það manneskjulegra.  

Málefni - áhrif á samfélagið  

Í samfélaginu er hópur fólks sem á sér ekki samastað og hefur m.a. þurft að vísa frá 

fólki sem leitar á náðir gistiskýlis. Vandi erlenda utangarðsmanna 

hefur einnig aukist þar sem Íslendingar eru í forgangsröð þegar 

kemur að gistirýmum. Hugmyndin með að staðsetja verkið við 

gistiskýlið er að fólk fari ekki tómhent þegar því er vísað frá og 

geti þá gripið með sér gulrætur eða annað grænmeti.  

 

 

	  

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
 	  

	  

	  
Mynd 6  Matjurtir 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mynd 5  Útfærsla af matjurtagarði	  
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Lýsing á ferlinu 

Sækja þarf um leyfi til viðeigandi stofnana til að fá að framkvæma verkið. Skoða þyrfti 

aðstæður til upphengingar og staðsetningar sem myndu henta í kjölfar fagurfræðilegrar 

úttektar. Gera þarf ráðstafanir varðandi efnivið og festingar. Það þarf að ákveða hvað 

eigi að rækta og hvernig skuli fjármagna efnivið og innihald. Stúlkurnar taka þátt í 

þeirri vinnu og útbúa allar eina skissu af verkinu. Út frá skissunum komumst við í 

sameiningu að niðurstöðu hvað komi til með að henta best og verður lokaniðurstaðan 

útfærð á eina vinnuteikningu. Verkið verður unnið að öllu leyti af nemendum með 

aðstoð kennara í Barnaskólanum í Reykjavík og sett upp af nemendunum sjálfum ásamt 

aðstoðarmönnum. Haft verður samband við fjölmiðla til að fylgja eftir þessari athöfn 

eða gjörningi. 

Hvað getur þetta kennt? 

Verkefnið er leið til að vekja athygli á fátækt og málaflokki heimilislausra. Þetta 

verkefni er hvetjandi fyrir nemendur mína sem vilja leggja sitt að mörkum til að hjálpa 

nauðstöddum. Sjálfbærnimarkmið sem nást eru að efla getu til aðgerða og auka 

félagslega meðvitund. Það er hvetjandi fyrir almenning og yfirvöld að leggja sitt að 

mörkum til að leggja þessum málaflokki lið. Það opnar augu nemenda minna fyrir þeim 

sem minna mega sín og vekur þá til umhugsunar um gildi samfélagsins (sjá mynd 7).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Mynd 7  Austurstræti 

Samfélagsmiðuð listverkefni eru góð leið til gera nemendur læsari á samfélag sitt og 

nærumhverfi, vekja til umhugsunar um sjálfbærni, stuðla að heilbrigði og velferð og 

efla skapandi færni með því að finna lausnir á raunverulegum vandamálum. Sköpun og 

sjálfbærni eru lykilþættir í mótun nýrrar menntastefnu á Íslandi.    
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Ný íslensk menntastefna - grunnþættir menntunar 

 

Í menntastefnu Evrópusambandsins (2007, bls. 3) er lögð áhersla á að nám eigi sér stað 

alla ævina (e. lifelong learning). Þar eru skilgreindir átta flokkar lykilhæfni sem 

einstaklingar eru taldir þurfa að tileinka sér til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu 

og til að stuðla að þroska þeirra og lífsfyllingu. Hverjum flokki er lýst sem sambandi 

þekkingar, leikni og viðhorfa flokkarnir eru: 

1. Samskipti á móðurmálinu (e. Communication in the mother tongue) 

2. Samskipti á erlendum tungumálum (e. Communication in foreign languages) 

3. Stærðfræðikunnátta og grundvallarhæfni á sviði vísinda og tækni (e. 

Mathematical competence and basic competences in science and technology) 

4. Vald á upplýsingatækni (e. Digital competence) 

5. Námshæfni (e. Learning to learn) 

6. Félagsleg og borgaraleg færni (e. Social and civic competences) 

7. Frumkvæði og framtaksemi (e. Sense of initiative and entrepreneurship) 

8. Menningarvitund og tjáning (e. Cultural awareness and expression) 

Ákveðin atriði eru höfð að leiðarljósi í öllum þáttum: sköpun, gagnrýnin hugsun, 

frumkvæði, lausnaleit, áhættumat, ákvarðanartaka og að hafa stjórn á tilfinningum 

sínum á uppbyggilegan hátt (Evrópusambandið, 2007, bls. 3).  

Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) (2005, bls. 5-15) hefur ennfremur skilgreint 

nokkra þætti lykilhæfni sem ætlað er að efla vitsmunalega og verklega færni, skapandi 

hæfileika, viðhorf, gildi og áhugahvöt. Lykilhæfni er lýst í þremur liðum. Í fyrsta lagi 

þurfa einstaklingar að hafa á valdi sínu fjölbreytta tækni, svo sem tungumál og tæki til 

að vera í gagnkvæmum samskiptum. Í öðru lagi er nefnd hæfni til að starfa með og hafa 

samskipti við einstaklinga með mismunandi uppruna og bakgrunn. Í þriðja lagi verða 

einstaklingar að bera ábyrgð á sjálfum sér, vera sjálfstæðir í vinnubrögðum og 

meðvitaðir um ábyrgð sína í samfélaginu. Líkt og í nágrannalöndunum hafa Íslendingar 

Hér mun ég fjalla um nýja menntastefnu íslenskra stjórnvalda sem endurspeglast í 

grunnþáttum menntunar í nýjum aðalnámskrám. Skapandi starf listabílsins verður í 

samræmi við þessa grunnþætti.    
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einnig stigið mikilvægt skref í átt að endurmótun kerfisins. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) má lesa um ramma og aðbúnað fyrir nám sem mótast hefur í anda gildandi laga, 

reglugerða og alþjóðasamninga. Innan þessa ramma og við mótun nýrrar námskrá tók 

þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra ákvörðun um að hugað yrði sérstaklega 

að hlutverki skólakerfisins í uppbyggingu og endurmótun samfélagsins. Lagði hún til 

sérstakar áherslur í gerð aðalnámskrár þar sem einstaklings- og samfélagsmiðuð gildi 

almennrar menntunar á skólastigunum þremur eru skilgreind sem grunnþættir 

menntunar. Kjarninn í nýrri menntastefnu er settur saman úr sex grunnþáttum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þótt hver þessara þátta hafi sín sérkenni er gert ráð fyrir að þeir séu hver öðrum háðir og 

tengist innbyrðis í menntun og skólastarfi. Mikilvægt er að þessir þættir séu sýnilegir 

sem lykilhæfni í inntaki námsgreina og námssviða í öllu skólastarfi og nái til alls 

skólasamfélagsins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Almennur hluti í aðalnámskrám frá 

árinu 2011 byggir á þessari nýju menntastefnu en einnig lögum um leik-, grunn og 

framhaldsskóla, nr. 90-92 sem samþykkt voru á Alþingi 12. júní 2008 (Lög um 

grunnskóla, 2008).  

 

 

 

 

 

 

• Sköpun 

• Sjálfbærni 

• Jafnrétti 

• Lýðræði og mannréttindi  

• Heilbrigði og velferð 

• Læsi 
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Helstu atriði í mótun í Aðalnámskrám fyrir leik- grunn og framhaldskóla (2013) eru:  

Grunnþáttunum eru gerð skil í sameiginlegum hluta aðalnámskrár (2013) sem og í 

ritröð (2012) um grunnþætti menntunar. Það er ekki fyllilega ljóst hvernig þessir þættir 

koma til með að birtast í skólastarfinu en ætla má að skólarnir útfæri þá hver á sinn hátt. 

Ef til vill má gefa sér að grunnþættirnir verði einhverskonar leiðarljós í skólakerfinu en 

án eftirfylgni er hættan sú að þeir verði lítið annað en fögur sýn. Það má segja að þessar 

nýju áherslur í menntamálum á Íslandi endurspegli þróun sem á sér stað í 

alþjóðasamfélaginu og er meðal annars að finna í Reggio Emilia nálguninni.    

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

• Sköpun verði gerð að grundvallaratriði í öllu námi  

• Menntun til sjálfbærni 

• Undirbúa nemendur til að verða gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í 

jafnréttis- og lýðræðissamfélagi 

• Áhersla á gagnrýna hugsun og lýðræði í öllu skólastarfi  

• Jafnréttismál og siðfræði verði hluti af samfélagsgreinum í grunnskóla 

• Aukin móðurmálskennsla til samræmis við aðrar Norðurlandaþjóðir 

(Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2011) 
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Reggio Emilia 

 

Saga Reggio Emilia hófst aðeins nokkrum dögum eftir að seinni heimstyrjöldinni lauk 

árið 1945 í smábænum Villa Cella rétt utan við borgina Reggio Emilia á Norður Ítalíu. 

Upphafið er í raun saga af því hvernig fólkið í borginni tók persónulega ábyrgð á að 

tryggja velferð, menntun og uppeldi barna sinna (Gandini, 1998). Foreldrarnir hófu að 

byggja leikskóla úr húsarústum sem stríðið hafði skilið eftir sig. Þar sem mikill skortur 

ríkti þótti nauðsynlegt að nýta þann efnivið sem til féll. Fyrsti leikskólinn í þessum anda 

var stofnaður af framtakssömum foreldrum með það að leiðarljósi að tryggja velferð, 

menntun og uppeldi barna sinna. Starfið vakti athygli kennarans Loris Malaguzzi 

(1998) sem heillaðist af eldmóði frumkvöðlanna og hugmyndinni um skóla sem rekinn 

væri á lýðræðislegan hátt af foreldrum og hann slóst í för með þeim. Strax í upphafi var 

lögð áhersla á að styrkja hæfileika barnanna og þekkingarleit þeirra var það 

mikilvægasta í öllu starfinu. Malaguzzi var kennari og sálfræðingur sem tileinkaði líf 

sitt því að þróa hugmyndir um menntun sem byggði á lýðræðislegri hefð borgarinnar 

Reggio Emilia. Í Reggio Emilia er rík hefð fyrir lýðræði, og borgarbúar eru vanir að 

axla samfélagslega ábyrgð sem sýnir sig í mikilli þátttöku í kosningum og öflugu 

sjálfboðastarfi í góðgerðarmálum (Edwards, Gandini, og Foreman, 1998). Þessi 

lýðræðislega hugsun endurspeglast í starfi Reggio Emilia. Hugmyndafræðilegur 

grunnur starfsins er jafnframt sprottinn úr pólitískum hræringum sem áttu sér stað á 

Ítalíu eftir seinni heimsstyrjöldina. Hugmyndir Reggio Emilia mótuðust öðru fremur af 

andstöðu íbúanna við fasismann og biturri reynslu af því að fylgja stjórnvöldum eftir í 

blindi. Lok heimstyrjaldarinnar urðu þannig upphaf að tilraun íbúa til að ala börnin sín 

upp sem sjálfstæða og gagnrýna einstaklinga sem standa vörð um lýðræðið. 

Hugmyndirnar voru í andstöðu við íhaldssama skoðun Kaþólsku kirkjunnar á 

menntamálum sem enn í dag er ráðandi afl á Ítalíu. Malaguzzi vann náið með 

foreldrum, kennurum, sérfræðingum og börnum að þessu markmiði allt sitt líf.  

Hér verður fjallað um sögu Reggio Emilia hugmyndafræðinnar sem má segja að sé 

andsvar við þá blindu trú á alræði sem leiddi til seinni heimstyrjaldarinnar. Sagan 

varpar ljósi á lykilhugtök eins og lýðræði, skapandi hugsun, virðingu, hlustun, 

samvinnu, þroska, sjálfstæði og gagnrýna hugsun. Listabíllinn byggir á þessum 

hugmyndum. 
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Hann setti fram þá hugmynd að börn hefðu „hundrað tungumál“ og það ætti að hvetja 

þau til að nota öll skilningarvit og hæfileika sem þau byggju yfir. Líkt og Dewey 

gagnrýndi hann skólakerfið og taldi vestræna menningu og skóla leitast almennt við að 

aðskilja líkama og huga. Einnig gagnrýndi hann þá tilhneigingu að afneita líkama og 

tilfinningum og upphefja kerfishugsunina (Malaguzzi, 1998). Í bókinn The Hundred 

Languages of Children sem m.a. byggð er á viðtölum við Malaguzzi, segist hann hafa 

leitað í smiðjur hugsuða eins og Dewey, Piaget, Vygotsky, Bruner, Gardner o.fl. 

(Malaguzzi, 1998, bls 59-60). Malaguzzi segir sumar hugmyndir þeirra hafi nýst til 

skemmri tíma meðan aðrar voru lífsseigari og eigi enn við (Malaguzzi, 1998), 

Malaguzzi benti á að hugmyndafræðin ætti að vera í stöðugri endurskoðun og sífellt 

aðlöguð menningu og stefnumótun hvers tíma og hverju samfélagi fyrir sig. Reggio 

Emilia vakti heimsathygli þegar farandsýningin „Börn hafa hundrað mál“ eða „Hundred 

languages of children“, fór víða um Evrópu og Norður Ameríku (Sigrún M. Proppé, 

1988). Hún hófst árið 1986 í Moderna listasafninu í Stokkhólmi og var einnig sýnd á 

Kjarvalsstöðum árið 1988. Í grein Morgunblaðsins (1988) um sýninguna segir m.a. að 

það séu einkum myndverk barnanna sem aflað hafa Reggio Emilia frægðar og sérstöðu. 

Í greininni segir að aðferðir Malaguzzi gangi undir nafninu sjónrænt uppeldi og sé aðal 

áhersla lögð á það að þjálfa auga barnsins (þ.e.a.s þjálfa barnið í að sjá og taka eftir), 

snertiskyn, vekja forvitni þess og ímyndunarafl og örva það til skapandi tjáningar. 

Sýningin „Börn hafa hundrað mál“, sagði sögu nálgunarinnar á afar myndrænan hátt og 

fléttaði saman reynslu, ígrundun, umræðu og fræðilegum hugsjónum margra kynslóða 

kennara, barna og foreldra (Sigrún M. Proppé, 1988). Eftirfarandi er ljóðabrot eftir 

Malaguzzi sem vísar í titil sýningarinnar „Hundred languages of children“ en þetta ljóð 

segir mikið um sýn hans og hugmyndir, svo og gagnrýni hans á menningu og 

menntakerfinu. 
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The child has 

A hundred languages 

(and a hundred hundred hundred more) 

but they steal ninety-nine. 

The school and culture 

Separate the head from the body. 

They tell the child: 

To think without hands 

to do without head 

to listen and not to speak 

to understand without joy…… 

Loris Malaguzzi (Edwards o.fl., 1998, bls. 3). 

 

Í ljóðinu er vísað til hugmynda Reggio Emilia þar sem fjölbreyttum tjáningarmáta barna 

er gert hátt undir höfði. Umræðan um „tungumálin 100“ varð til út frá pólitískum 

deilum sem áttu sér stað á Ítalíu í kringum 1970.  Deilurnar lutu að því hve stóran sess 

hinar klassísku námsgreinar, lestur, skrift og reikningur, ættu að hafa í skólakerfinu 

(Vecchi, 2010). Til þess að börn geti tjáð sig með einhverjum af „100 málum“ sínum 

þurfa þau að hafa góðan aðgang að efnivið og verkfærum til að vinna úr og fá þannig 

tækifæri til að festa í minni reynslu sína og upplifanir. Hugmyndir og aðferðir byggja 

töluvert á snerti- og sjónskynjun barnanna. Malaguzzi (1998) taldi að með markvissri 

þjálfun á sjónrænni skynjun og áherslu sem byggist á frjóu hugmyndaríki nemenda væri 

hægt að færa nemandann frá því að vera þröngsýnn og sljór viðtakandi yfir í skapandi 

og hugmyndaríkan einstakling.  Hann taldi að nemendur yrðu að sjá og reyna sjálfir 

samhengi hlutana til að merkingarbær skilningur yrði til í huga þeirra (Malaguzzi, 

1998).  Margir telja að skólarnir í Reggio Emilia leggi fyrst og fremst áherslu á listræna 

sköpun nemenda. Hinsvegar segja þeir sem hafa þróað hugmyndirnar að þeirra aðal 

viðfangsefni sé að tryggja framgang lýðræðis með því að ala upp gagnrýna, skapandi 

einstaklinga sem bera umhyggju fyrir sjálfum sér og samfélaginu (Edwards o.fl., 1998). 
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Kennarinn í Reggio Emilia  

 

Malaguzzi talar um að börn hafi hundrað mál, þ.e. hundrað aðferðir til að hugsa og tjá 

sig. Hann taldi jafnframt að ef hlustað væri á raddir barnanna af heilum hug og með því 

að taka eftir hvernig þau leggðu skilning sinn í hlutina gefist kennaranum kostur á að 

skilja hugsun nemanda sinna betur. Þá telur hann að kennurum beri að virða sjálfstæði 

nemenda sinna, hugmyndir þeirra og sýna fram á mikilvægi þess með því að allir fái 

tækifæri til að tjá skoðanir sínar og á þá sé hlutstað. Þannig telur Malaguzzi að 

kennarinn læri af spurningum nemenda sinna rétt eins og þeir læra af svörum kennara 

síns (Malaguzzi, 1998). Hlutverk kennarans er margþætt en sýn Vea Vecchi (2010), 

sem er listasmiðjukennari í Reggio Emilia, er að hann eigi að vera stoð og stytta 

nemandans og skapa honum aðstæður svo hann geti auðveldlega kannað hugmyndir 

sínar og kenningar sem einstaklingur eða í samvinnu við aðra. Þá reynir á hæfileika 

kennara til þess að tengja hugmyndir og áhugasvið nemendans á þann hátt að fram fari 

uppbygging þekkingar (Vecchi, 2010). Í Reggio Emilia er talað um uppeldisfræði 

hlustunar (e. the pedagogy of listening) þar sem hlustað er á raddir barnanna af einhug 

og hugmyndir þeirra þróaðar í nánu samstarfi við þau. Að mati Vecchi á þessi áhersla á 

hlustun ekki aðeins við í leikskólastarfi heldur einnig á efri skólastigum. Hún telur 

nauðsynlegt að ótruflaðar og frumlegar hugsanir nemenda fái að flæða á eðlilegan hátt 

án þess að gripið sé inn í á grundvelli reglna eða fyrirfram ákveðinna verkefna eins og 

tíðkast gjarnan á efri skólastigum (Vecchi, 2010). 

 

 

 

Hér verður fjallað um mikilvægi hlustunar til að mæta nemendum á þeirra eigin 

forsendum. Stór þáttur í starfi kennara í Reggio Emilia er að fylgjast með 

nemendum, hlusta, skrá niður og skapa aðstæður sem hjálpa nemandanum að kanna 

hugmyndir sínar og samvinnu með nemendum. Hugmyndin með listabílnum er að 

skapa aðstæður fyrir uppbyggingu þekkingar með áherslu á hlustun, virðingu, 

lýðræði, samvinnu, sjálfstæði og mannréttindi.	  
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Skráning á ferli sköpunar 

 

Samkvæmt Reggio Emilia hugmyndum er litið á menntun sem rannsóknarferli. Með því 

að prófa sig áfram með rannsóknaraðferðir upplifir nemandinn rannsóknarefnið frá 

ólíkum sjónarhornum. Lögð er áhersla á að fylgjast með börnunum og eiga í 

gagnvirkum samskiptum við þau, gera athuganir og skrá í þeim tilgangi að gera nám 

barnanna sýnilegt, þeim sjálfum og öðrum. Malaguzzi skildi vel mikilvægi þess að 

hlusta á börn og er skráningin (e. documentation) tæki til þess. Skráningin lýsir þeirri 

leið sem barnið eða hópurinn fer við að gera athuganir, kanna, og draga ályktanir.  

Kennarar skrá ferlið með þar til gerðum tækjum; hljóðupptöku- og myndbands-

upptökuvélum, myndavélum og skriffærum. Þegar talað er um skráningar er átt við að 

skrá niður samtöl nemenda, atferli, uppgötvanir, hugleiðingar, sögur o.s.frv.. Skráning 

er ferli en í því felst samræða, ígrundun, túlkun og endurmat nemendahóps og kennara. 

Kennarinn safnar saman myndum, orðum og gjörðum barnanna og skoðar með 

nemendum sínum. Hann skráir niður samskipti og samræður í kringum efnissviðið, 

ígrundar skráningarnar með samstarfsfólki sínu, börnunum eða foreldrum. Þau gögn eru 

síðan túlkuð af kennaranum, gerð sýnileg og notuð sem grunnur að frekari samræðu, 

ígrundun og tjáningu. Þessar skráningar eru ekki eingöngu leið kennara til að átta sig 

betur á framvindu námsins heldur einnig til að sýna hvernig börnin hugsa, tjá sig, hvað 

þau búa til, upplifa með höndum sínum og vitsmunum. Ennfremur er skráningunni 

ætlað að varpa ljósi á hvernig þau ræða saman um hugmyndir, hvernig þau beita 

rökhugsun sinni og hvernig kennarinn styður við hugmyndir þeirra. Malaguzzi vildi í 

gegnum skráninguna sýna fram á að börn hafa meiri hugmyndaauðgi og fleiri styrkleika 

en fólk almennt gerir sér grein fyrir. Hann vildi einnig að foreldrar skildu hversu mikið 

kennararnir mætu nemendur. Skráningin er ekki síður mikilvæg til að þroska börnin þar 

sem framsetning á hinu skráða ferli auðveldar þeim að sjá heildarmyndina. Nemendur 

hafa alltaf áhuga á að horfa á sköpunarferli sem þeir sjálfir taka þátt í, t.d. í ljósmyndum 

eða myndbandsupptöku, og það getur hjálpað þeim að þróa jákvæða sjálfsmynd með 

Hér verður fjallað um hvernig Reggio Emilia leggur áherslu á skráninguna í 

sköpunarferlinu og hvernig það getur nýst kennurum og nemendum. Þetta efni 

tengist Listabílnum sem leggur áherslu á að þátttakendur sjái um skráningu eigin 

sköpunar.  
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skilaboðunum um að verk þeirra séu metin (Malaguzzi, Edwards, Gandini og 

Foreman,1998; Vecchi, 2010).  

Rýmið og listasmiðjan  

 

Lögð er mikil áhersla á rýmið í skólum Reggio Emilia en Malaguzzi (1998) talar um 

rýmið sem þriðja kennarann. Nemendur þroskast og breytast stöðugt og þess vegna er 

nauðsynlegt að hægt sé að breyta rýminu. Rýmið er gert aðlaðandi, örvandi og 

hvetjandi og lögð er áhersla á að það sé breytilegt svo að það nýtist nemendum sem best 

til uppgötvunar. Þannig gefst þeim tækifæri til að vinna og læra út frá eigin forsendum, 

máta nýja þekkingu við fyrri reynslu.  Lögð er áhersla á að umhverfið stuðli að 

árangursríku og skapandi námi með það að leiðarljósi að þar geti farið fram nám eftir 

fjölbreyttum leiðum. Efniviðurinn er aðgengilegur og gerður aðlaðandi til sköpunar 

fyrir nemendur (Vecchi, 2010, Edwards, Gandini og Forman, 1998). Malaguzzi (1998) 

sagði að það bæri að líta á listina sem aðferð til að þroskast og nálgast viðfangsefni. Því 

fjölbreyttari sem verkefnin eru því fleiri væru sjónarhornin og nemendurnir ríkari af 

þekkingu og reynslu. Hann lagði ríka áherslu á að í leikskólum Reggio Emilia væru 

listasmiðjur (i. atalier) og listasmiðjukennari (i. atalierista) sem er myndlistarmaður eða 

einstaklingur menntaður í listum (Malaguzzi, 1998, bls.74). Þetta taldi hann 

árangursríkt til að skapa tæki fyrir huga barnsins og aðstæður þar sem nemendur gera 

frjálsar uppgötvanir. Það beri að líta á listina sem aðferð við að nálgast viðfangsefnin og 

þroskast. Hann staðhæfði að það væri börnum eðlislægt að skoða og rannsaka hluti í 

umhverfi sínu og taldi framlag Listasmiðjukennara til að skapa aðstæður vera 

ómetanlega í þeirri vinnu (Malaguzzi, 1998).  

 

Í hugmyndum Reggio Emilia er tungumálum listarinnar gert hátt undir höfði. Að 

vera skapandi er mikils metið og rauði þráðurinn í starfinu. Til að aðstoða 

nemendur í þeirri vinnu er listmenntaður einstaklingur talinn nauðsynlegur til að 

árangur náist. Rýmið er gert örvandi og hvetjandi til uppgötvunar. Listabíllinn mun 

búa yfir starfsmönnum sem eru menntaðir í listgreinum og sækjast eftir samstarfi við 

aðra starfandi listamenn í samræmi við eðli verkefna. 
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Vea Vecchi var ein af fyrstu listamönnunum sem ráðin var sem listasmiðjukennari í 

Reggio Emilia leikskóla árið 1970. Vecchi (2010) notar orð eins og töfra (e. magical) 

og undur (e. wonder) til að lýsa starfinu sem á sér stað skólanum. Þetta kann að hljóma 

óviðeigandi þegar rætt er um menntun barna en gefur til kynna hversu áhugavert, 

spennandi og skapandi starfið er. Að mati Vecchi (2010) byggir Reggio Emilia 

hugmyndafræðin á huglægni (e. subjectivity), samræðum (e. dialogue), tengslum (e. 

connection) og sjálfstæði (e. autonomy). Að hennar mati er nám ferli og hún telur að 

með því að gera tilraunir öðlist nemendur skilning og læri sjálfir að prófa sig áfram, til 

dæmis með því að læra af mistökum (Vecchi, 2010). Listasmiðjum í Reggi Emilia er 

ætlað að vera staður þar sem nemendur eiga möguleika á því að fá innsýn inn í heim 

hinna ýmsu tungumála listarinnar (Gandini, 1998). 

Ferli verkefnis og aðferðir  

 

Verkefni með Reggio Emilia aðferðinni er náin rannsókn á málefni sem er þess virði að 

kynna sér (Malaguzzi, 1998). Rannsóknin er venjulega gerð í litlum hópum, stundum af 

öllum hópnum og stundum stökum nemendum. Af ráðnum hug er megintilgangur 

verkefnisins í upphafi að finna spurningar um málefnið sem nemendur skilgreina í 

samvinnu við kennara. Samvinna kennara, nemenda og foreldra er auðvelduð með 

tækjum, t.d. eru sérstakar töflur (e. documentation table) sem hafa það hlutverk að sýna 

heimildasöfnun í þeirri verkefnavinnu sem á sér stað hverju sinni. Það er í höndum 

listasmiðjukennara og nemenda að gera ferlið sýnilegt á töflunni. Eftir því sem 

verkefninu vindur áfram safnast upplýsingar á töfluna (Vecchi, 2010). Vecchi líkir 

þessu ferli við rannsóknarferli vísinda- og listamannsins sem viðar að sér þekkingu og 

hugmyndum, raðar þeim saman og fær (nýja) hugmynd (Vecchi, 2010). Aðferðirnar við 

framkvæmd verkefnanna sjálfra fara eftir eðli þeirra og aldri nemandans. Það getur 

verið teikning, prent (grafik), málun, smíði, módelgerð, myndband, hljóð, ljósmyndir, 

umræður, leiklist eða vettvangsferðir. Lögð er áhersla á endurvinnanlegan og opinn 

efnivið við leik og sköpun. Verkefnavinnan skiptist gjarnan í þrjá meginhluta. 

Áhugi og hugmyndir nemenda eru forsendur þess að lagt sé af stað með sameiginlegt 

verkefni og jafnframt grunnáhersla í starfsemi Listabílsins.  
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1) Umræða um viðfangsefnið milli nemenda og kennara, þar sem viðfangsefnið 

tengist gjarnan nemandanum á einhvern hátt. Hugarflug nemenda og kortlagning 

á helstu spurningum og skilgreiningum í verkefninu. 

2) Framkvæmd verkefnisins. Vettvangferðir, tilraunir, þar sem nemandinn 

skissar hugmyndir sínar, býr til módel og fleira. 

3) Samantekt á afrakstri. Umræður og kynning á helstu niðurstöðum, þar sem 

námið er gert sýnilegt, m.a. með sýningu. Í Reggio Emilia er talað um að gera 

nám barnanna sýnilegt þeim sjálfum og öðrum. Kynningin er gjarnan 

framkvæmd úti í samfélaginu til að gera hana sýnilega og auka tengsl við 

samfélagið (Malaguzzi, 1998). 

Til þess að leiða verkefni er nauðsynlegt fyrir kennarann að vera vakandi yfir 

áhugasviði og hugmyndum nemanda sinna, styðja og draga fram það besta hjá þeim og 

leiða þá áfram í þekkingarleit sinni (Malaguzzi, 1998).  

 

Loris Malaguzzi International Centre - alþjóðasetur 

 

Árið 1998 keypti borgarstjórn Reggio Emilia gamla ostageymslu í þeim tilgangi að 

kynna hugmyndir í menntunarfræðum. Menntunarsetrið (Malaguzzi Centre) er staður 

þar sem fólk frá öllum heimshornum kemur saman og deilir reynslu, hugmyndum, 

vonum og væntingum (Loris Malaguzzi Centre, 2013).  Í setrinu eru bókaverslun, 

veitingahús og skrifstofur Reggio barna þar sem má finna skráningar og kennslufræði 

fyrir leik- og grunnskóla í Reggio Emilia. Tveir sýningarsalir eru í setrinu „Annamaria“ 

og „Marco Gerra“, sem og aðstaða fyrir faglega þróun og rannsóknir kennara og 

fræðimanna. Þar er einnig aðstaða fyrir almenning til að leika sér og gera tilraunir með 

ýmsa miðla, til dæmis með litum, vatni, ljósi og skugga. Sumarið 2013 gerði ég mér 

ferð í Malaguzzi Centre til að kynna mér starfsemina. Í heimsókn minni sá ég meðal 

annars afrakstur og vinnuferli verkefna ungra nemenda sem mörg hver báru með sér 

Hér verður fjallað um menntunarsetrið Malaguzzi Centre. Í setrinu eru meðal 

annars sýningarsalir og aðstaða til að leika sér og gera ýmsar tilraunir. Setrið gefur 

góða mynd af starfinu sem fer fram í Reggio Emilia. 
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mikið hugvit. Efniviðurinn sem nemendur höfðu úr að moða var mjög fjölbreyttur og 

útkoman sýndi mikla færni sem til dæmis var að finna í smáatriðum í teikningum og 

módelum. Slík útkoma getur ekki orðið nema eftir mikla rannsóknarvinnu á efniviðnum 

og fyrirmyndinni. Má t.d. nefna smáatriði í teikningum á fuglum og módel af sama 

fyrirbæri sem búið var að móta úr endurnýtanlegum efnivið þar sem hverju smáatriði í 

vængjum og andliti voru gerð skil. Sýningin var gagnvirk, hægt var að leika sér í 

tölvum og teikna myndir sem síðan var hægt að varpa á vegg í sýningarrýminu. Það 

sem mér finnst eftirtektarvert í hugmyndum Reggio Emilia er hvernig nemendur eru 

tengdir við samfélagið sitt og hvernig allt rannsóknarferlið, hvert smáatriði hjá 

nemendum, er gert sýnilegt með skráningum sem gera kennurum kleift að vinna úr og 

meta árangurinn. Ferlið hefur jafn mikið ef ekki meira vægi en útkoman sjálf. Í 

Malaguzzi miðstöðinni gafst mér kostur á að bregða á leik og gera vísindalegar tilraunir 

með liti, ljós, skugga og jafnvægi. Sem dæmi má nefna vatnsbað sem notað var til að 

prófa bylgjumyndun af mismunandi stærð og tíðni. Bylgjurnar voru myndaðar af 

hátalara sem gaf frá sér hljóðbylgjur sem hægt var að stjórna. Með þessum útbúnaði er 

hægt að rannsaka eðli bylgjumyndunar, draga ályktanir útfrá eigin tilraunum en 

jafnframt var framsetningin gerð myndræn með speglum sem juku ennfrekar á 

upplifunina. Setrið gefur innsýn í það hvernig hægt er að virkja hugvit nemenda með 

því að gefa þeim tækifæri til að uppgötva í gegnum leikinn. Endurunninn efniviður er 

oftar en ekki notaður í listsköpunina og kemur sá efniviður frá ReMida efnisveitunni.  
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ReMida 

 

Efnisveitan ReMida (2013a) er án efa eitt athyglisverðasta afsprengi Reggio Emilia 

menntunarstarfsins. ReMida dregur nafn sitt af upphafstöfum Reggio Emilia og Grísku 

goðsagnaverunni Mídasi konungi sem þekktastur er fyrir þann eiginleika að breyta því 

sem hann snerti í gull. ReMida hvetur til sjónarmiða þar sem horft er á auka afurðir 

(sorp) sem gull og að fegurð og verðmæti sé að finna í hinu óvænta. ReMida (e. The 

Creative Recycling center) var stofnað með það að markmiði að skapa tengingu milli 

samfélags, menningar, skóla og iðnaðar (Vecchi og Giudici, 2008). ReMida miðstöðvar 

safna ýmsum efnivið sem fellur til hjá fyrirtækjum, verksmiðjum og stofnunum. 

Starfsmenn miðstöðvarinnar og sjálfboðaliðar flokka efniviðinn sem getur verið gamall 

lager sem á að fara að henda, pappír, gler, keramik, málning, rafmagnssnúrur og kaplar, 

leður, gúmmí, tré o.fl., gera hann aðlaðandi til sköpunar og dreifa til starfsfólks í 

leikskólum, grunnskólum, menningarmiðstöðvum, vinnustofum fyrir eldri borgara, 

vinnustofum og heimilum fyrir fatlaða einstaklinga og víðar. 

 

ReMida skipuleggur einnig fyrirlestra, vinnustofur, fyrirlestraraðir og ráðstefnur á sviði 

endurvinnslu og sjálfbærni. Í borginni Reggio Emilia hefur frá árinu 2000 verið 

skipulagður einn dagur á ári, svokallaður ReMida-dagur, þar sem sýningar á afurðum 

Remida miðstöðvarinnar eru víðsvegar um borgina. Á þessum degi gefst borgarbúum 

kostur á að vera þátttakendur í ýmsum viðburðum, meðal annars flóamörkuðum. Þá 

hafa aðrar ReMida miðstöðvar (ReMida WA, 2013c), þar á meðal í Ástralíu, gengið 

skrefinu lengra og gefið myndlistamönnum kost á vinnuaðstöðu (e. Artist Residency) til 

að sinna list sinni og nota efniðviðinn. Fyrsta efnisveita ReMida opnaði 1996 í Reggio 

Emilia og var afrakstur samstarfs leikskólanna, sveitarfélagsins Reggio Emilia og Iren / 

ENIA. ReMida er stjórnað af vinum Reggio barna (e. The Reggio Children Loris 

Malaguzzi Centre). Þess má geta að ReMida stöðvarnar er sautján talsins víðsvegar um 

heiminn, m.a. í Danmörku, Ástralíu, Noregi, Svíþjóð og Þýskalandi (ReMida, 2013a, 

Hér verður fjallað um efnisveituna ReMida sem byggir á endurvinnslu iðnaðar-

úrgangs til listsköpunar. Sköpunargáfa, umhverfisvitund, og samfélagsleg ábyrgð er 

kjarni ReMida og verkefnisins Listabíll. 

 

.	  
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2013b). ReMida er menningartengt verkefni með það markmið að virkja samfélagið og 

koma á nýjum tengslum og samskiptum við áhugafólk víðsvegar um heiminn. Fundir 

starfsmanna og sjálfboðaliða eru skipulagðir og myndað er tengslanet áhugafólks um 

starfsemina sem deilir reynslu sinni. Hægt er að gerast aðili að alþjóðlegu samstarfi 

efnisveitunnar, nýta reynslu ítölsku efnisveitunnar og taka þátt í umræðum um 

endurvinnslu í þágu listsköpunar. ReMida stuðlar að því að vernda auðlindir og nýta 

úrgang sem kemur frá iðnaðarframleiðslu og stuðlar að því leyti að aukinni sjálfbærni. 

Á heimasíðu þeirra kemur fram að eftir 15 ára starfsemi eru 170 fyrirtæki í héraði 

Reggio Emilia sem láta til efni og 170 tonn af efnivið er gerður aðgengilegur til 

mennta- og menningarlegra verkefna í skólum, miðstöðvum, samtökum og til 

afþreyingar (ReMida, 2013a). Það er eftirtektarvert hvernig ReMida hefur tekist að 

vekja fólk til umhugsunar, til dæmis með jákvæðum samskiptum við fyrirtæki sem 

safna afgöngum sem nýtist til listsköpunar. Einnig hefur þeim tekist að virkja 

samfélagið, til dæmis á ReMida-deginum þar sem fólk kemur saman, vinnur að 

endurnýtingu og sköpun á grundvelli virðingar fyrir hlutum, umhverfinu og 

manneskjunni (ReMida, 2013a). Að mínu mati er þetta áhugaverð leið til að skapa 

samfélagslega ábyrgð. Ég heimsótti ReMida miðstöðina í Reggio Emilia síðastliðið 

sumar og fékk þá góða mynd af því hvernig hægt er að vinna efnivið þannig að hann 

henti sem best til listsköpunar. Efniviðurinn var settur fram á fallegan og aðgengilegan 

hátt og flokkaður eftir efni, stærð og lit. Til að sýna möguleikana enn betur voru til 

sýnis verkefni sem unnin höfðu verið úr efniviðnum. Í miðstöðinni voru kennarar að 

sækja sér efnivið sem þeir settu í innkaupakörfu, en ekkert gjald er tekið fyrir þessa 

þjónustu. Eins og fram hefur komið eru líkindi með hugmyndum Reggio Emilia og 

nýjum áherslum í Aðalnámskrám grunnskólanna sem áhugavert er að skoða aðeins 

nánar.  
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Íslensk menntastefna og hugmyndafræði Reggio Emilia 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) má lesa um þann ramma og aðbúnað fyrir nám sem 

mótast hefur í anda gildandi laga, reglugerða og alþjóðasamninga. Innan þessa ramma 

og við mótun nýrrar námskrár tók þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra 

ákvörðun um að hugað yrði sérstaklega að hlutverki skólakerfisins í uppbyggingu og 

endurmótun samfélagsins. Eins og kemur fram í fyrri kafla um nýja menntastefnu lagði 

ráðherra til sérstakar áherslur í gerð aðalnámskrár þar sem einstaklings- og 

samfélagsmiðuð gildi almennrar menntunar á skólastigunum þremur (leik-, grunn-, og 

framhalsskóla) eru skilgreind sem grunnþættir menntunar (Aðalnámskrár, 2013). Í 

eftifarandi töflu (1) eru þessir grunnþættir bornir saman við lykilatriði í hugmyndafræði 

Reggio Emilia.   

Hér mun ég bera saman grunnþætti í aðalnámskrám og hugmyndafræði Reggio 

Emilia. Tilgangurinn er að skoða hvernig verkefnið listabíll, sem styðst við Reggio 

Emilia hugmyndirnar, fellur að núgildandi menntastefnu.	  
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Tafla 1.  Samanburður á Grunnþáttum aðalnámskrár og lykilþáttum Reggio Emilia nálgunarinnar 

 

1) Læsi í víðum skilningi. Í læsi felst að búa yfir 

þekkingu og leikni til að skynja, skilja, túlka, 

gagnrýna og miðla texta í víðum skilningi. 

 

 

 

 

2) Sjálfbærni. Snýst um samspil umhverfis, efnahags, 

samfélags og velferðar. Í sjálfbærnimenntun felst 

að skapa samfélag þar sem einstaklingurinn er 

meðvitaður um gildi, viðhorf, tilfinningar sínar 

gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði, lýðræði 

og mannréttinda meðal manna. 

 

 

 

3) Heilbrigði og velferð. Byggist á andlegri, 

líkamslegri og félagslegri vellíðan. Helstu þættir 

sem leggja þarf áherslu á eru: jákvæð sjálfsmynd, 

hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð 

samskipti og skilningur á eigin tilfinningum og 

annara. 

 

 

 

4) Lýðræði og mannréttindi. Þarna er gert ráð fyrir 

gagnrýnni hugsun og ígrundun um grunngildi 

samfélagsins. Slíkt nám fer einnig fram utan veggja 

skólans. 

 

 

 

5) Jafnrétti. Markmið jafnréttismenntunar er að skapa 

tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum 

og rækta hæfileika sína. 

 

 

 

6) Sköpun. Gert er ráð fyrir að efla listir, sköpun og 

frumkvæði í öllu starfi skólanna. Í sköpun felst að 

móta viðfangsefni og miðla, búa til eitthvað nýtt og 

öðruvísi en viðkomandi hefur gert áður. Sköpun er 

m.a. að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, 

virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. 

	  

 

1) Talað er um 100 mál barna, að lesa í ólíkann 

tjáningarmáta barna og lögð er áhersla á að allir fái 

notið sín. Kennarinn skipuleggur rýmið svo 

nemendur fái tækifæri til að skynja, skilja, túlka á 

fjölbreyttan hátt með ýmsan efnivið. Á þann hátt 

verða þau læsari á sjálfan sig og umhverfið. 

 

2) Áhersla á sjálfbærni þar sem m.a. er unnið með 

efnivið sem er endurnýttur en hefði annars farið í 

ruslið. Nemendur eru á þann hátt meðvitaðir um 

gildi þess að endurnýta hlutina í samvinnu við 

samfélagið og þurfa að beita gagnrýnni hugsun til 

að vinna verkefni útfrá eigin forsendum og gildum 

samfélagsins og sjálfbærni sbr. hugsjónir Remida. 

 

 

3) Áhersla er á að hlusta á nemendur, tekið er tillit til 

ólíkra sjónarmiða og byggt ofaná fyrri þekkingu. 

Hugmyndir nemenda eru gerðar sýnilegar. Við það 

styrkist sjálfsmynd og skilningur á eigin 

tilfinningum. Kennari og nemendur komast 

sameiginlega að niðurstöðu. Nemendur læra að 

taka tillit með samskiptum, samstarfi, vináttu og 

vellíðan. 

 

4) Lýðræði og mannréttindi eru grunnþættir, ýtt er 

undir og stutt við samvinnu og virka hlustun til að 

tryggja framgang lýðræðis og ala upp gagnrýna, 

skapandi einstaklinga sem bera umhyggju fyrir 

sjálfum sér og samfélaginu.  

 

 

5) Jafnrétti. Allir fá sömu tækifæri til að sinna 

áhugasviði og hugmyndum sínum á eigin 

forsendum. Kennarar hvetja, styðja og draga fram 

það besta hjá nemendunum og leiða þá áfram í 

þekkingarleitinni. 

 

6) Sköpun er lykiláhersla í hugmyndum Reggio 

Emilia. Lögð er áhersla á að hafa listasmiðjur þar 

sem nemendur fá innsýn í hin ýmsu tungumál 

listarinnar og njóta aðstoðar listmenntaðan 

listasmiðjukennara. Kennarinn býr til aðstæður þar 

sem nemendur eru örvaðir og virkjaðir, gera 

tilraunir og uppgötvanir. 
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Þessi samanburður leiðir í ljós mikla samsvörun í hinni nýju íslensku menntastefnu og 

hugmyndafræði Reggio Emilia. Þessi líkindi eru í samræmi við stefnumótun í 

menntamálum annarra ríkja og eru kannski afleiðing þess að mannlegri gildi sem runnin 

eru undir rifjum Reggio Emilia hugmyndanna og fræðimanna sem tóku þátt í að móta 

hana eiga fleiri talsmenn sem taka þátt í stefnumótun menntamála. Mögulega skerpa 

atburðir eins og efnahagshrunið 2008 enn frekar á nauðsynlegum stefnubreytingum í átt 

að mannlegri menntasjónarmiðum.   

 

Samantekt  

 

Á Íslandi hefur verið áhugi um starf í anda Reggio Emilia meðal annars má nefna 

samtökin SARE, samtök áhugafólks um starf í anda Reggio Emilia sem stofnuð voru 

árið 2007. Hlutverk samtakanna er að stuðla að samstarfi, þróun og nýbreytni í anda 

Reggio Emilia. Markmiðum sínum hyggjast samtökin ná með því að standa fyrir 

málþingum, námskeiðum, ráðstefnum og stuðla að samfélagslegri umræðu (Edda 

Valsdóttir og Hólmfríður K. Sigmarsdóttir, 2008, bls.17-20).  

 

SARE stóð fyrir ráðstefnu sem bar yfirskriftina: ReMída: Skapandi efnisveita - starf í 

anda sjálfbærar þróunar. Markmiðið var að kynna hugmyndafræði ReMida 

efnisveitunnar fyrir starfsfólk í leikskólum. Í samvinnu við samstarfsfélaga minn Eddu 

Ýr Garðarsdóttur sá ég um framkvæmd einnar smiðju á þessari ráðstefnu sem bar 

heitið: Grænar endur - Skapandi endurvinnsla. Lýsingin var á þessa leið; flöskur, 

greinar, vírar, við og þið. Smiðjan var vel sótt og fengu þátttakendur að skapa úr 

plastflöskum, greinum og vírum eftir að hafa hlýtt á fyrirlestur með myndum sem sýndu 

hugmyndir nemenda, hönnuða og myndlistarmanna sem hafa nýtt sér endurvinnanlegan 

efnivið til sköpunar. SARE setti á laggirnar efnisveitu í anda ReMida sem hefur nú hætt 

starfsemi (Kennarasamband Íslands, 2013).  

Hér mun ég draga saman helstu þætti sem komið hafa fram í fræðilega hlutanum og 

ég tel mikilvæga fyrir verkefni mitt Listabílinn. Auk þess er í stuttu máli sagt frá 

áhugasamtökum um Reggio Emilia á Íslandi.  
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Í þessari umfjöllun hef ég rætt um mikilvægi sköpunar í námi og bent á aðferðir sem 

gætu hjálpað nemendum í þekkingarleit sinni. Reynsla mín sem kennari og þær 

hugmyndir og rannsóknir sem ég hef fjallað um benda til þess að það sé nemendum í 

hag að vera virkir þáttakendur í eigin námi. Þar sem kennarinn leggur sig fram við að 

hlusta á nemendur og hvetur þá til að spyrja spurninga, rannsaka og gera tilraunir.  

 

Ennfremur hef ég fjallað um nauðsyn þess að gefa nemendum kost á fjölbreyttum og 

skapandi aðstæðum þar sem kennarinn heldur ákveðinni fjarlægð. Með því móti fá 

ótruflaðar og frumlegar hugsanir nemandans að flæða á eðlilegan hátt, án þess að gripið 

sé inn í á grundvelli reglna eða fyrirfram ákveðinna verkefna eins og tíðkast gjarnan á 

efri skólastigum. Rannsóknir benda til þess að slík nálgun í kennsluháttum auðveldi 

nemendum að tileinka sér skapandi hugsun sem lífsgildi.  

 

Þá hef ég fjallað um menntandi gildi listgreina, rannsóknir sem styðja jákvæð áhrif 

þeirra á nemendur, áhrif útináms og kosti þess til að styðja við menntun til sjálfbærni. 

Einnig hef ég varpað ljósi á sögu Reggio Emilia og hvernig skólarnir í anda þeirra 

leggja áherslu á listræna sköpun, lýðræðislega og gagnrýna hugsun, með það að 

leiðarljósi að mennta skapandi einstaklinga sem bera umhyggju fyrir sjálfum sér og 

samfélaginu. Hugsjónir Reggio Emilia skólanna eru tengdar við samfélagið í gegnum 

efnisveituna ReMida sem er í raun samfélagslegt verkefni sem byggir meðal annars á 

þátttöku sjálfboðaliða.  Ég hef einnig bent á samsvörun milli Reggio Emilia 

hugmyndanna og grunnþátta nýrra aðalnámskráa sem ég tel sterka vísbendingu um að 

samfélag og skólakerfi á Íslandi sé tilbúið fyrir nýstárlega og skapandi kennsluhætti 

sem felast í verkefni mínu „Listabíllinn“. 
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Farartækið „Listabíllinn“  

Til að koma til móts við ákall námskrár um sköpun og sjálfbærnimenntun og til að 

styðja við skóla, skólafólk og nemendur til að ná slíkum markmiðum hef ég hannað 

verkefni sem ég kalla Listabíl. Markmið verkefnisins er að opna augu nemenda fyrir 

verðmætum sem felast í iðnaðarafurðum, hvernig hægt er að nýta slíkan efnivið til 

listsköpunar, vekja þá til samfélagslegrar meðvitundar, virkja sköpunarkraftinn, örva 

gagnrýna hugsun og nýsköpun. Starfsemi Listabílsins mun vera framkvæmd sem 

listasmiðja sem færist á milli staða og skóla með bílnum. Áhersla verður lögð á að fá 

nemendur til að vinna verkefni sem byggjast á þeirra eigin listrænu sýn og útfærslum. 

Ég tel að með því að handleika efnivið sem annars er kastað og fá tækifæri til að vinna 

samfélagstengd verkefni verði hugmyndin um sjálfbærni raunveruleg í augum nemenda. 

Slíkum áhrifum er ekki hægt að ná á sama hátt með fræðslu, t.d. í fyrirlestrarformi. 

Áhersla verður lögð á sköpunarferlið í heild sinni, frá hugmyndavinnunni sem felst í því 

að skissa og gera drög að útfærslum með tilliti til efniviðarins, að framkvæmd og 

kynningu á afurðinni. Allt ferlið verður skráð, meðal annars skriflega, með ljósmyndum 

og myndbandsupptökum, með það fyrir augum að læra af því og að nemendur fá 

tækifæri til að vinna með ólíka miðla. Skráningin er í höndum nemenda. Listasmiðjan 

byggist á reynslumiðuðu námi (e. experiential learning) þar sem nemendur hafa 

frumkvæði á öllum stigum sköpunarferlisins. 

 

Hagsmunaaðilar 

Bíllinn er fyrst og fremst hugsaður sem vettvangur fyrir fræðslu og námskeiðahald í 

samstarfi við skóla og aðra sem hafa áhuga á skapandi starfi og endurnýtanlegum 

efnivið. Meðal hugsanlegra samstarfsaðila má nefna skóla á vegum Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins: 34 framhaldsskólar, 170 grunnskólar, 289 leikskólar 

(Menntamálaráðuneytið, 2013), svo og 37 frístundaheimili ÍTR (Reykjavíkurborg, 

2013b). Aðrir mögulegir hagsmunaaðilar eru félagsmiðstöðvar og vinnustofur ýmiss 
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konar, til dæmis fyrir aldraða og fatlaða svo og aðra sem láta sig varða sköpun, 

endurvinnslu og sjálfbærni í þjóðfélaginu. Þessar stofnanir munu sjá hag í samstarfi við 

listabílinn vegna menntunargildis með tilliti til sjálfbærrar þróunar og til þess að brjóta 

upp hefðbundið form starfseminnar. Listabíllinn kemur til með að verða skemmtileg og 

minnisstæð upplifun fyrir nemendur sem munu njóta samskipta á annan hátt en 

mögulegt er í skólastofunni.   

 

Fyrirtæki og stofnanir ættu að sjá sér hag í samvinnu við Listabílinn og stuðla þannig að 

umhverfisvernd með endurnýtingu á efni sem annars færi í súginn. Þeim gefst einnig 

kostur á að fá Listabílinn og nemendur til sín til að fegra nánasta umhverfi og leyfa 

hugviti og sköpun nemenda að njóta sín í verki. Menntamálaráðuneytið ætti að sjá hag í 

starfsemi Listabílsins þar sem honum fylgir nýtt námsefni og hugmyndir um hvernig 

hægt er að vinna með efniviðinn á skapandi og fjölbreyttan hátt. Samfélagið í heild 

hefur hag af starfsemi Listabílsins þar sem hann opnar möguleika á að hafa áhrif á 

samfélagið með listsköpun og að lífga upp á tilveruna og gleðja fólk. Reynsla mín er sú 

að skólar hafa ekki úr stórum fjárhæðum að moða til efniskaupa í listgreinakennslu. Af 

þessum ástæðum leita kennarar oft til fyrirtækja í leit sinni að ódýrum efnivið. Þessi leit 

er hins vegar tímafrek og kostnaðarsöm, til dæmis vinnan við flokkun á efnivið og 

akstri. Margar fýluferðir verða til þess að stjórnendum finnst þeir knúnir til að kaupa 

dýrari efnivið úr búðum þess í stað. Iðnaðar- og framleiðslufyrirtæki, og jafnvel 

hefðbundnar verslanir, eyða mörgum stundum í að sinna fyrirspurnum frá ólíkum 

mennta- og félagsstofnunum sem vilja útvega sér gallaðar vörur og afganga af lager.  

 

Starfsemin í kringum listabílinn verður ekki umsvifamikil. Gert er ráð fyrir tveimur 

starfsmönnum og reynt verður að fjármagna laun þeirra með samfélagsstyrkjum frá 

fyrirtækjum eða öðrum sjóðum. Af þessum sökum mun þjónustan ekki verða 

kostnaðarsöm. Framleiðslufyrirtækin stuðla að umhverfisvernd og sjálfbærri þróun sem 

er í samræmi við umhverfisstefnu ríkisstjórnarinnar og Reykjavíkurborgar (Alþingi, 

2013; Reykjavíkurborg, 2013c). 
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Vettvangur 

Listabíllinn kemst um allt land en mun byrja feril sinn í Reykjavík og nágrenni af 

hentugleikaástæðum. Upplýsingavefur verður á veraldarvefnum og þar verður birt 

fréttabréf með upplýsingum um hvað er að gerast hverju sinni. Þar hafa áhugasamir 

aðilar möguleika á að kynna sér námskeið og fyrirtæki í samstarfi og hugsanlegan 

efnivið á vefsíðu Listabílsins og leggja inn pantanir.  

 

Framkvæmd 

Haft verður samband við fyrirtæki og þau beðin formlega um samstarf. Samningur 

verður gerður um nýtingu efniviðarins og jafnframt er skráð og ljósmyndað hvers konar 

efnivið um ræðir. Efniviðurinn er sóttur af starfsmönnum bílsins, hann svo gerður 

aðlaðandi til að vinna með, til dæmis með því að skera hann niður í hagkvæmar 

einingar. Nemendur og starfsmenn bílsins sjá um að flokka hlutina eftir efni, lögun og 

lit. Í Listabílnum verða verkfæri og tæki sem nýtast við úrvinnslu og skráningu á 

sköpunarferli nemenda, til dæmis vélsög, borvél og önnur smíðatól, myndbands-

upptökuvél, myndavél, iPad og fleira. Listasmiðjur fara fram í skólum eða á opnum 

útisvæðum í nærumhverfi skólans eða úti í samfélaginu eða fyrirtækjum þegar það á 

við.  Hér eru nokkur dæmi um hugmyndir að listasmiðjum og verkefnum (sjá töflu 2) 

sem hægt er að vinna útfrá í þemavinnu: 

 
Tafla 2.  Hugmyndir að smiðjum fyrir Listabílinn 

 
Hugmyndasmiðja 
 

 
Hljóðfærasmíði 

 
Húsgagnahönnun 

 
Iðnhönnun 

 
Skartgripagerð 
 

 
Vélahönnun 

 
Uppfinningar 

 
Framtíðin 

 
Brúðugerð 

 
Leikur með 
ljós og skugga 

 
Leikur að litum 

 
Leikur að 
formum og 
áferð 

 
Hreyfimyndagerð 
„Stop animation” 

 
Leikrita- og 
myndagerð 

 
Arkitektúr og 
módelgerð 

      
Ræktun 
(matjurtir o.fl.) 

 
Skúlptúrgerð 

 
     Bókagerð 

  
Að fegra    
umhverfið 

 
Sjálfsprottin 
listssköpun 
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Matsaðferðir á verkefnum og smiðjum Listabílsins 

Að loknu hverju afmörkuðu verkefni / smiðju Listabílsins er verkferlið metið af 

starfsmönnum bílsins, það er að segja framkvæmd, eftirvinnsla og upplifun þátttakenda. 

Mat á upplifun tekur tillit til aldurs þátttakenda og þroska. 

1. Undirbúningur starfsmanna bílsins 

- Hvað hefði mátt betur fara í undirbúningi? 

- Tóku allir þátt í undirbúningi? 

- Voru aðstæður kannaðar nægjanlega? 

- Var tekið tillit til veðurs? 

  2. Framkvæmd smiðjunnar 

- Var efniviður nægur og áhugaverður? 

- Vantaði verkfæri? 

- Voru allir leiðbeinendur virkir og komu námsefninu til skila? 

- Nutu nemendur framkvæmdar verkefnisins? 

- Voru nemendur virkir og áhugasamir? 

- Nutu leiðbeinendur framkvæmdarinnar? 

- Hvað hefði mátt betur fara í framkvæmdinni? 

- Var verkefnið skráð? 

3. Spurningar lagðar fyrir nemendur 

- Naust þú verkefnisins? 

- Hvað lærðirðu af verkefninu? 

- Fékkst þú nýja sýn, t.d. á efniviðinn eða hugmyndir? 

- Fékkst þú góða leiðsögn? 

- Hvað fannst þér áhugaverðast í verkefninu? 

- Hvað fannst þér minnst áhugavert í verkefninu? 

4. Eftirvinnsla 

- Var kynningu á verkefninu komið á framfæri á kynningarmiðlum, heimasíðu 

o.fl.? 

- Var vel gengið frá efnivið og verkfærum í lok smiðju? 

- Fengu þátttakendur sendar myndir eða myndskeið frá smiðjunni? 

5. Endurhugsun 

- Þarf að endurhugsa einhverja hluta verkefnisins ef það verður endurtekið? 
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Efnisveitendur 

Möguleg samstarfsfyrirtæki gætu t.d. verið iðnaðar-, framleiðslu- og verslunarfyrirtæki, 

auk annarra fyrirtækja sem geta lagt til endurnýtanlegan efnivið til sköpunar. Það hefur 

ekki verið gerð könnun um þátttökuvilja meðal fyrirtækja en með hliðsjón af 

efniviðnum mætti telja upp mörg fyrirtæki sem væri æskilegt að starfa með. Hér eru 

hugmyndir um skrá yfir efni og fyrirtæki (sjá töflu 3) sem gæti gefið vísbendingu um 

hvers konar efniviður fellur til hjá einstökum fyrirtækjum. 
 

Tafla 3.  Tillögur um efni og efnisveitendur fyrir Listabílinn 
 

 
	  
	  
	  

Pappír Oddi og aðrar prentsmiðjur, stórar sem 
smáar, Hvítlist. 

Pappír, glærur, filmur Markaðslausnir, Merkismenn og ýmis 
önnur merkingarfyrirtæki 

Pappi, pappakassar Kassagerðin, skóbúðir o.fl. 
Plast, plexigler Akron, Háborg-Ísplex ehf. Iðnskólinn, 

Ölgerðin Egill o.fl. 
Tauefni Vogue, Rúmfatalagerinn o.fl. 

Leður Bólstrarinn, Leðuriðjan, Hvítlist o.fl. 
Málmur Fossberg, Sindri, Járn og gler, Byko, 

Húsasmiðjan o.fl. 
Segull Útvarps og hljómflutningsverkstæði. 
Tré/viður Byko, Húsasmiðjan, Hverfamiðstöðvar 

RVK, innrömmunarfyrirtæki, Sérsmíði 
og önnur trésmíðaverkstæði. 

Skraut/skart 
 

Blómaval, glingurverslanir og blóma- og 
gjafavöruverslanir. 

Flísar Vídd, Álfaborg, Húsasmiðjan, Byko o.fl. 

Gler Íspan, Glerskálinn, Járn og gler, 
Halldór Gunnarsson, Ölgerðin Egill o.fl. 

Steinar, hellur, steypa Hverfamiðstöðvar RVK, Steypustöðin 

Svampur Pétur Snæland, bólstrarar. 

Rafmagnsvírar og rafeindabúnaður innan 
úr heimilistækjum t.d. sjónvarps- og 
hljómflutningstækjum og tölvum 

Rafsól, Nýherji, Rafeindaverkstæði 
Reykjavíkur ehf, Rafeindavirkinn sf, 
Öreind sf og Iðnskólar. 

Plastvörur, umbúðir o.fl. Oddi 
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Markmið Listabílsins og leiðir að markmiðum  

Eftirfarandi er gátlisti yfir hvað þarf að gera til að ná settu markmiði til að Listabíllinn 

geti orðið að veruleika. 

Markmið Listabílsins er að:  

o Sýna í verki möguleika skapandi endurvinnslu og sjálfbærni. 
o Ýta undir frjálsa rannsóknarvinnu, gagnrýna hugsun og sjálfsprottna 

listsköpun. 
o Virkja sköpunarkraft nemenda á sem flestum aldri. 
o Sýna fram á gildi sköpunar sem verðugri leið við úrlausnir verkefna. 
o Vera virk í umræðu um gildi listsköpunar, endurvinnslu og sjálfbærni fyrir 

samfélagið. 
o Afla endurvinnanlegs efniviðs, flokka hann og gera hann aðgengilegri og 

aðlaðandi efnivið til að nýta í listsköpun. 
o Þróa námskeið og námsefni. 
o Auðvelda skólum, kennurum og öllum þeim sem áhuga hafa að vinna með 

endurvinnslu og sköpun á merkingabæran hátt. 
o Markaðssetja og kynna  þjónustu bílsins, m.a. í skólum, stofnunum og 

fyrirtækjum. 
o Að gera lífið skemmtilegra, fegra umhverfið og gleðjast með öðrum. 

Gera eigin markaðsrannsókn 

o Kanna þörf aðalmarkhópsins, sem er til að byrja með leik- og 
grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu.  

o Langtímamarkmið: Leik- og grunnskólar á öllu landinu, einkaskólar, 
frístundarheimili, félagsmiðstöðvar, ýmsar vinnustofur, t.d. fyrir aldraða og 
fatlaða, svo og allir sem láta sig varða sköpun, endurvinnslu og sjálfbærni í 
þjóðfélaginu. 

o Kynna Listabílinn fyrir væntanlegum samstarfs- og styrktaraðilum. 

Vöru-/þjónustuþróun 

o Semja við aðalmarkhóp, styrktaraðila og fjárfesta. 
o Gera samstarfssamning við fyrirtæki um að útvega Listabílnum muni, 

afganga og gallaðar vörur. 
o Flokka efniviðinn og gera hann aðgengilegan og aðlaðandi fyrir markhópinn. 
o Vinna hugmyndir að þemavinnu og kennsluáætlanir á námskeiðum og í 

samstarfi við skóla. 

Markaðssetja og kynna Listabílinn 

o Útbúa kynningarbækling. 
o Semja og hanna kynningarefni. 
o Útbúa virkan vef fyrir Listabílinn. 
o Kynna Listabílinn í sem flestum fjölmiðlum. 
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o Aðstandendur Listabílsins ætla sér að vera virkir í umræðunni um 
endurvinnslu og sjálfbæra þróun og vekja athygli á málstaðnum, m.a. með 
reglulegum sýningum í lok verkefnavinnu og jafnvel með lifandi 
uppákomum. 

o Beinar kynningar verða í skólum, stofnunum og fyrirtækjum sem tilheyra 
markhópnum. 

o Gefa út vefrænt fréttabréf og senda á tengslanet Listabílsins og markhóp. 

Undirbúa Listabílinn 

o Sækja um styrki þegar þeir eru í boði. 
o Skrifa undir þjónustusamning við einkaaðila og sveitarfélög, t.d. 

Reykjavíkurborg. 
o Finna hentugan bíl/farartæki. 
o Hanna og smíða vinnuaðstöðu og hillur í bílinn úr endurnýttum húsbúnaði. 
o Hanna útlit bílsins í samvinnu við nemendur. 
o Fjármagna verkfæri. 
o Afla tilskilinna leyfa og gæðamerkja. 
o Formleg opnun Listabílsins. (Opnun með sýningu og uppákomum í 

Listabílnum). 
o Vera sýnileg í fjölmiðlum. 
o Vera með uppákomur og/eða sýningu sem hluta af markaðssetningu/ 

kynningu. 
o Huga að samstarfi/samvinnuverkefni við listamenn/stofnanir/fyrirtæki og 

nemendur í bílnum. 
o Skapa Listabílnum sérstöðu sem fyrirmynd í umhverfis- og 

endurvinnslumálum. 
o Finna áhugaverða staði sem gætu komið til greina fyrir Listabílinn og 

nemendur til að vinna með og fá tilskilin leyfi. 
o Skrá reglulega inn fréttir á vefsíðu og gefa út vefrænt fréttabréf og senda 

hluthöfum og styrktaraðilum, skólum og öðrum hagsmunaaðilum. 

Skapa góðan starfsanda og menningu i Listabílnum 

o Halda fundi með samstarfsfólki. 
o Starfsmannafundir þar sem farið er yfir stöðu Listabílsins. 
o Endurmeta Listabílinn. Láta meta þjónustu og þarfagreina reglulega. 
o Gera áætlun og verkefnaskrá ásamt stefnumótunarvinnu. 
o Skilgreina eiginleika og grunngildi Listabílsins og gera þau sýnileg. 
o Vera með skýra verkferla og vinnufyrirmæli. 
o Leggja áherslu á starfshvatningu. 
o Starfsfólk vinnur að sameiginlegu markmiði. 
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SVÓT – greining  

Til að greina helstu drifkrafta og mögulega framtíðarþróun Listabílsins beitti ég SVÓT 

(e. strengths, weaknesses, opportunities and threats) greiningu. SVÓT greining er 

aðferðafræði sem er fyrst og fremst notuð við greiningu á þáttum sem skilgreina má 

sem styrk eða veikleika annars vegar og tækifæri eða ógnanir hinsvegar.  SVÓT 

skammstöfunin stendur fyrir S = styrkleikar, V = veikleikar, Ó = ógnanir og T = 

tækifæri (Steinunn Huld Atladóttir og Ómar Imsland, 2003). Niðurstöður 

greiningarinnar gáfu skýra mynd af styrkleikum, veikleikum, helstu ógnunum og 

mögulegum tækifærum.  

Styrkleikar/Sterkar hliðar  

1. Lítil yfirbygging. 

2. Nýjung á Íslandi - engin samkeppni. 

3. Markhópurinn er stór. 

4. Þjónar hagsmunum margra. 

5. Auðveldar skólum og skólafólki: 

a. listabíllinn kemur í skólana og/eða á útisvæði næst skólanum 

b. að nálgast opinn efnivið 

c. að auka á fjölbreytni í skólastarfinu 

d. að nálgast hugmyndir og nýtt kennsluefni 

e. að gefa nemendum tækifæri til að tengjast samfélaginu 

6. Umhverfisvænt fyrirtæki og hugmyndafræði. 

7. Tengist stefnu ríkisstjórnarinnar í menntamálum og umhverfismálum, 

borgarinnar og tilverunnar í nútímasamfélagi.  

8. Ókeypis efniviður sem auðvelt er að nálgast. 

9. Starfsmenn bílsins eru með reynslu sem nýtist (myndlistarmenn og kennarar). 

a. eru áhugasamir 

b. kraftmiklir og duglegir 

10. Verkefnið stuðlar að 

a. gleði 

b. sjálfbærni  

c. sköpun  
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d. samvinnu 

e. skapandi, gagnrýnni hugsun 

f. heilbrigði 

11. Námsefnisgerð 

a. Kennsluhugmyndir um hvernig hægt er að vinna með endurnýtanlegan 

efnivið á skapandi hátt og um leið benda á mikilvægi sjálfbærni. 

b. Sem miðar að því að tengja nemendur við samfélagið sitt. 

12. Listabíllinn er umhverfisvænn og nýtir efnivið sem annars færi í ruslið. 

Veikleikar/Veikar hliðar 

1. Lítið pláss í Listabílnum (gæti þurft stærra geymslupláss fyrir efniviðinn). 

2. Treystir á fyrirtæki sem eru misvel tilbúin að safna efnivið fyrir bílinn. 

3. Lítil reynsla af svona starfsemi hérlendis. 

4. Þarf markaðsgreiningu og kynningu. 

5. Treystir á samvinnu við skóla og stofnanir. 

6. Vantar farartæki/bíl til að koma starfseminni í gang. 

7. Vantar fjármagn og/eða þjónustusamning. 

Ógnir/Ógnanir úr umhverfi 

     1. Tímaskortur t.d. kennara eða kennslustundar (í skólakerfinu). 

     2. Listabíllinn er nýjung á Íslandi. Bíllinn þarf að sanna sig. 

     3. Fjárskortur, fær ekki samstarfsaðila og fjármagn. 

     4. Listabíllinn er háður samstarfsvilja fyrirtækja og stofnana. 

Tækifæri í umhverfi (þróun, vísbendingar) 

1. Á undanförnum árum hefur ákallið um sjálfbæra þróun farið stöðugt hækkandi. 

2. Það er í tísku í nútímasamfélagi að vera umhverfisvænn og stuðla að sjálfbærni, 

tíðarandinn er hliðhollur umhverfisvernd. 

3. Nýjar áherslur í aðalnámskrám. 

4. Tækifæri til að kynna nemendum sjálfbærni. 

5. Nýtt námsefni (námsefnisgerð). 

6. Ríki og borg vilja stuðla að betri umhverfisvitund. 



	   62	  

7. Gert er ráð fyrir að í ljós komi að fjölmargar stofnanir, fyrirtæki og jafnvel 

einstaklingar sjái sér hag í að vera í samstarfi við Listabílinn. 

8. Margir hafa áhuga á að sækja námskeið og nýta sér smiðjur á vegum 

Listabílsins. 

9. Umhverfisvakning og áhugi á endurvinnslu og endurnýtingu. 

10. Tækifæri fyrir fyrirtæki og stofnanir að sinna umhverfisvernd í samvinnu við 

Listabílinn og nemendur hans. 

11. Stofnandi sér fram á að vera í nánu samstarfi við Reykjavíkurborg, Sorpu, 

Orkuveituna og fleiri fjársterkar stofnanir sem hafa hag í að vinna að 

umhverfismálum og skapandi endurvinnslu. 

Niðurstöður SVÓT - greiningar 

Samkvæmt SVÓT greiningu kemur berlega í ljós að styrkleikar bílsins eru fleiri en 

veikleikar og tækifæri mörg. Ég met það því svo að hugmyndin hafi til að bera kosti til 

að geta orðið að veruleika. Má þar m.a. nefna að samfélagið virðist vera reiðubúið og 

vilja sýna í verki ábyrgð í umhverfismálum. Ný stefna í menntamálum með nýjum 

áherslum sem bíllinn kemur til með að vinna eftir, þ.e.a.s. velferð, sjálfbærni, sköpun, 

lýðræði og jafnrétti.  Listabílinn á því möguleika á að verða góð viðbót við þá umræðu 

og kennslu sem fer fram í stofnunum og skólum landsins. 

 

PESTEL - greining  

Umgjörð verkefnisins (e. Project Context) er hugsanlega stærsti áhrifavaldurinn í 

framvindunni og getur haft áhrif á árangur og hvort vilji sé fyrir hendi til að verkefnið 

verði að veruleika. Til að komast að þessu beitti ég PESTEL greiningu. (e. political, 

Economic, Social, and technological, Environmental and legal analysis) PESTEL er 

skammstöfun fyrir; P = pólitískt umhverfi, E = efnahagslegt umhverfi, S = 

samfélagslegir umhvefisþættir, T = tæknilegir þættir, E = umhverfisþættir, L = lagalegir 

þættir (Steinunn Huld Atladóttir og Ómar Imsland, 2003). Með PESTEL greiningu eru 

metin ytri tækifæri og ógnanir og er nánar fjallað um einstaka þætti hennar hér að 

neðan. 
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Pólitík 

Í stefnuyfirlýsingu stjórnvalda kemur fram að þau vilji sýna umhverfisvernd í verki 

(Stjórnarráð Íslands, 2013).  Þar kemur einnig fram að almennt sé mikil vakning í 

þjóðfélaginu jafnt sem alþjóðasamfélaginu hvað varðar sjálfbærni, umhverfisvernd, og 

mikilvægi endurvinnslu (Stjórnarráð Íslands, 2013).  Ríkjandi viðhorf og stefnur í 

stjórnmálum ættu því að vinna með Listabílnum. Það skal þó tekið fram að Listabíllinn 

tengist ekki ákveðnum stjórnmálaöflum heldur er litið á umhverfisvernd sem 

sameiginlegt markmið allra íbúa jarðar. Ríkisstjórnin hefur yfirlýsta umhverfisvæna 

stefnu og segir m.a. í stefnuyfirlýsingu sinni að hún muni vinna að því að Ísland verði í 

fararbroddi í umhverfismálum á heimsvísu og öðrum þjóðum fyrirmynd á sviði 

umhverfisverndar (Stjórnarráð Íslands, 2013). Ennfremur kemur fram í 

stefnuyfirlýsingu ríkistjórnanrinnar að „Ísland hafi sérstöðu í umhverfismálum í krafti 

ósnortinnar náttúru og sjálfbærrar nýtingar endurnýjanlegra auðlinda. Sú ímynd er 

auðlind í sjálfu sér“. Unnið verði að því að styrkja ímyndina og grundvöll hennar, 

vernda íslenska náttúru, efla landgræðslu og skógrækt þar sem það á við (Stjórnarráð 

Íslands, 2013). 

Nýsköpun  

Ríkisstjórnin leggur mikla áherslu á nýsköpun í öllum atvinnugreinum (Stjórnarráð 

Íslands, 2013). Í stefnuyfirlýsingu hennar segir meðal annars að nauðsynlegt sé að auka 

framleiðni hér á landi. Það sé forsenda langtímahagvaxtar að skapa umhverfi sem 

hvetur til nýsköpunar í starfandi fyrirtækjum, opinberum rekstri og nýjum fyrirtækjum 

(Stjórnarráð Íslands, 2013). 

Mennta- og menningarmál 

„Ríkisstjórnin leggur ríka áherslu á að efla menntakerfið með hagsmuni nemenda og 

þjóðarinnar allrar að leiðarljósi (Stjórnarráð Íslands, 2013). Fjölbreytileiki í skólastarfi 

er lykill að kraftmiklu og skapandi samfélagi. Auka þarf áherslu á nám í iðn-, verk-, 

tækni-, hönnunar- og listgreinar og efla tengsl þessara námsgreina við atvinnulífið“ 

(Stjórnarráð Íslands, 2013).  

 

Allt ofantalið fellur vel að áherslum og markmiðum Listabílsins. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið verður upplýst um markmið listabílsins og mun sjá hag í 
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nálgun starfsmanna í námsefnisgerð sem stuðlar að sköpun og virkni nemenda og 

áherslunni á grunnþættina sex (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2011). 

Efnahagsmál 

Niðurskurður til menntamála veldur því að skólar hafa minna fjármagn til efniskaupa og 

minni tíma til umráða. Þar sem Listabíllinn mætir á staðinn með sinn eigin efnivið má 

ætla að skólastjórnendur sjái samvinnu sem tækifæri til hagkvæmni. Forsendur 

rekstraráætlunar Listabílsins er að afla styrkja og/eða óska eftir þjónustusamningi við 

einkaaðila eða Reykjavíkurborg. Umsjónarmaður Listabílsins mun óska eftir fundi í 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti þar verður verkefnið kynnt, samstarfsgrundvöll 

kannaður og hvort vilji sé hjá ráðuneytinu að kynna verkefnið. 

Reykjavíkurborg  

Umsjónarmaður mun óska eftir fundi með borgaryfirvöldum og kanna hvort 

Reykjavíkurborg geti lagt verkefninu lið. Hann mun sækja um styrki og sjóði þegar það 

á við. Í skýrslunni Atvinnustefna Reykjavíkurborgar, Skapandi Borg (Reykjavíkurborg, 

2013a) kemur fram að Reykjavíkurborg vill skapa hagkvæm skilyrði fyrir atvinnulífið í 

borginni og stuðla að stofnun og rekstri nýrra fyrirtækja, einkum lítilla, með áherslu á 

fjölbreytni og nýsköpun á grundvelli hugmyndafræði um sjálfbæra þróun 

(Reykjavíkurborg, 2013a). Reykjavíkurborg hefur styrkt 

samfélagstengd verkefni sem byggja á rekstri farartækja. 

Borgarbókasafn Reykjavíkur rekur bókabíllinn Höfðingja með 

styrkjum frá borginni og hefur gefist vel. Aðsetur hans er við 

Kringlusafn. Hann ferðast um Reykjavík samkvæmt áætlun og 

kemur einnig á hverfahátíðir og aðra viðburði í borginni (sjá 

mynd 8). Annar bíll er sögubíllinn Æringi, sem er rekinn á sama 

hátt og bókabíllinn og hefur verið starfræktur frá árinu 2008. 

Hekla hf og Þróunarsjóður leikskólaráðs veittu styrk til að koma 

sögubílnum í gang. Hægt er að panta sögubílinn sem heimsækir 

leikskóla Reykjavíkur og býður börnunum í sögustund (sjá 

mynd 9). Æringi hefur aðsetur í Ársafni.  Um 10 börn geta 

fengið sögustund í einu í Æringja, en hver sögustund er um 

hálfa klukkustund. Þá hvetur Borgarbókasafnið alla til að taka 

	  
Mynd 8 Bókabíllinn 

Mynd	  9	  Bókabíllinn	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Mynd 9 Sögubíllinn 

Mynd	  8	  

9	  
	  

	  
Mynd 10  Brúðubíllinn 
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þátt og sérstaklega er óskað eftir eldri borgurum til að koma í bílinn og segja börnum 

frá atburðum eða aðstæðum úr eigin bernsku (Borgarbókasafn Reykjavíkur, 2013). 

Einnig má nefna Brúðubílinn (sjá mynd 10) sem Helga Steffensen hefur rekið frá árinu 

1980. Þessi verkefni gefa vísbendingar um að rekstur á þessu formi sé mögulegur með 

hjálp styrktaraðila og öllum hefur þeim tekist að gera sig sýnileg í borgarsamfélaginu 

og vekja eftirtekt.  

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Á vefsíðu Nýsköpunarmiðstöðvar kemur m. a. fram að stofnunin hvetji til nýsköpunar 

og efli framgang nýrra hugmynda í íslensku atvinnulífi með virkri þátttöku í 

rannsóknarverkefnum og stuðningi við frumkvöðla og fyrirtæki (Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, 2013). Viðhorf þeirra er að nýsköpun sé forsenda fyrir fjölbreytni í íslensku 

atvinnulífi og skapi undirstöðu sterkrar samkeppnisstöðu. Hjá Nýsköpunarmiðstöð er 

hægt að sækja um stuðning og styrki, m.a. fyrir konur í nýsköpun sem og stuðning við 

frumkvöðla. Mitt mat er að verkefnið sé þess eðlis að það fái góðan hljómgrunn hjá 

stofnuninni. 

Samfélagsmál 

Í samfélaginu hefur orðið vitundarvakning í umhverfismálum og vaxandi fjöldi gerir sér 

grein fyrir hversu hart hefur verið gengið á sameiginlegar auðlindir á undanförnum 

áratugum. Listabíllinn mun lífga upp á tilveruna, stuðla að bættu samfélagi, huga að 

umhverfismálum og taka þátt í umræðu um endurvinnslu, sjálfbærni, sköpun og 

menntun. Listabíllinn mun leita eftir samvinnu við fyrirtækið Alta en það sérhæfir sig 

meðal annars í stefnumótun og uppbyggingu starfs sem felst í samfélagsábyrgð, 

hagsmunaaðilagreiningu og mótun tengsla við hagsmunaaðila (Alta, 2013). Á vef alta 

kemur fram að í dag vinna fyrirtæki í auknum mæli að samfélagsábyrgð (e. CSR - 

Corporate Social Responsibility) sem nær til umhverfis-, efnahags- og samfélagsþátta. 

Þar segir að „Samfélagsábyrgð felst í því að taka ábyrgð á þeim áhrifum sem ákvarðanir 

og starfsemi fyrirtækisins hafa, með gagnsæjum og siðferðislegum hætti. Að sýna 

samfélagsábyrgð eflir fyrirtækið til lengri tíma og hefur áhrif á tengsl við 

hagsmunaaðila, orðspor og starfsumhverfi“ (Alta, 2013). 
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Tækni 

Ef um er að ræða verkefni sem krefst rafmagns gæti þurft að staðsetja bílinn með tilliti 

til þess. Möguleg er samvinna við bílaumboð um kaup á vistvænu faratæki til 

starfseminnar. Slík fyrirtæki munu sjá hag í þessari samvinnu í gegnum mögulega 

auglýsingu sem skapast og til að sýna samfélagsábyrgð. Reykjavíkurborg skilgreinir 

visthæfa bíla eftir eldsneytiseyðslu og eldsneytisgerð (Reykjavíkurborg, 2013e). Eitt 

meginmarkmiða græns skrefs í samgöngum er að bæta árlegan hlut vistvænna 

farartækja í eigu borgarinnar. 

Umhverfismál 

Vitundarvakning er í þjóðfélaginu um umhverfismál.  Í stefnuyfirlýsingu 

ríkistjórnarinnar (Stjórnarráð Íslands, 2013) í umhverfismálum segir meðal annars að 

mikilvægt sé að beita hvetjandi aðgerðum í efnahagslífinu til að ýta undir græna 

starfsemi (Stjórnarráð Íslands, 2013). 

Utanríkismál  

Lögð verður áhersla á þróunarsamvinnu og öfluga þátttöku í fjölþjóðlegu samstarfi um 

sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda, sérstaklega á vettvangi fjölþjóðastofnana sem sinna 

verkefnum tengdum Sameinuðu þjóðunum (Stjórnarráð Íslands, 2013). 

Umhverfisstofnun 

Á vef Umhverfisstofnunar kemur fram að eitt af meginmarkmiðum stofnunarinnar sé að 

draga úr myndun úrgangs og auka endurvinnslu hans (Umhverfisstofnun, 2013). 

Umhverfisstofnun starfar undir stjórn umhverfisráðuneytisins. Hlutverkið er að stuðla 

að verndun umhverfis og heilbrigðar og sjálfbærrar nýtingu náttúruauðlinda landsins 

(Umhverfistofnun, 2013). 

Náttúran 

Á umhverfisvefnum Náttúran.is (vefur með umhverfisvitund) er viðburðadagatal þar 

sem finna má ítarlegar upplýsingar um fyrirtæki, vörur og þjónustu sem tengjast náttúru 

og umhverfi. Æskilegt er að uppákomur Listabílsins verði kynntar á þessu vefsvæði.  
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Lög og reglugerðir 

Afla þarf tilskilinna leyfa og gæðamerkja (lög um almenn gæðamerki nr. 89/2002) til 

þess að framkvæma smiðjur og verkefni Listabílsins sem eiga sér stað í almannarými. Í 

flestum tilfellum þarf leyfi til að skilja eftir listaverk þar sem þau eru unnin í 

almannarými. 

Niðurstöður PESTEL - greiningar 

Niðurstöður PESTEL greiningarinnar gefa til kynna að samfélag og yfirvöld séu 

reiðubúin til að ýta undir skapandi starfsemi eins og Listabíllinn er í eðli sínu. 

Efnahagslega er framkvæmdin ódýr þar sem aðeins tveir starfsmenn sjá um reksturinn 

og allur efniviðurinn fenginn frítt. Þá er það hagur fyrirtækja að styrkja verkefni eins og 

Listabílinn og um leið geta sér gott orðspor þar sem auknar kröfur eru gerðar um 

samfélagslega ábyrgð.  Eins og fram kemur í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar á vef 

Stjórnarráðs Íslands (2013) er lykillinn að kraftmiklu og skapandi samfélagi að auka 

áherslu á listgreinar og auka tengsl námsgreina við samfélagið.  

 

Til þess að fá hugmynd um hvernig Listabílinn gæti mögulega starfað fékk ég 

samnemendur mína í Listaháskóla Íslands til liðs við mig til að vinna tilraunaverkefni 

sem byggir á svipuðum grunni og Listabíllinn og fékk það verkefni heitið Skottið. 

 

Framkvæmdin - Skottið 

Á námskeiðinu Verkefnastjórnun í LHÍ var gerð tilraun til að prufukeyra lítið verkefni 

sem byggir á hugmyndinni um Listabílinn. Í teyminu ásamt mér voru; Guðríður Elva 

Pálmadóttir, Lovísa Lóa Sigurðardóttir, Margrét M. Norðdahl og Þóra Einarsdóttir sem 

eru einnig nemar við listkennsludeildina í LHÍ. Vinnuheiti verkefnisins gekk undir 

nafninu Skottið sem vísaði í farangursgeymslu bíls. Skottinu var ætlað að vera smækkuð 

útgáfa af listabílnum og á þeim vettvangi voru framkvæmd tvö verkefni sem nánar 

verður fjallað um hér á eftir.  
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Smiðja 1 - Skapandi listasmiðja  

Það voru nemendur mínir í Barnaskólanum í Reykjavík (Hjallastefnan) sem voru 

þátttakendur í fyrstu smiðju Skottsins sem fór fram haustið 2012. Alls tóku þátt 14 

stúlkur í 1. bekk. Skólinn er staðsettur við Öskjuhlíðina og var því heppilegt að hittast 

þar og vinna verkefnið. Áður en smiðjan hófst höfðum við beðið starfsfólk 

Blindrafélagsins að halda til haga efni sem átti að henda auk þess sem við söfnuðum 

sjálfar hlutum að heiman. Efniviðurinn var af ýmsu tagi, t.d. pappaöskjur, plastílát, 

geisladiskabox, tuskugarmar, bútar úr gúmmíhönskum, garn, grillpinnar og teyjur. Við 

höfðum ákveðið að taka framkvæmdina upp á myndband og ljósmynda. Við vorum 

forvitnar að komast að því hvað myndi gerast ef nemendurnir fengju efniviðinn í 

hendurnar án frekari fyrirmæla. Nemendurnir höfðu ekki fengið neinar aðrar 

upplýsingar en þær að til stæði að við myndum hitta Skottið í Öskjuhliðinni, að um væri 

að ræða skott á bíl og að til stæði að vinna með efnivið sem annars ætti að henda.  

Framkvæmdin – aðferð verkefnisins 

Kaldan morgun, 7. nóvember 2012, lagði ég af stað með röskar sex ára stúlkur í 

Öskjuhlíðina þar sem til stóð að hitta Skottið. Stúlkurnar hófust strax handa við að tína 

upp efniviðinn úr Skottinu og fékk hugmyndaflugið að njóta sín til fulls. Þær voru 

fljótlega búnar að afmarka sér stað með því að vefja garni á milli trjánna. Þá tók við 

vinna sem var unnin í sameiningu eða einslega og þurfti aldrei að grípa inn í leikinn. Í 

þessu ferli gengum við kennararnir á milli nemenda og ræddum við þá um hvað þeir 

væru að gera og skráðum með ljósmyndum og myndbandsupptöku. 

 
	  

Mynd 11  Verkefnin voru fjölbreytt, listaverk, vélar, lestar, bátar o.fl. 
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Verkefnin voru fjölbreytt, allt frá því að búa til listaverk, setja upp leikrit, búa til 

listasýningu, vélar, lestar, báta og leikvöll (sjá mynd 11). Það sem mér fannst áhugavert 

var að það þurfti enginn aðstoð meðan á vinnunni stóð. Kalt var í veðri og frekar erfitt 

um vik, til dæmis við að stinga pinnum niður í jörðina, en vandamálin voru leyst af 

hugkvæmni og með vinnusemi. Stúlkurnar nýttu einnig efnivið sem fyrir var í 

Öskjuhlíðinni, trjágreinar, köngla og barrnálar. Þær sýndu mikið hugvit í því hvernig 

þær hengdu upp og festu hluti, til dæmis með því að vefja um þá bandi og teygjum. 

Eftir um tveggja tíma vinnu voru stúlkurnar búnar að tengja öll verkin saman þannig að 

úr varð ein heild (sjá mynd12). 

 

	  

	  

	  

	  

 

Ígrundun og mat  

Vegna þess hvað verkefnið var stutt (80 mín.) og af því að við vorum forvitnar að sjá 

framvinduna við þessar frjálsu aðstæður, völdum við kennararnir að hafa undirbúning 

fyrir nemendur í lágmarki. Hugmyndin var að koma á óvart, gera upplifunina spennandi 

fyrir nemendurna og búa til aðstæður sem nýtast nemendum til uppgötvunar 

(Malaguzzi, 1998). Samkvæmt sumum skilgreiningum þátttökunáms er þó mikilvægt að 

nemendur séu virkir í undirbúningi verkefnisins og velji þema sjálfir (Malaguzzi, 1998). 

Nemendur unnu verkefnið án fyrirfram mótaðra hugmynda og kennarar héldu sér til 

hliðar en voru til staðar m.a. til að spyrja nemendur um hugmyndir þeirra líkt og Craft 

(2001) talar um. Það hefði mátt dýpka verkefnið með því að virkja nemendur í eitthvað 

ákveðið þema, en tímaramminn bauð ekki upp á það.  

 

	  
Mynd	  12	  	  Stúlkurnar	  í	  skapandi	  vinnu	  
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Það var í mínum höndum að ljúka verkefninu og dýpka það, sem ég kaus að gera með 

umræðum um endurnýtingu og virðingu fyrir náttúrunni. Í þátttökunámi er mikilvægt að 

nemendur geri sér grein fyrir starfinu sem þeir vinna og af hverju það er unnið. 

Ígrundun er því mjög mikilvægur þáttur í náminu og leiðir til dýpri skilnings 

(Malaguzzi, 1998).  

Eftirvinnslan 

Verkin fengu að standa í eina viku en staðurinn fékk nýja merkingu í huga stúlknanna 

og gengur ennþá undir nafninu „leynilundurinn okkar“. Stúlkurnar voru mjög uppteknar 

af verkum sínum og sýningunni eins og þær kölluðu hana sjálfar. Þær fylgdu foreldrum 

sínum á staðinn og sýndu stoltar verk sín. Staðurinn var heimsóttur daglega til að leika 

sér og sjá hvort ekki væri allt á sínum stað. Í Reggio Emilia eru verkefni nemenda gerð 

sýnileg þeim sjálfum og öðrum, gjarnan í samfélaginu (Malaguzzi, 1998). 

Eftir vikuna þurftu stúkurnar að ganga frá verkunum og skilja við svæðið eins og að því 

hafði verið komið. Áður en sú vinna hófst höfðum við rætt hvaða efnivið þær höfðu 

notað og hvort hann væri góður fyrir náttúruna og hvernig væri best að ganga frá 

honum. Stúlkurnar höfðu skipt á milli sín verkum í frágangsvinnunni þannig að hver 

hafði sérstakan poka fyrir efnivið af ákveðinni gerð. Þær höfðu skipulagt fráganginn 

fyrirfram með því að skrifa niður á miða hlutverk hvers og eins. Til dæmis sá ein þeirra 

um frágang á plasti, önnur um garn, sú þriðja um tré og svo framvegis.  

 

Eftir þessa reynslu hafa nemendur mínir tengst skógarlundinum og ber hann ennþá 

heitið „Vinalundurinn okkar“. Síðan þá hafa fleiri verkefni einnig verið framkvæmd 

þar. Markmið með útikennslu og sköpun er að nemendur noti líkama og skilningarvit til 

að upplifa, uppgötva, skynja, nýta forvitni og sýna frumkvæði (Malaguzzi, 1998, 

Dewey, 2000b, Jakob, 2011, Beames, Higgins, og Nicol, 2012, Jokela, 2013 o.fl.). 

Þessum markmiðum tel ég að verkefnið hafi náð og að stúlkurnar hafi með vinnunni 

notið eftirminnilegrar og lærdómsríkrar reynslu.    
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Smiðja 2 - Sameining kynslóða 

Önnur smiðjan okkar með Skottinu snérist um samskipti kynslóða. Þrír íbúar á 

Hrafnistu í Hafnarfirði á aldrinum 72-83 ára og þrjú börn á aldrinum 8-9 ára unnu 

saman verkefni á Hrafnistu. Einn samnemandi minn þekkir til á Hrafnistu og fékk leyfi 

fyrir komu okkar með nemendur. Íbúar heimilisins voru valdir af starfsfólki og var rætt 

við þá um væntanlega heimsókn og þeir beðnir að taka með sér einn hlut sem væri þeim 

kær. Nemendurnir höfðu einnig fengið sömu fyrirmæli og eldra fólkið. Einnig höfðum 

við undirbúið smiðjuna með því að útbúa leir úr afgöngum.  

 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mynd	  13	  Smiðja á Hrafnistu 

 

Framkvæmdin – aðferð verkefnisins 

Verkefnið fólst í því að nemendur og íbúar á Hrafnistu komu með að heiman 

persónulegan hlut sem þeir héldu uppá. Þessir hlutir voru kveikjur að samræðum þeirra 

á milli (sjá mynd 13). Hlutirnir sem íbúar Hrafnistu komu með voru; pennasafn í 

möppu, safn af jókerum (úr spilastokkum) og bíll. Hlutir barnanna voru; safn af 

fótboltamyndum í möppu, bolti, dúkkuhús og dúkka. Líflegar umræður spunnust út á 

milli þátttakenda út frá þessum hlutum. Umræðurnar snerust að miklu um kynslóðabilið 

og það hversu mikið tímarnir höfðu breyst frá því eldri kynslóðin sleit barnsskónum. 

Mikið var rætt um hvað efnahagur og vöruúrval hefði breyst. Gamla fólkinu var 

minnisstætt þegar bandaríski herinn hafði aðsetur hér og áður sjaldséðir hlutir eins og 

sælgæti og sokkabuxur urðu skiptivara. Einnig voru ræddir hlutir eins og ferðalög 

erlendis. Ein eldri kona í hópnum hafði til að mynda aldrei ferðast út fyrir landsteinana 

og það þótti þeim yngri mjög skrítið. Eftir umræðurnar unnu þátttakendur saman í 

pörum með endurunninn leir. Í umræðunum höfðu þau ákveðið að móta hvert annað í 

leirinn með einni undanteikningu þar sem einn eldri maður vildi einungis leira bílinn 
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sinn. Börnin leiruðu mynd af eldra fólkinu eins og þau ímynduðu sér að þau hefðu verið 

á þeirra eigin aldri og börnin urðu gömul í leirverkum eldra fólksins (sjá mynd 14). 

 

	  
Mynd	  14	  Kynslóðir unnu saman á vinnustofu Hrafnistu 

 

Ígrundun og mat 

Þetta samfélagsverkefni var yngri nemendunum efirminnilegt, sennilega vegna 

óvenjulegra samstarfsfélaga, og eldri þátttakendur lýstu yfir ánægju sinni meðan á 

verkefninu stóð. Að mínu mati tókst vel að tengja saman kynslóðir sem ég met á 

líflegum samræðum og vandræðalausri ákvarðanatöku í verkefninu. Þarna gafst 

nemendum tækifæri til að læra af þeim sem eldri eru og öfugt. Áhugavert var að fylgjast 

með hvernig börnin og þau eldri settu sig í umönnunarhlutverk hvert gagnvart öðru með 

því að aðstoða. Verkefni af þessum toga geta aukið skilning og virðingu á milli 

kynslóða og haft jákvæð samfélagsleg áhrif. Verkefnið var unnið út frá áherslum 

Reggio Emilia þar sem lokaákvörðunin um framkvæmd þess var tekin í samræðum 

þátttakenda. Umræðurnar og ferlið allt var skráð af kennurum í vinnubók og einnig með 

myndum (myndir 13 og 14).  Verkefnið var unnið á Hrafnistu og þannig gert sýnilegt í 

samfélaginu sem er einnig mikilvægur þáttur í hugmyndum Reggio Emilia.  

  

 

 

 



	   73	  

Umræður 

Segja má að hugmyndin að verkefni mínu sé sprottin af starfi í anda Reggio Emilia 

nálgunarinnar og því hefur stór hluti umfjöllunarinnar miðað að því að dýpka eigin 

þekkingu á sögu hennar og einkennum. Nálgunin byggir á nokkrum grunnþáttum, þar á 

meðal sköpun, en í því felst að nemendur eru örvaðir til að gera tilraunir og uppgötvanir 

í gegnum leik og starf.  Aðrir mikilvægir þættir eru lýðræði, læsi og jafnrétti, sem eru 

ræktaðir með því að stuðla að samvinnu og virkri hlustun í sameiginlegri uppbyggingu 

verkefna. Tilgangurinn er að tryggja framgang lýðræðis með því að ala upp gagnrýna, 

skapandi einstaklinga sem bera umhyggju fyrir sjálfum sér og samfélaginu (Edwards 

o.fl., 1998). Sjálfbærni er ennfremur sýnilegur þáttur starfs í anda nálgunarinnar, meðal 

annars í gegnum ReMida miðstöðvarnar þar sem efniviður er endurnýttur og gerður 

aðgengilegur til listsköpunar. Þessi hringrás er gerð nemendum sýnileg og hvetur þá til 

að hugsa um gildi samfélagsins og þætti sem lúta að umhverfisvernd sem er ein af 

grunnstoðum sjálfbærni. Í umfjöllun minni hef ég bent á samsvörun í áherslum Reggio 

Emilia nálgunarinnar og nýrrar íslenskrar menntastefnu sem byggir á grunnþáttunum 

sex; sköpun, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, læsi, jafnrétti, heilbrigði og velferð 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2011). 

 

Þá hef ég fjallað um verkefnið Listabíll út frá hugmynda- og kennslufræðilegum 

bakgrunni og lýst reynslu af tilraunaverkefnum sem unnin eru út frá svipuðum 

forsendum. Það ber að hafa í huga að verkefnin voru prófuð á mínum eigin nemendum 

og getur það haft áhrif á framvinduna. Mat mitt á gildi þessarara verkefna ákvarðast að 

miklu leyti af samskiptum við nemendur eftir að verkefnin voru unnin. Nemendur sem 

tóku þátt í fyrstu smiðju skottsins í Öskjuhlíðinni bundust staðnum (vinalundinum) 

tilfinningalegum böndum og eru ennþá að rifja upp minningar frá þeirri vinnu. Sú 

reynsla er vísbending um að nemendur sem taka þátt í samfélags-tengdum verkefnum á 

opinberum stöðum muni læra að meta umhverfi sitt og gera sér grein fyrir mikilvægi 

þess fyrir aðra. Það hefði verið áhugavert að sníða verkefni af þessum toga fyrir eldri 

nemendur, til dæmis í menntaskóla, og sjá hvernig þeir bregðast við slíku tækifæri. 

 

Til þess draga fram áhrifaþætti fyrir framgang verkefnisins Listabíll var SVÓT- og 

PESTEL greiningu beitt. Niðurstöðurnar benda til þess að samfélagið sé vissulega 

reiðubúið fyrir nýjung af þessu tagi og endurspeglast það í aukinni umræðu um 
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sjálfbærni. Óvissuþættirnir lúta að fjármögnun, tímaskorti í skólakerfinu og 

samvinnuvilja fyrirtækja og skóla. Kennarar hafa takmarkaðan tíma til ráðstöfunar og ef 

ráðstafa á honum í utanaðkomandi verkefni verður það að vera áhugaverður valkostur. 

Kynningin á verkefninu verður því að ná eyrum skólafólks. Þá er mikilvægt að skapa 

skemmtilega stemningu í kringum verkefnin til að gera þátttöku eftirsóknarverðari og 

framkvæmdina eftirminnilega. Verkefnin þarf að skipuleggja í samvinnu við nemendur 

með jákvæðar áherslur að leiðarljósi.  

 

Í þessari umfjöllun hefur komið fram að áherslur á skapandi þætti eru taldar mikilvægar 

til að auka hæfni nemenda í framtíðarsamfélagi. Í ljósi þeirra fræða má draga saman 

skilgreiningu á skapandi skólastarfi sem hafa má að leiðarljósi. Í skapandi skólastarfi er 

horfst í augu við það að ekki læra allir nemendur á sama hátt, áhugasvið þeirra eru ólík, 

námsvenjur mismunandi og styrkleikar ekki á sömu sviðum. Nemendum er gefinn 

kostur á að læra á þann hátt sem þeim hentar best, með sveigjanlegum markmiðum og 

áherslum sem þeir sjálfir eiga þátt í að móta. Þeir fá tækifæri til að beita þekkingu í 

verðugum og raunverulegum viðfangsefnum. Í skapandi skólastarfi er vinnuferlið ekki 

síður mikilvægt en lokaútkoman. Mistök eru til að læra af og það skiptir jafn miklu máli 

að spyrja spurninga og að svara þeim. Nemendum er kennt að sjá fram á við, ímynda 

sér næstu skref í ferlinu og hugsa um afleiðingar athafna sinna. Þeim er gefið svigrúm 

til að rannsaka, þróa og endurmeta, taka áhættu og gera tilraunir. Ennfremur er þeim 

kennt að horfa á umhverfi sitt, taka eftir, leita sér fyrirmynda, setja viðfangsefni sín í 

samhengi og íhuga tengsl sín við samfélagið. Nemendur vega og meta hugmyndir sínar, 

vinnuferli og verkefni með gagnrýnum hætti og verða þannig sjálfstæðir í námi sínu.  
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Framtíðarsýn 

Það er jákvætt að skapandi skólastarf hafi ratað inn í stefnumótun menntayfirvalda en 

þó er ástæða til að vera hóflega bjartsýn. Áratugum saman hefur verið fjallað um 

mikilvægi listnáms í menntakerfinu og nauðsyn þess að listnám fái sama vægi og aðrar 

námsgreinar. Talsmenn aukins hlutar listmenntunar hafa brugðist við veikri stöðu þeirra 

með því benda á möguleg tengsl listgreina og betri árangurs í bóklegum greinum. Elliot 

Eisner (2002) hefur þó varað við því að listnám sé réttlætt á þeim forsendum að það 

leiði af sér ávinning í öðrum greinum og telur að sú menntandi reynsla sem hlýst af 

listgreinunum sjálfum sé nógu sterk forsenda fyrir réttlætingu.   

 

Ég tel að í nýrri menntastefnu felist aukin viðurkenning stjórnvalda á margþættu 

hlutverki skólanna og mikilvægi þess að auka vægi listgreina og verklegrar kennslu til 

að innleiða grunnþættina í skólana. Gott skólastarf á fyrst og fremst að birtast í áhuga 

nemenda til að takast á við ný verkefni og löngun þeirra til að menntast. Það er ekki nóg 

að menntayfirvöld komi fram með viljayfirlýsingu heldur þarf að hvetja og styrkja 

skólafólk til að halda áfram því umbótastarfi sem hefur verið unnið á undanförnum 

árum. Möguleikarnir eru margir og bind ég vonir við að grunnþættirnir verði ekki 

einungis orðin tóm heldur verði bæði nemendum og kennurum gefið svigrúm fyrir 

fjölbreytileika og mismunandi áherslur í verkefnavali og kennsluháttum. Breyttar 

áherslur í menntamálum koma vart til framkvæmda nema með hugarfarsbreytingu og 

vilja.  

 

Verkefnið skapar fjölmarga möguleika og verður spennandi að þróa hugmyndina frekar 

í samstarfi við starfsfólk skóla. Með slíku samstarfi má sjá fyrir sér að til verði öflugt og 

árangursríkt kennslutæki sem taki mið af ólíkum hugmyndum nemenda, brjóti upp 

hefðbundinn skóladag, virki sköpunarkraftinn og mennti til sjálfbærni. Mér er ljóst að 

raunverulega er ekki hægt að spá fyrir um hvort verkefni af þessum toga geti þrifist. 

Eina leiðin til að fá svör við þeirri spurningu er að láta hugmyndina verða að veruleika. 

Allt sem þarf er opinn hugur, þor og dirfska og það sem stundum virðist aldrei nóg af, 

fjármagn og tími.  
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