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Ágrip 

Í lokaverkefni mínu sem ég vann með börnum í 2. bekk grunnskóla, leitaðist ég við að 

svara spurningunni: Hvernig má vekja áhuga hjá börnum fyrir framandi fyrirbærum í 

náttúrunni í gegnum myndlistarverkefni? Verkefnið fól í sér vinnu nemenda að 

fjölbreyttum teikniverkefnum og samvinnuverkefni í grenndarnámi. Áhersla var lögð 

á fagmiðaða myndlistarkennslu og samþættingu myndmenntar og náttúrufræði. Stuðst 

var við vinnuaðferðir nokkurra listamanna, þar á meðal mínar, sem unnið hafa með 

lífræna formfræði í verkum sínum, með það að markmiði að vekja áhuga barnanna 

fyrir framandi fyrirbærum í umhverfinu og lífrænni formfræði í víðum skilningi. En 

ekki síður að vekja þau til meðvitundar um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 

vistkerfinu og öllum lífverum þess. Í ritgerð þessari er fjallað um þau fræði sem lögð 

voru til grundvallar í verkefninu;  kenningar um flæði, grenndarnám, samþættingu og 

samvinnunám. Í seinni hluti ritgerðarinnar er fjallað um framkvæmd verkefnisins í 

samhengi við fræðin og niðurstöður og framtíðarsýn reifuð. 
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Abstract  

In my final project with young children in the 2nd year of the primary school I aim to 

answer the question: How can we motivate children to think about exotic things in 

nature through visual art projects? My research was based upon varieties of 

Discipline – Based Art Education projects with drawing and collaborative work in 

place-based education and with reference to integration of visual art and nature 

studies. I paid attention to work methods of some artists, including my own, who have 

made organic morphology or sustainable materials visible in their works as the core of 

the projects, the goal being to motivate the childrens’ interest in exotic things in their 

environment and organic morphology from a broad perspective. Moreover, also to 

awake awareness amongst the children to respect the ecosystem and all of its 

inhabitants. 
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Formáli  

Meistarverkefni þetta sem metið er til 20 eininga við listkennsludeild Listaháskóla 

Íslands vann ég undir handleiðslu leiðbeinanda míns, Gunndísar Ýrar Finnbogadóttur. 

Kann ég henni mínar bestu þakkir fyrir gagnleg ráð og sáluhjálp. Þá vil ég þakka 

Ásthildi Björg Jónsdóttur fyrir hvatningu og ráðgjöf bæði við verkefnið sjálft sem og í 

náminu öllu. Bestu þakkir kann ég starfsfólki Barnaskólans Hjalla í Hafnarfirði fyrir 

vinsamlegar móttökur og sérstaklega vil ég þakka þátttakendum verkefnisins. 

Nemendurnir stóðu sig með prýði og sýndu hugmyndaauðgi við þátttöku í því. 

Guðbjörgu Árnadóttur, umsjónarkennara nemendanna vil ég þakka innilega fyrir að 

vera mér innan handar í kennslustundum. 

Ég þakka Jóhönnu Björk Sveinbjörnsdóttur kærlega fyrir tæknilega aðstoð og 

yfirlestur á ritgerðinni. Innilegar þakkir fá foreldrar mínir þau Svanfríður Sigurlaug 

Óskarsdóttir og Ólafur Rúnar Dýrmundsson fyrir mikla hvatningu í náminu og trú á 

mér sem myndlistamanni. Ég vil þakka föður mínum fyrir að lesa yfir ritgerðina og 

síðast en ekki síst þakka ég honum fyrir að vekja hjá mér áhuga fyrir framandi 

fyrirbærum í náttúrunni þegar ég var lítil með hinum ýmsu sveitastörfum og útiveru. 
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Það fyrirfinnst ekkert það ,,fyrirbæri” sem er stakt eða einangrað frá öðrum hlutum. Þetta á 

ekki aðeins við um líffræði heldur einnig eðlisfræði. Heiminum er nú lýst sem röðun flókinna 

mynstra sem fléttast saman og verka hvert á annað á víxl. Hlutirnir sem við teljum að við 

sjáum í kringum okkur eru í raun að mestu leyti tómarúm þar sem kerfi kraftmikilla mynstra 

birtast. Það er engin festa né varanleiki til staðar. Í stærðfræði fjallar nú sérstakt svið um 

óreiðu. Allt er í stöðugri hringrás án endapunkts, stjörnur fæðast og endurfæðast og það sama 

á við um kletta, tré, manneskjur og örverur.  

(Callenbach, 2005, bls. 43).1 

  

                                                
1 „There is no such thing as a “thing“ – that is, a separate, disconnected, independent thing. Not only in 
biology but also in physics, the world is now described as made up of overlapping and interacting 
patterns. The apparently solid objects and beings we see around us are in fact mostly empty space, in 
which systems of energetic patterns manifest themselves. There is no fixity or permanence. In 
mathematics, a special field now deals with chaotic phenomena. All is in constant change, cycles 
without end, birth and rebirth of stars, rocks, trees, humans and microbes.” [Þýtt úr ensku af höfundi 
ritgerðar.] 
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Inngangur 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um formfræðiverkefni sem unnið var með nemendum í 

2. bekk í Barnaskóla Hjallastefnunnar í Hafnarfirði og kannað hvernig vinnuferli 

myndlistarmanna getur nýst í fjölbreyttum teikniverkefnum og grenndarnámi þar sem 

áhersla er lögð á samvinnu og samþættingu myndlistar og náttúrufræði. 

Sú aðferð að yfirfæra vinnuaðferðir myndlistarmanna yfir í verkefnavinnu með 

nemendum hef ég notað í fræðslustarfi mínu í Hafnarborg, menningar- og 

listamiðstöð Hafnarfjarðarbæjar þar sem ég hef kennt námskeið og tengi námsefni við 

efni sýninga sem haldnar eru hverju sinni.  

 

Verkefnið er tvíþætt; annars vegar skoðaði ég ferli eigin listsköpunar og 

listamannanna Ernst Haeckel, Tomás Saraceno og Dieter Roth þar sem ég legg 

áherslu á vinnuskilyrði sem ég og þessir listamenn skapa sér. Hins vegar fjalla ég um 

undirbúning og framkvæmd náms þar sem ég lagði áherslu á grenndarnám, 

samvinnunám og samþættingu milli myndlistar og náttúrufræði. Í ritgerðinni mun ég 

fjalla um flæði (e. flow) í námi útfrá kenningum ungverska sálfræðingsins Mihalyi 

Csikszentmihalyi, grenndarnám sem árangursríka leið í listkennslu, samþættingu 

myndlistar og náttúrufræði og að lokum samvinnunám – reynslunám. Þessir þættir 

falla allir vel að áherslum um menntun til sjálfbærni, en sjálfbærni er einn að 

grunnþáttum Aðalnámskrár grunnskóla (2011, bls. 19-21). 

Sem myndlistarmaður hef ég í listsköpun minni haft mestan áhuga á að skoða 

fjölbreytt fyrirbæri í náttúrunni, hugmyndir mínar og annarra um þessi fyrirbæri og 

notkun endurnýtanlegs efniviðar sem hluta af vinnuferlinu. Ég hef kannað ýmsa þætti 

tengda lífrænaum og ólífrænum efnum og reyni að koma hugmyndum um þau á 

framfæri í verkum mínum, svo og skynminningum2 mínum frá mörkum borgar og 

sveitar. Útfrá þessu hefur áhugi minn á tenglsum barna við náttúruna aukist en 

markmiðin með verkefninu Hvernig er hægt að vekja áhuga barna fyrir framandi 

fyrirbærum í náttúrunni? eru að efla og jafnframt skoða tengsl barna í dag við 

                                                
2 „Óyrt vinnsluminni felur í sér innhverfingu skynjunar, svo sem sjónar, heyrnar, lyktar og fleira. Það 
er skilgreint sem sú færni að geta haldið skynupplýsingum í huga og notað þær til að stýra hegðun 
(Barkley, 1999). Skynminningar eru kallaðar fram miðað við þær aðstæður sem fólk eru í hverju 
sinni...“ (Sigrún Ólafsdóttir, 2008, bls. 12). 
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náttúruna í samfélagi sem er stöðugt að verða neyslumiðaðra. Við fjarlægjumst 

náttúruna í síauknum mæli og notum auðlindir hennar eftir okkar eigin þörfum 

(Mantere, 1997, bls. 1). 

 

Eins og áður sagði þá hef ég undanfarin misseri starfað í fræðsludeild Hafnarborgar 

og skipulagt og kennt myndlistarnámskeið fyrir börn í tengslum við yfirstandandi 

sýningar. Þar hef ég leitast við að móta fjölbreytt og áhugavekjandi verkefni útfrá 

þeirri hugmyndafræði og tækni sem listamenn á yfirstandandi sýningu hverju sinni 

hafa notast við í vinnuferli sínu. Með því að vinna verkefnin kynnast þátttakendur 

hugmyndafræði sem liggur að baki vinnu listamannanna og læra að tengja við 

fjölbreytta miðla. Ég leitast við að skapa aðstæður fyrir lýðræðisleg vinnubrögð og 

umhverfi og hvet nemendur til þess að sýna frumkvæði að verkefnum svo að þau 

verði mótandi í eigin námi og að vinnan veiti þeim gleði og styðji við forvitni þeirra í 

náminu. Það að hvetja börn til þess að finna gleði í vinnuferlinu er að mínu mati 

mikilvægt veganesti fyrir þau til framtíðar því að það eflir þau í frekari þekkingarleit 

og þekkingarsköpun.  

Með því að vinna formfræðiverkefni í grenndarnámi á Víðistaðatúni með 

nemendunum úr Barnaskóla Hjallastefnunnar er von mín að það stuðli að áhuga hjá 

þeim fyrir formum í nærumhverfinu, jafnvel að nemendur myndi nýjar tengingar við 

Víðistaðatún.  

Víðistaðartún er bæði útivistarsvæði og höggmyndagarður. Höggmyndagarðurinn var 

reistur uppúr 1993 og verkin þar eru eftir ólíka listamenn, íslenska og erlenda 

(Kolbrún M. Hrafnsdóttir, 2002, bls. 2). Víðistaðatún er kunnugt nemendum 

Barnaskóla Hjallastefnunnar og grenndarnám er vinsæl námsaðferð hjá starfsfólki 

Hjallastefnunnar. Meginmarkmið þeirrar stefnu falla vel að grenndarnámi en í 

Hjallastefnunni er lögð áhersla á að temja sér hófsemi og nýtni og þannig læra börnin 

að skynja, njóta og virða náttúrulegt umhverfi. Varðandi efnivið í námi barnanna 

kemur fram að í skólastarfi Hjallastefnunnar sé notast við einföld námsgögn og 

efnivið sem renni stoðum undir sköpun hvers einstaklings fyrir sig. Það, að mæta 

börnunum á þeirra forsendum, stuðlar að því að þau sjálf taki ábyrgð og verði virkir 

mótendur í eigin námi. Áhersla á raunveruleikatengd verkefni og einstaklingsbundna 

lausnamiðun eru einnig í hávegum höfð hjá Hjallastefnunni (Hjallastefnan, e.d.). Þessi 

dæmi úr meginmarkmiðum Hjallastefnunnar eru í raun sprottin frá kenningum 

félagslegrar hugsmíðahyggju en þar segir að þekking sé aldrei fullgild og að mæta 
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skuli nemanda útfrá forsendum hans og þekkingargrundvelli og að hvetja hann til þess 

að vera ábyrgur fyrir eigin námi (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009, nóvember).  

 

Ég áttaði mig á því að ég gæti yfirfært þessar aðferðir samvinnu- og reynslunáms, 

ásamt grenndarnámi, yfir á eigin vinnuferli, það er; að skipuleggja verkefni fyrir börn 

útfrá vinnuaðferðum mínum; hugmyndum mínum og þeirri tækni sem ég nota sjálf í 

vinnuferli sem liggur að baki verka minna. Undirliggjandi markmið mitt sem 

myndlistarkennara er að nemendur nái að finna hvar áhugi þeirra liggur á eigin 

forsendum og ég sem leiðbeinandi sé til staðar til þess að hvetja þau og skapa þeim 

svigrúm til sköpunar. Þannig nái þau svokölluðu flæðiástandi en kenningin um flæði 

var sett fram af ungverska sálfræðingnum Csikszentmihalyi. Listræn sköpun flokkast 

undir eina gerð flæðiástands samkvæmt kenningunni, svokallað MIMICRY (Ingimar 

Ólafsson Waage, e.d, bls. 7-8). Í kaflanum hér á eftir kem ég til með að fjalla um þau 

fræði sem ég legg til undirstöðu í kennsluverkefni mínu.  

1. Fræðilegur bakgrunnur 

1.1  Starfskenning 

Gríski heimspekingurinn Sókrates (469/470-399 f.kr.) trúði því að viska ætti upphaf 

sitt í undrun. Ég trúi því að við mennirnir séum á jörðinni í þeim tilgangi að læra. Það 

er mikilvægt að stuðla að því að börn verði hugsandi og mótandi afl í tilveru sinni og 

það mætti leggja ríkari áherslu á það í skólastarfinu að börn njóti þess að læra 

(Adams, 2008, bls. 126). 

Aðalhlutverk kennarans hlýtur að vera það, að vekja forvitni hjá nemandanum, sagði 

reyndur kennari við mig eitt sinn. Að vekja og viðhalda undrun eða forvitni nemanda 

fyrir hlutum í umhverfinu hlýtur að teljast til meginmarkmiða í starfi hvers kennara. 

Við höfum nefnilega öll mismikinn áhuga á hlutum og við veitum mismunandi 

hlutum eftirtekt, en þegar við tökum eftir þeim þá er það í sjálfu sér afrek (Eisner, 

2002, bls. 12). Að þjálfa athygli hjá nemanda, að leiðbeina honum til þess að veita 

hlutum í umhverfinu eftirtekt á meðvitaðan hátt er mjög mikilvægt. Þannig verðum 

við fyrir innblæstri, við gerum okkur mat úr því sem við sjáum. Í vinnuferli mínu tek 

ég til að mynda hlut og hugsa um hann í mismunandi samhengi, ég skoða orðin sem 
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tengjast honum og bý til eins konar hugkort sem er hvetjandi tæki til þess að sjá 

hlutina frá mismunandi sjónarhornum, en þessa aðferð hafa margir myndlistamenn 

notað í gegnum tíðina til þess að komast í flæðiástand.3 Hugmyndavinnu tel ég 

mikilvæga í vinnuferli í myndlist því í henni gefst nemandanum tækifæri til þess að 

þróa hugmyndir sínar og víkka þær út. Hún getur einnig ýtt undir svokallað 

flæðiástand. 

1.2. Flæði í námi 

Flæði er heiti á ástandi sem einstaklingur kemst í útfrá eigin áhugahvöt. Hann dvelur í 

þessu ástandi með hjálp einbeitingar og það veitir honum vellíðan og hann gleymir 

jafnframt stað og stund, tíminn verður algjörlega afstæður. Í ljósi þess að við höfum 

áhuga á mismunandi hlutum þá getur ein manneskja upplifað flæðiástand þegar hún 

prjónar, önnur á meðan hún hleypur og enn önnur á meðan hún spilar tónlist svo 

dæmi séu nefnd (Ingimar Ólafsson Waage, e.d., bls. 6). 

Kenningin um flæði var sett fram af hinum ungverska Mihalyi Csikszentmihalyi sem 

hefur skrifað mikið um jákvæða sálfræði og hamingjuna. Hann telur að með því að ná 

fram flæðiástandi þá stuðli það að sannri lífshamingju til langframa 

(Csikszentmihalyi, 2014, apríl). 

Flæðiástand stjórnast af eiginleikum gerandans og athöfnum hans. Til þess að 

flæðiástand geti átt sér stað þarf að vera til staðar það sem kallast sjálfstýrður 

persónuleiki en það er það ástand þegar manneskja finnur að hún hefur fullkomið vald 

á athöfnum sínum. Athafnirnar þurfa þó að fela í sér áskoranir og þær þurfa að fela í 

sér markmið fyrir manneskjuna (Ingimar Ólafsson Waage, e.d.). Csikscentmihalyi 

nefnir fjóra flokka flæðiástands, þeir eru AGON, ALEA, ILYNX og MIMICRY. 

AGON flæðiástandið byggist á íþróttum og leikjum sem snúast um keppni. Í ALEA 

nær manneskja tilteknu flæði með því að spila leiki sem byggja á slembilukkunni 

einni saman. ILYNX er heiti yfir flæðiástand sem næst með því að taka þátt í 

athöfnum sem valda skynvillu, dæmi um það er fallhlífarstökk. MIMICRY, 

flæðiástandið sem ég nefndi hér að ofanverðu, snýst um það eins og orðið gefur 

glöggt til kynna, að einstaklingurinn, gerandinn, bregður sér í hlutverk og lætur 

hugmyndir ráða för í sköpun sinni (Ingimar Ólafsson Waage, e.d.). MIMICRY eða 
                                                
3 Þar á meðal Steingrímur Eyfjörð en hann útbjó Handbók í hugmyndavinnu þar sem hann leiðbeinir 
lesandanum um fjölbreyttar leiðir til þess að skapa hugkort. Steingrímur Eyfjörð, 2010. 
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eftirherman er það flæðiástand sem listamenn sækjast meðvitað eftir til að dvelja í við 

sköpun sína. Þeir gleyma stað og stund og gera hluti sem hafa ekki endilega hagnýtt 

gildi. Þeir hafa svigrúm til þess að skálda og þróa hugmyndir sínar líkt og börn gera í 

leik. Börn rannsaka umhverfi sitt stöðugt og gera tilraunir og það er mikilvægt að ýta 

undir þessar rannsóknir þeirra (Guðmundur Finnbogason, 1912). Þau gera athuganir á 

nærumhverfi sínu eins og Hamlet og Pólóníus þegar þeir skoðuðu skýin og ræddu sín 

á milli um lögun þeirra: 

 
Hamlet. Sjáið þér skýið þarna? Það er rétt eins og úlfaldi í laginu. 
Pólóníus. Öldungis er það eins og úlfaldinn í laginu. 
Hamlet. Nei, það er eins og hreysiköttur, sýnist mér. 
Pólóníus. Já, á bakinu er það eins og hreysiköttur. 
Hamlet. Eða eins og hvalur. 
Pólóníus. Ójá, mikið sviplíkt hval. 
 
(Shakespeare; Hamlet. Matth. Jochumsson þýddi, bls. 80).4 

 

Þarna voru þeir félagar að velta á milli sín hugmyndum og þannig voru þeir meðvitað 

að skoða skýin eins og þau koma fyrir sem fyrirbæri í náttúrunni (Guðmundur 

Finnbogason, 1912, bls. 40). Að skoða umhverfið meðvitað, kanna það sem fyrir augu 

ber er mikilvægt fyrir allt nám og með því að vera vakandi og forvitin tel ég að við 

lærum og þegar við tökum eftir hlutum þá er það í sjálfu sér afrek eins og kom fram 

hér á undan (Eisner, 2002). Það að barn taki eftir hlutum mætti líkja við markmið sem 

einstaklingur upplifir að hann nái meðvitað eða ómeðvitað í flæðiástandi. Þegar börn 

eru markvisst hvött til að beina sjónum að einhverju tilteknu í umhverfinu getur það 

orðið uppspretta að áframhaldandi verkefnum hjá þeim seinna meir því að þetta 

verður liður í rannsóknarvinnu þeirra á umhverfinu. Í grein sinni Art and Design 

Education and the Built Environment (2008, bls. 131) talar Eileen Adams um lærðar 

upplifanir og áhrif þeirra á okkur: 

 
Þessar upplifanir sem eru oft minnistæðastar, hjálpa okkur að sjá heiminn í skýrara 
ljósi með því að búa til tengingar á milli tilfinninga og náms. Þær dvelja hjá okkur 
fram í fullorðinsár og hafa áhrif á hegðun okkar, lífsstíl og nám. Þær hafa áhrif á 
gildismat okkar og þær ákvarðanir sem við tökum. Þær leyfa okkur að færa 
námsupplifun yfir í kennslustofuna og öfugt. 5  

                                                
4 Guðmundur Finnbogason vísar í Shakespeare, 1912, bls. 40. 
5 “These, often the most memorable learning experiences, help us to make sense of the world around us 
by making links between feelings and learning. They stay with us into adulthood and affect our 
behaviour, lifestyle and work. They influence our values and the decisions we make. They allow us to 
transfer learning experienced to the classroom and vice versa.” [þýtt úr ensku af höfundi ritgerðar]. 
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Þetta verð ég mikið vör við í minni eigin sköpun því að ég leita í lærðar minningar frá 

æsku þar sem ég rannsakaði umhverfið úti, lykt og áferð, hljóð og fleira sem vakti 

áhuga. Visst flæðiástand felst í þessari könnun frá æsku, stundir sem flugu og 

einbeiting sem var algjör.  

Það mætti segja að flæðiástand í æsku hafi leitt til áframhaldandi flæðiástands í 

vinnuferli í myndlist og styður það við trú mína á því að það sé mikilvægt fyrir börn 

að fá að kanna og skoða hluti í umhverfinu. Þannig getur sjálfstæð könnun barna á 

nærumhverfinu orðið uppspretta skapandi gjörða og flæðiástands.  Til þess þurfa þau 

nægilegt svigrúm til þess að nota ímyndunaraflið. Margt bendir til þess að óþarfi sé að 

óttast leiða og stefnulausar athuganir nemenda og sýnt er að það skilar sér í 

fjölbreyttum verkefnum og lausnum (Adams, 2008; Guðmundur Finnbogason, 2012; 

Ingimar Ólafsson Waage, e.d.).  

 

Þegar ég vinn að teikningunum mínum gæti flæðið stjórnast af því að ég hef náð vissri 

hæfni í teikningu og get því sett mér markmið og sett mér fyrir eilítið flóknari 

verkefni hverju sinni, það er að segja að ég finn að ég hef ákveðið vald á athöfnum 

mínum. Þannig verður vinnan krefjandi en viðráðanleg og hún gefur mér lífsfyllingu 

því endurgjöfin er stöðugt sýnileg í teikningunni. En forsendur fyrir endurgjöf er 

einmitt sú að viðkomandi hafi vald á athöfninni. Forsendur þess að þau nái valdi á 

athöfn í listsköpun eru að þau gefi sig á vald eigin ímyndunarafls og á sama tíma nái 

að þróa og víkka það út. Til þess þurfa þau að ná einbeitingu og gleyma sér í núinu. 

Þau þurfa að hafa stjórn á athöfninni en á sama tíma takast á við áskoranir (Ingimar 

Ólafsson Waage, e.d.).  Þegar ég kanna umhverfi mitt verð ég jafnvel svo niðursokkin 

í smáatriðin á göngustígnum eða í móanum að ég gleymi að líta upp. Þá er ég einnig 

stödd í flæðiástandi, ég gleymi mér gjörsamlega og í augum margra þykir það 

hugsanlega, að skoða gangstéttina svona gaumgæfilega tilgangslaust. En þannig eru 

oft aðstæður í flæði, athafnir geta virkað tilgangslausar því að þær hafa aðeins 

merkingu fyrir þann sem er í flæðiástandinu  (Ingimar Ólafsson Waage, e.d., bls. 6). Í 

dag er sem áður sagði áhersla lögð á auðfengna skemmtun og hraða en flæði snýst um 

augnablikið, stundina hér og nú, að veita umhverfinu og því smáa í því athygli, dvelja 

í núinu og gefa öllu gaum. Hvort sem það kallast flæði eða að dvelja í augnablikinu 

og veita hlutum athygli þá er þetta öflug aðferð fyrir börn til að vinna að listsköpun; 

„listin snýst um að gefa gaum” (Eisner, 2002, bls. 207). Í dag virðast börn alast upp 
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við mikla neysluhyggju í samfélaginu en samkvæmt Csikszentmihalyi er flæði einmitt 

andstæða við neyslu, einstaklingurinn finnur gleðina innra með sér í flæðiástandi 

fremur en að leita hennar  út á við og verður þannig sjálfbær um eigin lífsfyllingu. Oft 

kaupir fólk hluti sér til hamingjuauka en það getur verið skammgóður vermir 

(Csikszentmihalyi, 1993, bls. 28).  

Listnám er kjörinn vettvangur til sjálfbærrar hamingjuleitar sem getur leitt til 

langvarandi lífsfyllingar hjá einstaklingnum sem á í hlut. Í listnámi er áhersla lögð á 

upplifun nemanda og athugula skynjun fremur en að hraði, framleiðni og afköst séu 

ráðandi í námsferlinu (Eisner, 2002). Hægt er að efla styrkleika nemanda á áhugasviði 

sínu sem og í námi almennt með því að stuðla að því að skapa honum kjöraðstæður 

flæðiástands.  Þar sem einstaklingar ná flæðiástandi með mismunandi leiðum, útfrá 

áhugasviði og styrkleikum, virðist erfitt að nefna eina ákveðna aðferð sem myndi 

henta öllum en  hægt er að gera tilraunir til dæmis með því að nota tónlist sem 

hjálpartæki, að vinna í mismunandi rými, inni og úti og síðast en ekki síst að aðstoða 

nemanda til þess að finna hvar hann hefði stjórn á athöfnum sínum en á sama tíma 

myndi mæta áskorunum (Ingimar Waage, e.d.). 

Nemendur eru eins ólíkir og þeir eru margir og sumir sýna stöðugt frumkvæði á 

meðan aðrir hafa sig ekki jafn mikið í frammi. Það er mikilvægt að kennari leggi sig 

fram við að kynnast nemandanum og styrkleikum hans og útfrá þeim hjálpi hann 

nemandanum að finna hentugar leiðir að flæðiástandi. Listnám er góður grundvöllur 

því að það byggir á því að einstaklingur útvíkki og þrói hugmyndir sínar og skapi 

útfrá eigin reynslu og forsendum. Í listnámi hefur nemandinn leyfi til þess að nota 

ímyndunaraflið til hins ítrasta og gera tilraunir ólíkt því sem tíðkast í bóklegum 

greinum (Eisner, 2002). Hlutverk listgreinakennarans veltur þá á því að vera eins 

konar milliliður nemandans og náms hans og skapa svigrúm til þess að nemandinn 

geti skapað (Eisner, 2002).  

Með því að koma til móts við nemanda á forsendum hans, útfrá hans eigin áhugasviði, 

aukast líkur á því að nemandinn nái að halda einbeitingu við nám sitt og að honum 

sjálfum finnist hann knúin til þess að leita fanga í námsefninu (Jóhanna Einarsdóttir, 

Ólafur P. Jónsson, 2012, bls. 64). Í flæði þarf athöfnin, námið, að hafa persónulegan 

ávinning fyrir nemandann og þannig er það nytsamlegt tæki fyrir hann í námi sínu 

(Ingimar Ólafsson Waage, e.d., bls. 14). Dæmi um slíkt gæti verið þegar nemandi 

hefur mikinn áhuga á tilteknum hlut, til að mynda vélum. Þá fengi hann tækifæri til 
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þess að vinna með vélar í teikningu eða í öðrum miðlum sem hann hefði áhuga á. 

Þannig fengi hann svigrúm til að rannsaka vélar og vinna hugmyndavinnu.  

Það má því segja að með því að skapa flæðiástand þá gerir það nemandann 

áhugasaman og virkan þátttakanda í eigin námi og ætla mætti að það auki líkur á 

hamingju hans til langframa. Kenningar Csikzentmihalyi, Eisner og Guðmundar eru 

allar til þess fallnar að styðja við kenninguna um flæði og gagnsemi þess í námi. 

1.3. Grenndarnám 

Markmið grenndarnáms er meðal annars að tvinna saman byggðarsögu og 

nærumhverfi og þannig skapa forsendur til náms í fjölbreyttum námsgreinum, meðal 

annars náttúrufræði og listum (Sobel, 2004; Eygló Björnsdóttir, 2005).  

Með því að vinna verkefni á tilteknum stað verða til minningar og nýjar tengingar við 

staðinn. Margaret J. Somerville skrifar um grenndarnám í grein sinni A Place 

Pedagogy for ‘Global Contemporaneity’ en hún vill meina að án náinna kynna við 

nærumhverfi okkar höfum við engan upphafsreit og þannig engan viðmiðunarpunkt. 

Staður getur brúað bilið á milli nærumhverfis og fjarlægari staða og hann hvetur 

okkur til þess að velta fyrir okkur líkamlegri tilveru okkar á honum og hinu 

frumspekilega (e. metaphysical).6 Þannig getur það hjálpað okkur að skilgreina okkur 

sjálf í heimi sem er stöðugt að hnattvæðast meir og meir. Það er þó ómögulegt að tala 

um hið staðbundna án þess að skoða það í stærra samhengi. Því að það, hvernig við 

förum með umhverfi okkar, getur haft áhrif á öðrum stöðum í heiminum (Somerville, 

2012).  

 

Líkt og Sommerville skrifaði Guðmundur Finnbogason um mikilvægi þess að börn 

hérlendis kynntust nærumhverfi sínu áður en þau læsu sér til um Himalayafjöllin eða 

aðra fjarlæga staði (Guðmundur Finnbogason, 1903, bls. 89). Þessi orð Guðmundar 

frá 1903 eiga vel við enn þann dag í dag, ef ekki betur, sé litið til þeirrar byltingar á 

heimsmyndinni eftir að veraldarvefurinn kom til sögunnar. Ég tel að með því kynnast 

vel eigin nærumhverfi þá leita börn inn á við og kynnast sjálfum sér betur. Útfrá því 

mætti áætla að þau öðlist sjálfstýrðan persónuleika sem geri þeim kleift að þau nái 

                                                
6 „Frumspeki er sú grein sem fjallar um veruleikann; nær m.a. yfir heimsmyndunarfræði (cosmology) 
og verufræði (ontology).” (Ensk- íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi, 2003, bls. 643). 
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valdi á athöfnum sínum með tilliti til flæðiástands. Þau verða meðvitaðri um 

næurumhverfi sitt og átta sig á mikilvægi þess (Ingimar Ólafsson Waage, e.d.).  

Að mati Somerville getur nám í vísindum skapað grundvöll fyrir tengsl barna við 

staði. Í rannsóknum sínum á lífsháttum frumbyggja hefur Somerville kynnt sér 

rannsóknir sem gerðar hafa verið í Ekvador um þekkingu innfæddra í tengslum við 

landsvæði sem þeir byggja. Þekkingin tengist einkum eftirtöldum þáttum: hringrás er 

ráðandi afl í tilverunni, að allar lífverur eru háðar hver annarri um lífsafkomu, fjöll og 

ár eru lifandi verur og að einstaka hópar eru háðir ákveðnum landsvæðum á jörðinni 

um lífsafkomu sína (Somerville, 2012). Það, að vinna að athugunum og rannsóknum í 

náttúrufræðinámi með börnum á ákveðnum stað getur eflt þau til að vera virkir 

þátttakendur við verndun og þróun á vistkerfi hans (Sobel, 2004). Ennfremur getur 

það vakið þau til meðvitundar um lífkeðjuna, verndun hennar og eigin ábyrgð á 

umhverfi sínu til framtíðar. 

Þá getur náttúrufræði komið sterk inn í grenndarkennslu með tilliti til eflingu 

ímyndunaraflsins en Guðmundur Finnbogason taldi að engin námsgrein virtist vera 

mikilvægari en náttúrufræðin, væri litið til gildis þess er hún hefur fyrir mannlífið 

„[n]áttúrufræðin venur menn á að dæma ekki hlutina eftir ytra útliti eingöngu, kennir 

að „ekki er allt gull sem glóir“ […] Þá hefur hún og ekki síður glæðandi og eflandi 

áhrif á ímyndunaraflið, er hún opnar augun fyrir hinu óendanlega stóra og óendanlega 

smáa […] (1912, bls. 88-89).  

Skapandi umhverfismennt (e. Arts Based Environmental Education) á margt 

sameiginlegt með grenndarnámi en í henni eru nemendur hvattir til þess að vera 

móttækilega fyrir náttúrunni og fyrirbærum í henni á nýja vegu (Van Boeckel, 2013). 

Grenndarnám er mun stærra hugtak og nær yfir breiðara svið. Af þessu má álykta að 

skapandi umhverfismennt hvetji nemendur til þess að vera móttækilega fyrir umhverfi 

sínu. Aðferðin fellur vel að kenningum Czikszentmihalyi, Guðmundar, Somerville og 

Sobel því með því að vinna að athugunum í formi skapanda verkefna í nærumhverfi 

sínu geta nemendur myndað tengingar við staðinn og vistkerfi hans, meðal annars 

með því að komast í flæðiástand. 

1.4. Samþætting myndlistar og náttúrufræði 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2011) er fjallað um mikilvægi þess að 

samþætta námsgreinar með því að stuðla að verkefnum sem hafa snertifleti þar sem 
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mismunandi greinar mætast. Þetta geti hjálpað börnum að mynda tengingar á milli 

mismunandi fræðigreina og þannig dýpkað sýn þeirra í námi. Ef markmið og 

hæfniviðmið myndmenntar og náttúrufræði í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eru 

skoðuð þá má augljóslega sjá margt sameiginlegt.  

 

Vinnuferli í vísindum og myndlist er að mörgu leyti líkt en skýrt dæmi um það er hið 

þverfaglega vinnuferli listamannsins og vísindamannsins Ernst Haeckel sem ég kem 

að síðar í ritgerðinni. Hann vann að rannsóknum sem voru í senn rannsóknir á 

lífverum og myndlistarverk, nánar til tekið; teikningar (Breidbach, Eibesfeldt, 

Hartmann, 2004).  

Guðmundur Finnbogason fjallaði um mikilvægi teikningar sem kennslugreinar í 

skólum landsins, hann sagði að teikning byggðist á nákvæmum athugunum og því að 

gefa hlutunum í umhverfinu gaum. Mismunandi hugmyndir um sama hlutinn og 

fjölbreytt skynhrif hafa áhrif á teikningar ólíkra teiknara. Hann skrifar um athuganir á 

náttúrunni og skynjun manna á henni, um sjómenn og fjármenn í daglegum störfum 

úti við þegar allra veðra er von (1903, bls. 96-97). Þrátt fyrir afar breytta 

samfélagsmynd þar sem meginhluti íbúa býr í borgum er hægt að tengja við þessi orð 

Guðmundar enn í dag því að við búum á landi þar sem veður er afar fjölbreytilegt frá 

degi til dags. Tengsl okkar við náttúruna eru því sterk ef litið er til þeirra áhrifa sem 

náttúruöflin hafa á daglegt líf okkar með snjóbylum, frosti og rigningu, svo ekki sé 

talað um jarðskjálfta og eldgos sem sífellt breyta mynd landsins. Þá hafa 

náttúruhamfarir áhrif á daglegar venjur okkar, til dæmis í tengslum við fæðu og 

húsaskjól. 

Í kaflanum Hæfniviðmið fyrir sjónlistir í Aðalnámskrá kemur fram að nám í 

myndmennt stuðli að því að nemendur öðlist forsendur til að kynnast sjálfum sér í 

tengslum við náttúruna en ekki síður efnisheiminn. Þekkingin sem skapast verður 

ýmis konar, byggð á rannsóknum á raunveruleikanum eða ímyndunarafli nemendanna 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 147). 

Með markvissri myndmennt er hægt að viðhalda og þróa þann hæfileika sem börn 

nota frá unga aldri og segja sögu myndrænt. En til þess að þetta sé mögulegt verða 

kennarar að gefa nemendum tækifæri til þess að efla ímyndunarafl sitt (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 148).  

Í kaflanum Menntagildi og megintilgangur list – og verkgreina í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) er fjallað um það að í skapandi starfi fái nemendur tækifæri til þess 
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að efla og virkja ímyndunarafl sitt, þjálfist í því að taka ákvarðanir þar sem þeir meti 

mismunandi valkosti og sjái afleiðingar af vali sínu. Nemendur þroskist í samvinnu 

við aðra, efli sjálfstæði sitt og sjálfsþekkingu og finni hæfileikum sínum farveg. 

Einnig kemur fram að listgreinar séu vettvangur fyrir menntun til sjálfbærni þar sem 

nemendur vinni með samábyrgð, tilfinningar sínar og annarra, samhengi við aðra 

menningarheima og eigið umhverfi og náttúru. Þá stuðli listnám að því að nemendur 

öðlist hæfni til að takast á við ófyrirséða framtíð á skapandi hátt og sjái ný mynstur og 

hugsi í lausnum. 

Þau hæfniviðmið sjónlista sem helst er litið til í þessu verkefni eru: að við lok 4. 

bekkjar á nemandinn að geta: 

 

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd að myndverki  
• unnið útfrá kveikju við eigin listsköpun,  
• þekkt og notað hugtök sem tengjast lögmálum og aðferðum verkefna hverju 

sinni, þekkt og gert grein fyrir völdum verkum listamanna,  
• geta lýst þeim og greint á einfaldan hátt hugmyndafræði verkanna og þeim 

aðferðum sem var beitt valið sköpun verksins.   
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 149). 

 

Í kaflanum um náttúrugreinar í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) nánar tiltekið í 

undirkaflanum, kemur fram að við sem samfélag og hluti af stærri heild þurfum að 

vera meðvituð um að tækni, mannlegar gjörðir og ákvarðanir sem hafa áhrif á jörðina, 

í nútíð og framtíð. Náttúrufræði er ein af greinum náttúrugreinanna sem kennd er í 

grunnskóla og stuðlar fagið að þekkingu, virðingu, ábyrgð og einstakri upplifun 

nemandans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 167). 

Hæfni í náttúrufræði byggist á því að nemandinn geri sér grein fyrir því að þekking 

vaxi ekki aðeins útfrá beinum athugunum heldur einnig á upplifun, ímyndunarafli og 

sköpun og að vísindaleg þekking er aldrei algild eða endanleg. Nám í náttúrufræði efli 

forvitni nemanda á sjálfum sér, umhverfi sínu og fjölbreyttum fyrirbærum í 

náttúrunni. Í listum er beinlínis ýtt undir hugmyndavinnu og að listiðkandinn skapi 

sína merkingu útfrá þeim upplýsingum sem hann hefur viðað að sér. Ekkert er rétt né 

rangt heldur eru mörg svör fyrir hendi (Eisner, 2002, bls. 82-83). Vísindin hafa til að 

mynda ákveðið sjónarhorn á náttúruna en listirnar og ímyndunaraflið hafa langtum 

fleiri (Van Boeckel, 2013).  
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Útfrá þessu má álykta að með því að vinna samþætt verkefni myndlistar og 

náttúrufræði verða til fjölbreyttar niðurstöður. Ég tel að samþætting greinanna tveggja 

í samvinnuverkefnum sé áhugaverð en um leið gagnleg leið í námi því að hún tekur á 

fjölmörgum þáttum. 

1.5. Samvinnunám – Reynslunám 

Samvinnunám er sú tegund af námi sem mikilvægt er að öðlast skilning á því að 

hugtakið er háð tíma og samfélagi. Það miðast við það hvaða hópar eru utan þess, til 

dæmis fatlaðir sem hafa sérþarfir í námi sínu svo samvinnunám er ekki alltaf talin 

vera hentug leið í námi heldur miðast það við þann hóp eða einstakling sem við á 

hversu sinni (Hatton, 2015). Nám ætti í raun alltaf að haldast í hendur við þarfir 

einstaka nemanda. Áhersla á að vera lögð á styrkleika nemandans fremur en veikleika 

en það birtist hvað skýrast í ríkjandi viðhorfum í fötlunarfræðum samtímans (Martin, 

Nicole, 2009). Nemendur búa að fjölbreyttri reynslu fyrir og það er afar mikilvægt að 

koma til móts við þá þar sem þeir eru staddir í námi sínu hverju sinni (Jóhanna 

Einarsdóttir, Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 25). 

 
Samvinnunám í listum tengist ekki aðeins samfélagslegum og 
menningarlegum skilningi á nemendum okkar heldur þeirri þörf að ögra því 
hvernig við skynjum skapandi þætti, með því að meta þekkingu nemenda sem 
ekki er vituð. Freedman bendir á samfélags ástundanir, hópvinnu, og 
þverfaglega vinnu (til dæmis þematengdar vinnusmiðjur) í þeim tilgangi að 
laða fram sköpunargleði (Hatton, 2015, bls. 4-5).7 
 
 

Útfrá þessu má ætla að með því að samþætta myndlist og náttúrufræði í námi er verið 

að renna stoðum undir sköpun og ímyndunarafl nemandans. Þá opnar það ekki aðeins 

dyr að þátttöku í myndlist heldur einnig að náttúrufræði og framandi fyrirbærum 

hennar. Samvinna nemenda ýtir undir þessa þætti því að, eins og áður kom fram, þá 

deila nemendur reynslu sinni og eignast hlutdeild í reynsluheimi hvers annars í 

samvinnu. Þannig stuðlar samvinna að lýðræðislegum vinnubrögðum meðal nemenda 

því með því að skapa svigrúm fyrir nemendur til þess að vinna saman þá varpa þeir á 

milli sín hugmyndum og vinna að sameiginlegum úrlausnum. Þeir sýna samkennd 
                                                
7 “Inclusive arts education refers not only to a social and cultural understanding of our students but to 
the need to challange our perceptions of creative forms, valuing the tacit knowledge of students. 
Freedman points to communal practices, group work and interdisciplinary learning (as in themed 
workshops) as helping to draw out creativity.” [Þýtt úr ensku af höfundi ritgerðar].  
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með því að læra að hlusta og taka tillit til hvers annars en einnig elur það á samábyrgð 

þeirra fyrir náttúrunni og lífverum hennar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 21). 

Þjálfun þeirra í lýðræðislegum vinnubrögðum stuðlar að áhuga þeirra til þess að vera 

virkir samfélagsþegnar. Menntun til sjálfbærni er undirliggjandi þáttur í allri umræðu 

um menntun í skólastarfi og lýðræðisleg vinnubrögð hafa þann möguleika að ýta 

undir getu nemenda til aðgerða er tengjast sjálfbærni til framtíðar. 

Samvinna getur farið fram í gegnum reynslunám en það byggist á því að nemandi sé 

ekki aðeins að tileinka sér færni einn og sér heldur að hann sé virkur og mótandi í 

rauntengdum verkefnum. Hann lærir þannig með því að framkvæma, en einnig lærir 

hann að vinna með samnemendum og í sameiningu vinna þeir að úrlausnum. Þetta 

krefst þess að nemendur deili reynslu sinni og eignist hlutdeild í reynsluheim annarra. 

Með samvinnunámi myndast tengsl og nemandi verður hluti af heild og smám saman 

virkur samfélagsþegn í lýðræðissamfélagi (Eisner, 2002, Jóhanna Einarsdóttir, Ólafur 

Páll Jónsson, 2010). Þá hjálpar það til við að stemma stigu við fordómum innan skóla 

og styður við hugmyndir um skóla án aðgreiningar; 

 
Almennir skólar með þessa stefnumörkun búa yfir styrk til þess að vinna 
gegn fordómafullum viðhorfum, skapa vinsamleg samfélög, byggja upp 
samfélag án aðgreiningar og stuðla að menntun fyrir alla; þar að auki veita 
þeir meirihluta barnanna áhrifaríka menntun og bæta skilvirkni og að endingu 
hagkvæmni í öllu menntakerfinu.8  

 

Hlutverk kennarans er mikilvægt í þessu samhengi en að mínu mati gefur hann 

fordæmi fyrir nemendur, meðal annars varðandi samskipti. Kennarinn þarf að vera 

meðvitaður um starfskenningu sína en ekki síður gagnrýninn á eigið starf. Samskipti 

milli kennara og nemanda eru grundvöllur fyrir góðum árangri nemanda í námi og 

velferð hans. Þá skiptir það miklu máli að kennari hvetji til samvinnu á milli nemenda 

því að það hefur áhrif á lýðræðissamfélagið líkt og áður hefur komið fram (Eisner, 

2002, bls. 56- 57). Samþætting myndlistar og náttúrufræði hvetur til sameiginlegrar 

ábyrgðar nemenda fyrir umhverfi sínu og þar af leiðandi til meðvitundar um 

mikilvægi sjálfbærni í samfélaginu. 

                                                
8  “Regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating 
discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving 
education for all; moreover, they provide an effective education to the majority of children and 
improve the efficiency and ultimately the cost-effectiveness of the entire education system.” (Priestly, 
Mark, 2013, bls. 82). [Þýtt úr ensku af höfundi ritgerðar]. 



- 21 -  

2. Listamenn 

2.1. Form Ernst Haeckel 

Ernst Haeckel (1834-1919) rannsakaði hið smá í umhverfinu af mikilli gaumgæfni og 

kynnti fyrir öðrum með myndverkum sínum og fyrirlestrum. Hann vann á mörkum 

náttúruvísinda og myndlistar í rannsóknum sínum á lífverum og taldi myndverk sín 

vera birtingarmynd náttúrunnar. Myndverkin voru grafíkverk, unnin með steinþrykki 

og var áhersla lögð jafnt á form, liti og smáatriði viðfangsefnanna. Hann rannsakaði 

gjarnan hið smáa sem ekki er sýnilegt augunum og vakti þannig áhuga fólks á öllum 

aldri fyrir framandi fyrirbærum í náttúrunni (Breidbach, Eibesfeldt, Hartmann, 2004, 

bls. 10). 

 
Ernst Haeckel var þýskur líffræðingur, heimspekingur, eðlisfræðingur, prófessor og 

myndlistamaður sem uppgötvaði og bjó til lýsingar yfir þúsundir nýrra tegunda af 

lífverum. Hann fann hann upp ný orð eins og til dæmis orðið stofnfruma og 

konungdæmið Protista sem er flokkunarkerfi sem nær yfir alla einfrumunga, þar á 

meðal bæði plöntur og dýr, til dæmis frumdýr. Þá fann hann upp orðið phylogeny sem 

er þróunarferill eða þróunarsaga tegundar. Hann þróaði aðferð sem hann kallaði 

lífræna geómetríu og teiknaði lífverur en þekktastur er hann fyrir að hafa teiknað og 

rannsakað svokallaða geislunga. Geislungar (e. radiolarians) eru skyldir amöbum en 

þær eru einfrumungar sem eru breytilegar í forminu. Amöbur geta skipt sér og þær eru 

í öllum vötnum, lækjum og ám. Við mennirnir erum með óteljandi frumur ólíkt 

amöbunum (Breidbach, Eibesfeldt, Hartmann , 2004, bls. 9). 

Haeckel gerði þróunarkenning Charles Darwin kunna í Þýskalandi og vann að því 

markmiði að auka vinsældir hennar þar í landi (Breidbach, Eibesfeldt, Hartmann, 

2004, bls. 9-10). Ljóst er að Haeckel var mikill frumkvöðull og verk hans lifa góðu 

lífi í dag og njóta mikilla vinsælda víða um heim. Þegar bók hans Art Forms in Nature 

kom út árið 1899 átti hún miklum vinsældum að fagna hjá fólki á öllum aldri. 

Hann varði miklum tíma úti í náttúrunni ásamt lærimeistara sínum, Johannes Muller, 

saman skoðuðu þeir alls konar lífverur og þannig kviknaði áhugi Haeckel á líffræði 

(Breidbach, Eibesfeldt, Hartmann, 2004, bls. 9). Svo að það mætti segja að í gegnum 

sjónrænar rannsóknir hafi Haeckel komist í kynni við vísindin. Samkvæmt Haeckel 
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sjálfum áttu því teikningar hans af formum í náttúrunni ekki einungis að sýna 

þekkingu sem var þegar fyrir hendi um viðfangsefnin heldur voru þær að hans sögn, 

birtingarmynd náttúrunnar (Breidbach, Eibesfeldt, Hartmann, 2004, bls. 13). 

Teikningar Haeckel birtast áhorfandanum sem skrautgripir, viss samhverfa sem kennd 

er við lífræna geómetríu og röðun viðfangsefnanna er greinilegur hluti af 

myndbyggingunni (Breidbach, Eibesfeldt, Hartmann, 2004). Verk hans hafa gjarnan 

verið tengd við art nouveu stefnuna og jugend stílinn í myndlist (Breidbach, 

Eibesfeldt, Hartmann, 2004, bls. 14). 
Haeckel var í raun hvort tveggja vísindamaður og listamaður, hann vann þverfaglega 

á mörkum náttúruvísinda og myndlistar í rannsóknum sínum á hinum ýmsu lífverum á 

sjó og í landi. Það er því athyglisvert að skoða verk hans í ljósi samþættingar á 

náttúrufræði og myndmenntar. Ef skoðuð eru hlutverk listamanna og vísindamanna 

eiga þeir forvitni sameiginlega, því að listamenn og vísindamenn eiga það sammerkt 

að vilja svala forvitni sinni í þekkingarleit, þeir koma fram með hugmyndir og 

margskonar tilgátur og vilja gjarnan kynna þær fyrir öðrum. Enda leynist hjá öllum sú 

þrá að tjá hug sinn með einhverjum hætti (Guðmundur Finnbogason, 1912). Haeckel 

virðist hafa unnið að starfi sínu í flæðiástandi, enda var hann iðinn bæði í starfi sínu 

sem vísindamaður og listamaður og útfrá því má álykta að starf hans hafi verið 

ánægjulegt (sjá mynd 1). 

 

 
Mynd 1  Ernst Haeckel,  
Orkedíur, Venusblóm 
ca 1899, Steinþrykk. 
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2.2. Köngulóarvefir Tomás Saraceno 

 

Argentínski listamaðurinn Tomás Saraceno (1973-) vinnur á mörkum myndlistar og 

vísinda líkt og Ernst Haeckel gerði fyrir um 100 árum síðan. Hann skapar heim þar 

sem þrívíðir strúktúrar umbylta rýminu og skynjun áhorfandans á því og skarar því 

ekki aðeins mörk myndlistar og vísinda heldur einnig arkitektúrs. Hnettir, ský og 

fljúgandi garðar, geimlyftur og framúrstefnulegir dvalarstaðir eru meðal fyrri verka 

Saraceno (Sommariva, 2010, 22.júlí). Lífræn formfræði Haeckel kemur upp í hugann 

þegar verk Saraceno eru skoðuð en hann vinnur meðal annars form í náttúrunni en þó 

í stærri hlutföllum en Haeckel. Þá myndar Saraceno hugmyndafræðilega tengingu 

milli köngulóarvefa sinna og formmyndar alheimsins. Köngulóarvefir Saraceno sem 

bera vinnutitilinn 14 Billion eða 14 billjónir eru þrívíðir skúlptúrar úr plasti og 

byggjast þeir á rannsókn hans og teymis hans á köngulóarvefum (mynd 10). 

Stjarneðlisfræðingar hafa gjarnan notað köngulóarvefi til þess að lýsa mótun og 

uppbyggingu alheimsins og benda á sameiginleg einkenni hvað snertir formfræði 

beggja fyrirbæra (Arrhenius, Saraceno, 2011). Saraceno segir þetta um skynjun okkar 

á umhverfinu: 

 
Við höfum öll, börn og fullorðnir, tilhneigingu til þess að lifa í okkar eigin litla heimi, 
í nærumhverfi okkar, eða á einhvern hátt með athygli okkar á þeim hlutum sem við 
erum í beinum tengslum við. Við eigum það til að gleyma því hversu víðáttumikill sá 
veruleiki er sem ekki er sýnilegur berum augum okkar, og sjónarhorn okkar getur 
orðið þröngt og staðbundið. Við þurfum að þróa víðara sjónarhorn, til þess að sjá 
okkur sjálf í viðvíkjandi stöðu í hinum mikilfenglega og dularfulla alheimi þar sem 
við höfum fæðst og búum í.9 

 

Listamaðurinn talar hér um hið staðbundna, það hvernig við staðsetjum okkur og 

mikilvægi þess að setja okkur í samhengi við aðra staði í heiminum. Sommerville 

fjallar um hið staðbundna og mikilvægi þess að hafa viðmiðunarpunkt í veröldinni en 

                                                
9 “We all, children and grownups alike, are inclined to live in our own little world, in our immediate 
surroundings, or at any rate with our attention concentrated on those things with which we are directly 
in touch. We tend to forget how vast are the ranges of existing reality which our eyes cannot see, and 
our attitudes may become narrow and provincial. We need to develop a wider outlook, to see ourselved 
in our relative position in the great and mysterious universe in which we have been born and live.” 
[Stewart, Susan, On Longing (Durham, N.C. and London: Duke University Press, 1983), p. 71. / 
(Saraceno, Tomas, Arrhenius, Sara, 14 Billion, bls.76.) [Þýtt úr ensku af höfundi ritgerðar]. 
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á sama tíma að skoða hann í stærra samhengi. Því líkt og áður kom fram geta gjörðir 

okkar á einum stað haft áhrif á fjarlæga staði (Sommerville, 2012).  

 

Útfrá hugmyndum Saraceno um stærðir þá má velta því fyrir sér hvernig við mælum 

stærðir fyrirbæra í kringum okkur, til dæmis hið risavaxna? Hvað við mennirnir 

teljum risavaxið metum við útfrá landslaginu samkvæmt Gaston Bachelard: 

 

Grundvallartengsl okkar við hið risavaxna birtist helst í tengslum við landslag, 
nálægustu og raunverulegustu tengsl okkar við náttúruna þar sem hún ,,umlykur 
okkur’’. Staða okkar hér er gagnstæða stöðu okkar í tengslum við hið smáa; við erum 
umlukin hinu risavaxna, umkringd af því; girt af með skugga þess. Aftur á móti 
þekkjum við hið smáa sem rými eða sem hluta af pörtum, við þekkjum hið risavaxna 
aðeins að hluta til. Við hreyfum okkur í gegnum landslagið, það hreyfist ekki í 
gegnum okkur . Þessi tenging við landslagið er oftast tjáð í gegnum óhlutbundna 
vörpun líkamans á heim náttúrunnar. Þar af leiðandi getur bæði hinu smáa og 
risavaxna verið lýst með myndlíkingum af innilokun – hinu smáa sem hinu 
innilokaða, hinu risavaxna sem íláti.10 

 

Það, að við hreyfum okkur í gegnum landslagið, lýsir í raun afstöðu okkar til 

náttúrunnar. Við höfum þann sjálfstæða vilja til þess að kynnast náttúrunni og upplifa 

hana hvert á okkar hátt. Að gera rannsóknir á borð við rannsóknir Saraceno getur leitt 

af sér ótal spurningar um mikilvægi hins smáa í náttúrunni ekki síður en hins 

risavaxna. Við erum eftir allt hluti af náttúrunni, hluti af umhverfinu, hluti af stærri 

heild, lífkeðjunni, risavaxin fjöll og vatnsmiklar ár eru lífverur líkt og við sjálf. Við 

breytumst líkt og náttúran, hún er stöðugt á hreyfingu. Við getum nýtt hráefni hennar í 

listaverk eins og Dieter Roth en hann notaði oft á tíðum lífrænan efnivið í verk sín til 

þess að þau breyttust með tímanum (Vischer, Walter, 2004).  

 

 

                                                
10 “Our most fundamental relation to the gigantic is articulated in our relation to landscape, our 
immediate and lived relation to nature as it "surrounds" us. Our position here is the antithesis of our 
position in relation to the miniature; we are enveloped by the gigantic, surrounded by it; enclosed 
within its shadow. Whereas we know the miniature as a spatial hole or as a temporal parts, we know 
the gigantic only partially. We move through the landscape; it does not move through us. This relation 
to the landscape is expressed most often through an abstract projection of the body upon the natural 
world. Consequently, both the miniature and the gigantic may be described through metaphors of 
containment- the miniature as contained, the gigantic as container.” Bachelard, Gaston, The Poetics of 
Space [1958] (Boston:Beacon Press, 1994),  p. 202  / Saraceno, Tomas, Arrhenius, Sara, 14 Billion, bls 
78. [Þýtt úr ensku af höfundi ritgerðar]. 
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2.3. Leikur og lífrænn efniviður í vinnuferli Dieter Roth 

Dieter Roth (1930-1998)  var svissneskur listamaður sem bjó og starfaði á Íslandi um 

árabil. Hann var mjög virkur í listsköpun sinni, vann bæði einstaklingverk en einnig 

lagði hann ríka áherslu á samstarf við aðra listamenn, Roth var meðal annars þekktur 

fyrir að vinna samvinnuverk með listamönnum á borð við Richard Hamilton, Arnulf 

Rainer og Ingrid Wiener. Viðfangsefni þessara samvinnuverka voru portrett og 

sjálfsmyndir (Vischer, Walter, 2004, bls. 14). Þá vann hann að fjölbreyttum 

gjörningum ýmist ásamt Rainer eða börnum sínum. Gjörningarnir með Rainer fólu 

meðal annars í sér tengingar í vísindi og verk annarra listamanna. Í 

samvinnuverkefnum með börnum hans lagði hann áherslu á tónlistarsköpun, en hvert 

og eitt þeirra var með hlutverk, hvert og eitt spilaði á sitthvert hljóðfærið og til varð 

verkið Fernquartett (1960-1970) (Vischer, Walter, 2004, bls. 190). Afrakstur slíks 

samstarfs vekur gjarnan nýjar spurningar því að listamennirnir þurfa að mætast og 

móta saman sínar hugmyndir og útsetningar á þeim. Gera má ráð fyrir því að þegar 

listamenn sækja ítrekað í að vinna í samvinnu við aðra má ætla að þeir geri það vegna 

þess að slíkt samstarf geti verið þroskandi. Samvinnuverkefni taka gjarnan á sig 

óvænta mynd, eflaust mun óvæntari heldur en þegar einn einstaklingur á í hlut. 

Roth fann hugmyndum sínum farveg á fjölbreyttan máta. Hann vann til dæmis með 

lífrænan efnivið líkt og súkkulaði og úrgang frá dýrum í bókverk, skúlptúra og 

innsetningar. Lykt er jafnan áberandi þáttur þegar verk Roth eru skoðuð og þannig er 

tími ríkjandi liður í vinnu hans. Verk hans breytast með tímanum, eyðast jafnvel og 

hafa því sum hver takmarkaðan líftíma. Það er þessi breyting sem er athyglisverð, 

listaverkið er ekki endanlegt heldur er það stöðugt í mótun, umhverfið mótar það í 

raun. Hvort sem það eru áhorfendur eða andrúmsloftið sem hefur áhrif á efniviðinn, 

þá breytist það stöðugt. Frá árinu 2006-2007 vann ég verkið Flóra en það verk snýst 

meðal annars um það að tíminn og umhverfið/áhorfendur breyta því og varð ég fyrir 

áhrifum frá þessum þætti í verkum Roth og annarra listamanna sem hafa unnið með 

efnivið á svipuðum forsendum (mynd 8). Í verkinu skoðaði ég áhrif vísinda á sköpun 

mína en nánar verður fjallað um það í kaflanum hér á eftir.  

Ein af fyrstu verkum Dieter Roth voru bókverk, barnabókin Kinderbuch frá 1954-57 

er þar á meðal (Vischer, Walter, 2004, bls. 52) (mynd 12). Roth bjó á Íslandi á 

þessum tíma og bókverk var því heppilegur miðill því að hann gat sent verk sín á 

sýningar erlendis án mikils tilkostnaðar. Verk Roth bera vitni um leik og 
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fjölbreytilegar og sveigjanlegar vinnuaðferðir, en það eru einmitt þessar vinnuaðferðir 

hans og leikur sem gera verk hans áhugaverð að skoða og einnig til þess að miðla og 

vinna með í kennslu. 

 

2.4. Uppspretta eigin verka og vinnuferli – tengsl við Haeckel, Saraceno og Roth 

Forvitni mín á hinum ýmsu fyrirbærum í náttúrunni hefur orðið uppspretta af mörgum 

verka minna. Löngun til að bera saman og jafnvel mynda tengingar milli fjölbreyttra 

lífvera helst í hendur við æskuminningar mínar frá mörkum sveitar og borgar. 

Það eru minningar sem snerta lyktarskyn ekki síður en sjónina sem hafa orðið að 

kveikju fyrir röð teikninga, ljósmynda, innsetninga og skúlptúra. Lykt af heyi, fitugri 

ull, brimsöltu poppkorni og skítugum baggaböndum hafa orðið innblástur að 

teikningum og skúlptúrum og rykugar gluggakistur og ljósakrónur með dauðum 

flugum hafa orðið kveikjur að innsetningum. Efniviður á borð við dýrafitu, gólfdúk, 

tannkrem og gamlar spýtur úr kindakofum og röntgenmyndir af tönnum hefur spilað 

veigamikið hlutverk við gerð verka minna. Hið smáa, bersæa, lífræna og breytilega 

vekur oft athygli mína. Söfnun á hlutum sem ég finn í nærumhverfinu, gjarnan 

sjóbörðum hlutum úr fjörunni, görðunum í kringum mig í bland við innanstokksmuni, 

heldur stöðugt áfram og er hluti af hugmyndvinnuferli. Útivera og útivinna er 

mikilvægur þáttur í sumum verka minna, að vera úti við og finna fyrir vindinum í 

andlitinu, skoða forvitnilegt drasl á víðavangi er eitt það skemmtilegasta sem veit. 

Þetta tel ég vera eitt af því sem mætti flokka undir flæðiástand líkt og ég kom að fyrr. 

Eins og áður sagði þá leiðir flæðiástand til þess að einstaklingur gleymir stað og stund 

og mögulega upplifir lífsfyllingu og hamingju. Viðkomandi þarf að hafa stjórn á 

aðstæðum en að sama skapi þarf hann að ögra sér með hæfilega krefjandi verkefnum 

(Ingimar Ólafsson Waage, e.d., bls. 8). Þannig upplifi ég sjálfa mig í miðju vinnuferli 

hvort sem ég er að skoða sértækan orðaforða í náttúrufræðum, safna efnivið eða 

teikna. Í teikningu hefur það reynst mér mikill styrkur að hafa vald á tækninni. Það er 

auðveldara að bregða út af tækni ef maður kann til verka og ég tel að ég nái 

flæðiástandi í teikningu einkum vegna þess að ég hef ágætt vald á miðlinum og get 

leikið mér með hann að vild og þróað aðferðir mínar áfram meðfram 

hugmyndaferlinu. Með því að ná tökum á einhverjum ákveðnum miðli í myndlist þá 

getur listamaðurinn gert sér grein fyrir tækifærum og takmörkum miðilsins og á sama 
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tíma séð fyrir sér útkomuna (Eisner, 2002, bls. 80). 

Það er ýmislegt sameiginlegt með vinnuferli Ernst Haeckel og mínu eigin vinnuferli í 

myndlist, hann gerði athuganir og teiknaði hinar ýmsu lífverur, sjávardýr, plöntur, 

fræ, einfrumunga og fleiri. Þá skoðaði hann náttúruna, liti, áferð á hinum ýmsu 

fyrirbærum hennar og gaf þeim heiti. Tilraunir mínar í ýmis konar námi hafa víkkað 

út sjónarsvið mitt og gefið mér byr til þess að skapa verk sem mér hefði annars ekki 

dottið í hug að skapa. Nám í sálfræði vakti áhuga minn á taugaboðum og 

heilastarfsemi, nám í garðyrkjufræðum hvatti mig til þess að kynna mér fjölbreytta 

flóru grasafræðinnar og nám í tannfræði studdi við áhuga minn á hinu smáa. 

Forvitnileg og jafnframt sértæk heiti á fyrirbærum innan fræðanna hafa einnig orðið 

innblástur að verkum hjá mér. Það er viss leikur fólginn í því að tengja saman 

sameiginleg heiti á pörtum plantna og líkamspörtum manna, svo dæmi séu nefnd, en 

það hef ég gert í verkefni mínu Lingular Project frá 2008-2010 (myndir 21-22). 

Rannsóknir Tomás Saraceno á köngulóarvefum þar sem listamaðurinn vinnur á 

mörkum myndlistar, arkitektúrs og vísinda vekja áhuga hjá mér vegna þeirrar 

þverfaglegu vinnu sem á sér þar stað. Lífræna geómetrían sem kom fram á 

sjónarsviðið líkt og áður sagði fyrir tilstilli Haeckel sem vann markvisst með lífræn 

form í teikningum sínum birtist greinilega í verkum Saraceno og mínum eigin 

verkum. 

Sjálf hef ég unnið með formspuna og þá sérstaklega í teikningu, hef unnið með lífræn 

form og áferð þeirra, dæmi um afrakstur slíkrar formfræðivinnu má sjá í verkinu 

Hrúgald frá árinu 2011 þar sem ég vann með form og áferð skelja, mannslíkamans og 

burkna, svo dæmi séu nefnd (mynd 2). Í fyrstu útfærði ég hugmyndina í teikningu en 

síðar vann ég mörg Hrúgöld í þrívídd úr hænsavír og ullarreifum lituðum með 

matarlit (mynd 3). Ég tók ljósmyndir í vinnuferlinu og hér á eftir má sjá dæmi um 

eina slíka (mynd 4). 
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Mynd 2 Hrúgald, 2011, 29,7 x 42 cm, 
teikning eftir höfund. 
 
 

 
Mynd 3 Hrúgöld, 2012, innsetning eftir höfund. 
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Mynd 4 Skissa án titils fyrir Hrúgald / Hrúgöld,  
2010, ljósmynd eftir höfund. 
 

Hugmyndin að baki verkanna Hrúgalds og Hrúgalda er tvíþætt, annars vegar er ég að 

fjalla um samruna mannsins og hinna ýmsu lífvera, þar á meðal þúfnanna í 

landslaginu og skelja en hins vegar er ég að fjalla um tilfinningar. Mín upplifun er sú 

að tilfinningar okkar séu eins og litróf, þær eru æði margar, góðar og slæmar og allt 

þar á milli, jafnvel eins og kökurnar í spilinu kunnuga Trivial Pursuit, en 

leikmaðurinn safnar „kökusneiðum” í mismunandi litum ef svo má kalla í þeim 

tilgangi að vinna spilið.  Í verkinu vann ég með þessa upplifun á þann hátt að ég 

blandaði saman hinum ýmsu hlutum lífvera, mismunandi áferðum, hrjúfum og 

sléttum, mjúkum og hörðum til að skapa andstæður sem vísa í litróf tilfinninganna. 

Þessu vildi ég einnig gera skil í teikningu minni Rafmagnað landslag frá árinu 2012 

(mynd 5). Þar er teikningin talsvert einfaldari en í teikningunni Hrúgald en þó næg til 

þess að greina umhverfi, landslag af einhverjum toga. Þetta er mynd af rafmögnuðu 

landslagi sem á að endurspegla orku eða rafmagn sem býr innra með okkur.  

Myndina nýtti ég sem part af sögusviði við gerð myndasögunnar Óvissuferðin þar 

sem sögupersónurnar Óó, Nótan og Tyggjóklessa sveima í gegnum rafmagnað 

landslag á ferðalagi sínu útí óvissuna og kynnast Fröken tönn (mynd 6). Í verkinu 

leitast ég við að vekja áhuga áhorfandans í gegnum glettni og afgerandi persónur. 

Þegar ég teikna þá teikna ég oft persónur og ýmis konar hluti og stundum þá raðast 

þessi fyrirbæri saman og mynda eina heild í myndrænni frásögn, en það á við um 

Óvissuferðina, ég hafði skapað persónurnar smám saman og úr varð saga. 
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Mynd 5. Rafmagnað landslag, 2012, 23 x 16,5 cm, 
teikning eftir höfund. 
 

 

 
Mynd 6 Óvissuferðin, 2012, 21 x 20,7 cm, mynda- 
saga eftir höfund. 
 

Leikinn í verkum mínum og glettnina tengi ég við Dieter Roth, hið síbreytilega og 

lífræna, hið tímabundna í verkum hans tengi ég við vegna notkun hans á efnivið sem 

er endurnýttur eða breytist með tímanum. Fyrir vikið skynja ég ferlið í verkum hans, 

áherslan er ekki á endanlega afurð heldur fremur á ferlið, rannsóknina sem hefur átt 

sér stað og leikinn. Skúlptúr, án titils sem ég vann árið 2006 úr fundnum hlutum úr 

fjörunni og notuðum baggaböndum ber vitni um leik í vinnuferlinu og til að 

undirstrika leikinn fyrir áhorfandanum hengdi ég upp broskall fyrir ofan verkið en 

broskall er táknrænt fyrirbæri, það er alþjóðlegt tákn um gleði sem birtist okkur í 

smáskilaboðum í farsímasamskiptum eða samfélagsmiðlum á borð við Facebook og 

Twitter (mynd 7). 
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Mynd 7 Án titils, 2006, 2,5 m x 20 cm, 
skúlptúr eftir höfund. 

 

Sameiginlegir þættir í verkum mínum og listamannanna Haeckel, Saraceno og Roth 

má lesa úr verkinu Flóra frá 2007 en þar má sjá níu hringlaga skerma sem speglast í 

loftinu í níu hringlaga viðarplötum sem saman mynda form stækkunarglers. Úr hverri 

viðarplötu hangir rafmagnssnúra með ljósaperu sem gegnumlýsir hluti sem liggja ofan 

á skermunum, en á skermina er strekkt hálfgegnsætt nælonefni (mynd 7). 

Áhorfandinn getur lesið sögu út úr uppröðun hlutanna á skermunum, í sumum 

hringjunum er ákveðin minning mín sett fram en hugmyndin er að verkið sé 

breytilegt, það má hreyfa hlutina til og skipta þeim út til þess að skapa nýjar sögur.  

Þessa hugmynd um breytilegt verk var innblásin af hugmyndafræði Roth.  

Með formi verksins, stækkunargleri, er ég að vísa til rannsóknar á hinu smáa eða 

ósýnilega í umhverfinu. Það að hafa hringina alla hálfgegnsæja vísar til petrídiska á 

rannsóknarstofu en petrídiskar eru oft með ýmsum lífverum sem verið er að rannsaka. 

Þrátt fyrir tengingu mína við vísindin í verkinu þá er leikur til staðar og verkið er 

sveigjanlegt. Það þýðir að það er svigrúm fyrir margar lausnir en það er nákvæmlega 

munurinn á vísindum og listum eins og áður sagði, listirnar hafa mörg svör ólíkt 

vísindunum (Eisner, 2002, bls. 82-83).  

Rannsókn er að mínu mati kjörorð þegar kemur að vinnuaðferðum Saraceno, Haeckel 

og mínum eigin. Rannsókn er byggð á athugunum og könnun á viðfangsefni. Þá 

vinnuaðferð vil ég einnig tileinka mér í myndmenntakennslu því að þá er áherslan á 



- 32 -  

ferlið og uppgötvanir fremur en endanlega útkomu. Áhersla á nám og þá 

þekkingaröflun og hugmyndavinnu sem einstaklingurinn leggur stund á.  

 

Mynd 8 Flóra, 2007, ca. 5 x 3 x 1,80 m,  

innsetning eftir höfund. 

 

Í eigin vinnuferli hef ég tekið fyrir afmarkað viðfangsefni og rannsakað markvisst, 

sem dæmi um þetta má nefna sníkjudýr en ég skoðaði sníkjudýr og hvernig þau birtast 

í náttúrufræðibókum sem óvinsælar lífverur. Ég vildi beina sjónum að fegurð þessara 

dýra, varð hugfangin af anatómíu þeirra, furðulegum hlutföllum á líkamspörtum flóa, 

sérstaklega löppunum sem minna á orf sláttuvéla. Útkoman varð ýmis konar útfærsla 

á persónunni Flófríður sem virðist afar vinveitt þrátt fyrir að vera sníkjudýr í eðli sínu 

(mynd 9). Hér má sjá eina útfærsluna, álplötu sem ég risti í með þurrnál. Ég 

„teiknaði’’ með nál á plötuna.  
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Mynd 9 Flófríður, 2006, 8 x 8 cm,  
álplata unnin með þurrnál eftir höfund. 

 

 
 
Mynd 10 Tomas Saraceno, 14 Billion, 2010,  
brot úr innsetningu. 
 

 

Í fræðslustarfi mínu í Hafnarborg hef ég skipulagt verkefni fyrir nemendur út frá 

vinnuaðferðum listamanna sem sýna verk á safninu hverju sinni. Við byrjum á því að 

skoða sýninguna í sameiningu og ég spyr nemendurna opinna spurning um verkin, til 

dæmis; hvað ætli listamaðurinn hafi verið að hugsa þegar hann gerði þessa mynd? 

Eða hvernig ætli hann hafi unnið þetta listaverk? Ég segi þeim stuttlega frá 

listamanninum, þeim þáttum sem ég tel eiga vel við hverju sinni og gæti vakið áhuga 

hjá börnunum eða nýst þeim í verkefnum þeirra. Ég hef aðferðir félagslegrar 

hugsmíðahyggju ávallt að leiðarljósi í starfi mínu með börnum, ég reyni að hlusta vel 

á það sem hvert og eitt hefur að segja og hvet þau eftir fremsta megni til að sýna 
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frumkvæði að verkefnum. Þetta er mikilvægur þáttur í námi barna því það er þörf á 

því í samfélaginu að þjálfa börn til þátttöku í umræðu um myndlist. Það getur opnað 

leiðir fyrir þeim til þess að nota opnar og rannsakandi aðferðir í leik og starfi. Samtal 

um hugmyndir og aðferðir er þarft en einnig er mikilvægt að börn geti notað einfaldan 

orðaforða um myndlistarverk, samanborið við óhlutbundið og hlutbundið til þess að 

greina á milli aðferða listamanna og hugmynda þeirra. 

Eftir að hafa skoðað sýninguna í sameiningu vinna börnin samvinnuverkefni tvö og 

tvö saman til þess að brjóta ísinn. Þá teikna þau til dæmis hvort annað án þess að 

horfa á blaðið og það fær þau oft til þess að hlæja og hafa gaman af. Því næst taka 

margs konar verkefni við. Eitt sinn gaf ég nemendum það verkefni að útbúa 

hreyfiskúlptúra úr endurnýttum spýtum, kindakjálkum, ull og nöglum og það tókst 

nokkuð vel, börnin voru áhugasöm bæði um efniviðinn, og vinnuna sjálfa. 

En þetta, að efniviður veki ekki síður áhuga en vinnuferlið sjálft, stemmdi við mínar 

eigin vinnuaðferðir sem listamaður því að uppruni efniviðarins vekur upp spurningar 

og getur virkað sem öflugur þáttur í hugmyndavinnu verks ekki síður en endanlegri 

útkomu. Það er hægt að draga mikinn lærdóm af því að takast á við efnivið og vinna 

með möguleika en jafnframt takmarkanir hans (Eisner, 2002, bls. 80). 

 

3. Kennsluverkefni 

Hér mun ég greina frá kennsluverkefni mínu sem unnið var í samstarfi við Barnaskóla 

Hjallastefnunnar í Hafnarfirði. Ég fékk tækifæri til þess að reyna nokkur 

kennsluverkefni sem ég hafði unnið og kenndi samtals sex stundir, eða, þrjá tvöfalda 

tíma. Ég mun fjalla um það hvaða aðferðum var beitt, undirbúning og framkvæmd 

kennslunnar.  

 

3.1. Aðferðir og undirbúningur 

Ég lagði fjölbreytt teikniverkefni fyrir þrettán stúlkur í öðrum bekk í Barnaskóla 

Hjallastefnunnar í Hafnarfirði. Að lokum unnu þær að samvinnuverkefni í hópum í 
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grenndarnámi á Víðistaðatúni. Umsjónarkennari stúlknanna, Guðbjörg Árnadóttir, var 

viðstödd og til liðsinnis þegar með þurfti.  

Áhersla var lögð á teikningu sem miðil í myndsköpuninni og í síðasta verkefninu 

unnu þær með baggabönd úr plasti og rakettuprik í þrívíðri listsköpun (mynd 41). 

Sum teikniverkefnin unnu stúlkurnar í pörum, önnur voru einstaklingsverkefni og að 

lokum unnu þær saman í litlum hópum úti í grenndarnámi á Víðistaðatúni.  

Dieter Roth vann sem áður sagði ýmist í samvinnu við aðra listamenn, börnin sín eða 

nemendur sína. Í verkefnum með börnum sínum var hvert og eitt þeirra með hlutverk, 

hvert og eitt spilaði á sitthvert hljóðfærið svo úr varð ein heild; eitt tónlistarverk. 

Þannig hefur hvert og eitt þeirra verið virkur þátttakandi í einu heildarverki, eignast 

hlutdeild í reynsluheim hvers annars sem er mikilvægur liður í námi líkt og ég kom að 

hér áður í tengslum við samvinnu-og reynslunám með tilliti til lýðræðis. 

 

Útgangspunkturinn í verkefnunum sem ég lagði fyrir stúlkurnar var náttúrutengd 

formfræði í víðum skilningi og ég sýndi þeim verk eftir sjálfa mig, meðal annars 

verkið Flófríði og verk eftir listamennina Haeckel, Roth og Saraceno. Ég vildi kynna 

fyrir stúlkunum nokkrar leiðir til þess að vinna með náttúrutengd form eða lífræna 

geómetríu í teikningu.  

Þá lagði ég upp með eftirtalin atriði sem ég vildi reyna í gegnum verkefnin með 

stúlkunum og læt fylgja með skýringar með hverju og einu atriði. 

 

• Flæði í námi er mikilvægur þáttur, það felur í sér hvata til sköpunar 

nemandans og ef vel tekst til þá nær hann flæðiástandi og getur það nýst 

honum til langframa. Hann nær að dýpka þekkingu sína í námi sem snertir 

áhugasvið hans en á sama tíma tekst hann á við krefjandi verkefni jafnóðum í 

lærdómsferli sínu. 

 

• Grenndarnám er áhrifarík leið til þess að mynda tengingar við nærumhverfið 

en um leið opnar það svigrúm fyrir leik í námi. Það vekur spurningar um ólík 

sjónarhorn nemenda á sitt nærumhverfi og veruleika.  

 

• Með samþætting myndlistar og náttúrufræði er stuðlað að því að nemandi 

dýpti þekkingu í námi sínu með snertiflötum greinanna tveggja. 
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• Í samvinnunámi-reynslunámi er lögð áhersla á þá reynslu sem nemandinn 

kemur með og í samvinnunámi vinna nemendur saman, þeir kynnast 

hugmyndum og reynslu hvers annars og mynda heild. Afrakstur verkefnanna 

verður óvæntari því erfiðara er að sjá fyrir lokaútkomu verka þegar tveir 

einstaklingar eiga í hlut heldur en einn..  

 

 

Við undirbúning og framkvæmd studdist ég við eftirfarandi greiningatöflu með 

hliðsjón af þeim fræðum sem ég hef þegar lagt til grundvallar verkefnis míns. Hér má 

sjá hvernig ég skoða kennsluverkefnið mitt í tengslum við þau: 
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Hvað? Hvernig? Hvers vegna? 

Flæði Með því að gefa nemendum 

svigrúm til þess að vinna út frá 

eigin ímyndunarafli og 

áhugaefnum með tilliti til 

verkefna hverju sinni. 

Til þess að auka ánægju 

nemenda sem styrkir þá í 

listsköpun þeirra en einnig til 

að opna augu þeirra fyrir flæði 

sem tæki til langframa í námi 

hverskonar. 

Grenndarnám Með því að nota efnivið til 

endurnotkunar í verkefnavinnu 

úti í nærumhverfinu rennir það 

stoðum undir menntun til 

sjálfbærni. Þá sköpuðust 

umræður um uppruna 

efniviðarins og framhaldslíf 

hans í fleiri verkefnum. 

Til þess að hvetja nemendur til 

þess að mynda tengingar við 

nærumhverfi sitt og stuðla að 

meðvitund þeirra fyrir því og 

þar með vistkerfinu í heild. 

Markmiðið með 

grenndarkennslu var því liður í 

menntun til sjálfbærni. 

Samþætting Samþætt voru myndmennt og 

náttúrufræði, íslenska. 

Markmið verkefna var að vekja 

áhuga hjá nemendum fyrir 

framandi fyrirbærum í 

náttúrunni í gegnum 

myndlistarverkefni. 

Til þess að dýpka þekkingu 

nemenda á myndlist, 

náttúrufræði og íslensku og að 

þeir kynnist möguleikunum 

sem búa í snertiflötum 

greinanna.  
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Samvinnunám Nemendur fá tækifæri til þess að 

kynnast reynsluheimi og 

hugmyndum hvers annars. Þau 

vinna í sameiningu að óvæntum 

afrakstri verkefna sinna í pörum 

og í hópum. 

Nemendur upplifa kosti 

samvinnu sem ákjósanlega leið í 

námi en einnig til að sjá sjálfa 

sig sem hluta af 

lýðræðissamfélagi sem býr yfir 

getu til aðgerða í átt að 

sjálfbærni. 

Reynslunám Nemendur vinna að 

fjölbreyttum verkefnum og setja 

sig í spor myndlistamanna með 

því að nota vinnuaðferðir og 

hugmyndir þeirra við eigin 

vinnu. Þeir finna muninn á því 

að vinna inni, annars vegar og 

úti hins vegar. 

Tilgangur með því er að 

nemendur læri um hugmyndir og 

vinnuaðferðir listamannanna en 

einnig til þess að nemendur geti 

séð fjölbreytta möguleika í 

teikningu og skúlptúr sem 

miðlum í listsköpun. 

 

Við framkvæmd verkefnanna hafði ég það að leiðarljósi að nemendur settu sig í spor 

nokkurra myndlistamanna með því að vinna verkefnin út frá aðferðum þeirra. Þessir 

listamenn eiga það allir sameiginlegt að vinna með fyrirbæri úr náttúrunni í verkum 

sínum og áhersla á ferlið er rík. Með því að vinna á þennan hátt styður það við 

hugmyndir John Dewey sem taldi að með því að framkvæma sjálf/ur þá lærir 

viðkomandi því að nemandinn er virkur í námi sínu. Þessa aðferð í kennslu, að leyfa 

nemendum að setja sig í spor listamanna og vinna eftir hugmyndafræði þeirra eða 

með þeirra aðferðum, hef ég notast við á listasafninu sem ég kenni á. 

Ég kynnti fyrir stúlkunum í Hjalla verk nokkurra listamanna, mínum eigin, Ernst 

Haeckel, Dieter Roth og Tomas Saraceno. Stúlkurnar voru áhugasamar um verk 

þeirra, áhugasamastar virtust þær um verk sem voru hlutbundin fremur en 

óhlutbundin. Þar gæti aldur þeirra verið áhrifaþáttur en reynsla mín í kennslu barna á 

þessum aldri er sú að þau hafa meiri áhuga á fígúratífum verkum og að vinna 

fígúratíft í eigin verkum. Mín tilgáta felst í því að börn á þessum aldri læra oft í 

gegnum leik og þau tengja þá betur við fígúratíf form, persónur og hluti sem þau 

þekkja fremur en óhlutbundin form. Þau skapa verk útfrá eigin veruleika; fjölskylda, 

frístundir  eða teiknimyndapersónur eru oft viðfangsefni verka þeirra. Ennfremur þá 
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teikna börn það sem þau sjá, vita, þau teikna útfrá ímyndunaraflinu og útfrá eigin 

líðan (Eisner, 2002, bls. 113). 

Ég lagði áherslu á reynslu – og samvinnunám með því að hvetja nemendur til þess að 

vera virkir í verkefnavinnu, styðja og skiptast á hugmyndum. Nemendurnir fengu 

örkynningar á verkum listamannanna og ég hvatti til samræða útfrá verkunum en 

sérstaklega útfrá verkefnavinnu stúlknanna. Í kynningunum studdist ég við ljósmyndir 

af verkum listamannanna, upplýsingar í afar stuttu máli um þau og ljósmyndir af 

náttúrulegum fyrirbærum, svo sem tönn (sjá mynd 31) og jöklalandslagi (sjá mynd 

30). Ég kom með kveikjur að samræðum með því að spyrja nemendurna opinna 

spurninga um verkin sem ég sýndi þeim og um þeirra eigin veruleika, nærumhverfið, 

sérstaklega í tengslum við verkefnin Stórfengleg smælki og Minningarverkefni um 

stað.  

3.2. Framkvæmd og greining verkefnanna sjö 

Samtals lagði ég fyrir stúlkurnar í Barnaskólanum Hjalla sjö verkefni, sex 

teikniverkefni og eitt samvinnuverkefni í grenndarnámi þar sem þær unnu þrívítt 

myndverk. Við greiningu á verkefninu studdist ég við dagbók þar sem ég skráði hjá 

mér jafnóðum athuganir útfrá verkefnavinnu og samvinnu stúlknanna í 

kennslustundunum þremur. Ég tók myndir jafnóðum í kennslustundum og hef þær  

með í greiningunni til frekari skýringar á framkvæmd verkefnanna. Kennslugögn fyrir 

verkefnin sjö voru teikniblýantar, strokleður, trélitir, pappír (A4 og A3), tölva, 

rakettuprik og baggabönd.  

Hæfniviðmið verkefnanna miðast við hæfniviðmið sjónlista í Aðalnámskrá 

grunnskóla og hæfniviðmið náttúrugreina í Aðalnámskrá grunnskóla (bls. 148, bls. 

170-171). 

Taflan hér að neðan sýnir nokkur hæfniviðmiðin fyrir verkefnin sjö í heild. Þar ber ég 

saman hvernig tókst að ná fram hæfniviðmiðum með tilliti til myndmenntar, 

náttúrufræði og að endingu míns verkefnis sem er tilraun til samþættingar á þessum 

tveimur fögum. 
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Hæfniviðmið 
eftir að nemandi 
hefur unnið 
verkefni getur 
hann… 

 
Náttúrufræði 
Hvernig tókst 
nemendum til með 
tilliti til almennra 
hæfniviðmiða í 
náttúrufræði? 

 
Myndmennt 
Hvernig tókst 
nemendum til með 
tilliti til almennra 
hæfniviðmiða í 
myndmenntar? 

 
Myndlistarverkefni 
Hvernig tókst 
nemendum til með 
tilliti til 
verkefnisins? 

 
teiknað mynd 
ásamt öðrum 
nemanda í 
verkefninu 
Speglateikning-
Hvernig eru 
skýin í laginu I 
 

 
Nemendur 
teiknuðu skýin á 
fjölbreyttan máta 
og afraksturinn 
varð oft óvæntur, 
þar sem annar 
nemandi í pari 
stjórnaði 
teikningunni 
hverju sinni. 

 
Nemendur teiknuðu 
skýin á fjölbreyttan 
máta, afraksturinn 
var í formi 
hlutbundinna forma 
og óhlutbundinna 
(ferhyrningur, 
hringur o.fl.) 

 
Nemendur voru 
virkir í umræðum 
sín á milli og unnu 
flestir vel saman í 
pörum. Það sem 
stóð uppúr var hið 
óvænta fremur en 
skýin sjálf.  

 
unnið út frá 
kveikju við eigin 
listsköpun 
 

 
Nemendur tengdu 
jafnan vel við 
viðfangsefni 
náttúrufræði, oftast 
í formi dýra og 
hlutbundinna 
lífvera. 

 
Flestum gekk vel að 
vinna útfrá kveikju. 
Einn nemandi tók 
Speglateikningu-
Hvernig eru skýin í 
laginu II? lengra og 
vann á árangursríkan 
hátt með litatilbrigði 
í skýjunum. 

 
Nemendur sýndu 
allir frjóa hugsun í 
vinnu verka sinna. 
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tjáð 
hugmyndaheim 
sinn í vinnu sinni 
 

 
Nemendum gekk 
flestum vel að tjá 
hugmyndaheim 
sinn í vinnu sinni 
með tilliti til 
fjölbreyttra 
fyrirbæra í 
náttúrunni, hnetur, 
gróður hvers konar 
og hin ýmsu dýr á 
borð við gíraffa, 
ketti og kolkrabba 
birtust í 
teikningum þeirra. 
Hugmyndaheimur 
þeirra er í 
tengslum við 
náttúruna. 

 
Nemendum tókst 
flestum að tjá 
hugmyndaheim sinn í 
teikningu, 
sérstaklega í opnari 
verkefnum á borð við 
Minningarverkefni 
um stað og 
Stórfengleg smælki. 
Viðfangsefni líðandi 
stundar í tengslum 
við 
fjölskylduferðalög og 
lýs í samhengi við 
lúsafaraldur birtust. Í 
samvinnuverkefninu 
Formspuna í 
grenndarnáminu 
unnu nemendur að 
verkum sem tengdust 
leik hvers konar, 
búðarleik og 
íþróttum og híbýlum; 
sbr. verkið 
Indjánatjald. 

 
Nemendum gekk 
flestum vel að tjá 
hugmyndaheim sinn 
í vinnu sinni hvort 
sem um var að ræða 
einstaklings- eða 
samvinnuverkefni.  

 
notað einföld 
hugtök úr 
náttúrufræði í 
teikniverkefnum 
 

 
Nemendur tengdu 
oftast viðfangsefni 
verka sinna við 
náttúruleg 
fyrirbæri en áttu 
langflestir erfitt 
með að tengja við 
hugtök í 
verkefninu 
Lingular project. 
Nöfn á lífverum 
t.d. flær og lýs áttu 
þeir auðveldara 
með. 

 
Þeir nemendur sem 
unnu teikningar útfrá 
hugtökum Lingular 
project gátu á 
árangursríkan hátt 
unnið með eigið 
ímyndunarafl í 
teikningu. Hugtökin 
birtust sem 
hlutbundnar persónur 
þar sem glettni var 
ráðandi þáttur. 

 
Þeir nemendur sem 
unnu teikningar 
útfrá hugtökum 
Lingular project 
gátu á árangursríkan 
hátt fært hugtökin í 
myndrænt form eins 
og lagt var upp með. 

 
fjallað um verk 
sín  
 

 
Sumir nemendur 
tjáðu sig um tengsl 
við náttúruna 
einkum í 
Minningar-
verkefni um, þar 
spiluðu fjöll, 
plöntur, sólin og  

 
Nemendur voru 
greinandi og lýsandi 
í frásögn sinni um 
eigin verk, þetta átti 
sérstaklega við í 
verkefninu 
Minningarverkefni 
um stað.  

 
Flestir þeir 
nemendur sem vildu 
kynna verk sín 
gerðu það af leikni 
og áhuga fyrir 
viðfangsefninu. 
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hin ýmsu dýr 
aðalhlutverk. 

 
unnið að verkefni 
í litlum hópum í 
grenndarnámi 
 

 
Nemendur nutu sín 
allir í 
grenndarnámi og 
umsjónarkennari 
tók undir það. Þá 
tóku þær virkan 
þátt í umræðum 
um mikilvægi allra 
lífvera í 
vistkerfinu. 

 
Flestum nemendum 
gekk vel að vinna 
markvisst að 
formum, 
hlutbundnum eða 
óhlutbundnum og 
hugmyndavinna í 
hópum gekk með 
ágætum. 
 

 
Nemendurnir unnu 
allir verk í formi 
nytjahluta, ekki 
náttúruforma eins og 
lagt var upp með. 
En styður það við 
hugmyndafræði 
Dieter Roth þar sem 
hann vann t.d. að 
hraðteikningum 
sínum (sbr. 
verkefnin 
Speglateikning-
Hvernig eru skýin í 
laginu I og II?) Þar 
sem listamaðurinn 
vinnur með hið 
óvænta í afrakstri 
vinnu sinnar.  
Þá var leikur fólginn 
í endanlegum 
verkum nemenda 
sem sást í 
viðbrögðum þeirra 
þegar vinnan við 
verkin var afstaðin. 
 

 

Útfrá töflunni mat ég hvernig til tókst með verkefnin með tilliti til myndmenntar, 

náttúrufræði og að lokum með tilliti til myndlistarverkefnisins (verkefnanna sjö), sem 

er tilraun til samþættingar á þessum tveimur fögum. 

Ég tel að til þess að nemendur nái öllum hæfniviðmiðum verkefnanna, þá hefði 

vafalaust þurft meiri tíma og undirbúning til þess að ná að skapa skilyrði fyrir flæði 

hjá nemendum, þetta á sérstaklega við í verkefninu Lingular project. 

Þegar uppi var staðið varð vægi myndmenntar mest en það hallaði á náttúrufræði. Í 

því samhengi er sérstaklega átt við hæfniviðmið náttúrufræði.  
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Speglateikning - Hvernig eru skýin í laginu I og II ? 

Verkefnin Speglateikning-Hvernig eru skýin í laginu I og II eiga upptök sín í 

teikniaðferð Dieter Roth í verkum hans Hraðteikningum (þ. Schnellzeichnungen) þar 

sem listamaðurinn teiknaði á pappír með báðum höndum samstundis og speglaði 

teikninguna sitthvoru megin við miðju (mynd 11). Með þessari tækni var hann að 

vinna með samhæfingu handanna og afraksturinn varð að hluta ófyrirséður (Vischer, 

Walter, 2004, bls. 182). Stúlkurnar unnu speglateikningar fyrst saman í pörum (mynd 

14) og síðan einstaklingsverkefni (mynd 17) á sama hátt og Roth vann sínar 

hraðteikningar fyrir hartnær 40 árum. Roth vann mikið af bókverkum og meðal þeirra 

er verkið Kinderbuch (sjá mynd 12) sem ég minntist á hér áður en ég kynnti það fyrir 

stúlkunum. Einnig kynnti ég þeim fyrir verki hans Mundunculum til þess að sýna fram 

á fjölbreytni vinnuaðferða Roth og verka (mynd 13). 

 

 
Mynd 11 Dieter Roth, Hraðateikning, ca 1979,  
brot úr stærra verki.  
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Mynd 12 Dieter Roth, Kinderbuch, 1954- 
1957, 32 x 32 cm, bókverk. 
 

 
Mynd 13 Dieter Roth, Mundun- 
culum, 1965, brot úr stærra verki. 
 
Viðfangsefni verkefnanna; Speglateikning-Hvernig eru skýin í laginu I og II? er eins 

og nafn þeirra gefur skýrt til kynna; form skýjanna. Form skýjanna eru afar fjölbreytt 

og því þótti mér tilvalið að það yrði útgangspunkturinn. Sumar stúlknanna teiknuðu 

óhlutbundin form en flestar teiknuðu þær hlutbundin form, til dæmis ketti, kolkrabba 

og hnetur (mynd 15). Samhæfingin og hinn ófyrirséði afrakstur í 

einstaklingsverkefninu Speglateikning-Hvernig eru skýin í laginu II ? er ekki jafn 

óvæntur og afrakstur samvinnuverkefnanna. 
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Þessir þættir; samvinnan, samhæfingin og hið ófyrirséða voru þeir þættir sem 

stúlkurnar unnu með. Þær unnu ötullega að verkefnunum, í fyrstu voru sumar þeirra 

óöruggar þegar kom að einstaklingsverkefninu Speglateikningar-Hvernig eru skýin í 

laginu II? vegna þess að þær höfðu ekki unnið slíkt verkefni áður. 

 

 

Fyrsta kennslustund: 

Í fyrstu kennslustund voru lögð fyrir þrjú verkefni; Speglateikning-Hvernig eru skýin í 

laginu I?, Speglateikning-Hvernig eru skýin í laginu II? og Lingular project. 

 

Hvernig eru skýin í laginu I?  

Speglateikning, framkvæmd tvisvar í pörum. A3 blöð með línu í miðjunni, ein 

teiknaði öðru megin línunnar og hin fylgdi hinum megin línunnar, þær skiptust á að 

leiða teikninguna (myndir 14-16). 

 

 
Mynd 14 Speglateikningar framkvæmdar. 
 

 
Mynd 15 Speglateikning eftir tvo nemendur,  
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Mynd 16 Óhlutbundin speglateikning. 
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Hvernig eru skýin í laginu II?  

Speglateikning-Hvernig eru skýin í laginu II? var framkvæmd einu sinni í 

einstaklingsverkefni. Teiknað með báðum höndum, hraðateikning, vinnuaðferð frá 

Roth (Mynd 17-18). Afraksturinn var fjölbreyttur, oft teiknuðu stúlkurnar hlutbundnar 

teikningar en þó voru nokkrar sem teiknuðu óhlutbundin form.  

 

 
Mynd 17 Nemandi vinnur að spegla- 
teikningu sinni.  
 

 
Mynd 18 Teikning af skýi eftir nemanda þar 
sem áhersla er lögð á liti. 
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Lingular Project  

Stúlkurnar fengu lista yfir nokkur framandi hugtök úr náttúrufræði og þær teiknuðu 

myndir útfrá hugtökunum og síðan ræddum við saman um útkomurnar og hugmyndir 

þeirra um merkingu orðanna. Þetta voru sértæk orð sem tengdust meðal annars jurtum 

og tönnum, til dæmis: grunngyrðill, tvíhnúðungur, glerungstunga og randásgróf. 

Stúlkurnar fengu ekki að vita hvaðan orðin komu fyrr en þær höfðu unnið 

teikningarnar. Þetta verkefni er innblásið af verki mínu; Lingular Project sem ég 

byrjaði með árið 2008 þar sem ég notaði sameiginleg hugtök úr latínu og ensku fyrir 

líffærafræði plantna og manna til að styðja við sjónrænan samanburð á einkennum 

þeirra. 

Aðeins tveir nemendur af 13 unnu verkefnið þar sem hugtökin voru mörg hver afar 

sértæk og eflaust er verkefni sem slíkt hentugra fyrir eldri nemendur. Það hefði þó 

líklega gengið betur ef ég hefði undirbúið stúlkurnar fyrir verkefnið og þannig náð að 

skapa aðstæður fyrir flæði líkt og ég minntist á hér að ofan (mynd 19, 20). 

 

 
Mynd 19 Randásgróf eins og  
hún gæti litið út að mati  
nemanda. 
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Mynd 20 Glerungstunga eins og  
hún gæti litið út að mati nemanda.  
 

 
Mynd 21 Lingular Project I, 2008, 59,4 x  
84,1 cm, teikning eftir höfund. 
 

 
Mynd 22 Lingular Project II, Fingruð  
(e. fingered), 2010, 27,4 x 40 cm teikning  
eftir höfund. 
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Í annarri kennslustund voru þrjú verkefni lögð fyrir, Minningarverkefni um stað, 

Stórfengleg smælki og Hugmyndavinna fyrir verkefnið Formspuni-samvinnuverkefni á 

Víðistaðatúni:  

Minningarverkefni um stað 

Í einstaklingsverkefninu Minningarverkefni um stað er lagt upp með að nemendur 

komi minningu um stað í myndrænt form.11  Ég bað stúlkurnar um að teikna stað sem 

þeim liði vel á. Mér þótti verkefnið upplagt því með verkefni sem slíku gæti ég 

skyggnst inn í hugarheim stúlknanna og skoðað hvaða staði þær tengdu einna helst 

við. Þær lokuðu augunum og ég bað þær um að ímynda sér stað sem þeim þætti vænt 

um, lyktina þar og litina og svo framvegis, og teikna síðan. Þetta verkefni unnu þær í 

hring á gólfinu og síðan kom hver og ein í miðju hringsins og sagði frá myndinni 

sinni.  

Niðurstöðurnar voru fjölbreyttar, oft á tíðum teiknuðu þær myndir þar sem 

viðfangsefnið var fjölskylduferðalag, ein teiknaði ímyndað ferðalag þar sem hún 

settist á bak gíraffa og sumar stúlknanna teiknuðu Nammiland, sælgætisdeild í 

Hagkaupum (mynd 27 og 28). Í fyrstu varð ég hissa á því að Nammiland hafi orðið 

fyrir valinu sem staður sem stúlkunum liði vel á. Eftir frekari umhugsun áttaði ég mig 

þó á því að miðað við aldur stúlknanna og þau ríku tengsl sem skapast hafa við 

neyslusamfélagið væri þetta eflaust ekki svo fjarlægt þeirra veruleika eins og ég 

fjallaði um í kaflanum um flæði (mynd 23-28).  

 

 
Mynd 23 Hluti af hópnum að vinna  
Minningarverkefni um stað. 
                                                
11 Verkefni sem Ásthildur B. Jónsdóttir lagði fyrir nemendur í námskeiðinu Listir og sjálfbærni í 
Listkennsludeild Listaháskóla Íslands haustið 2014. 



- 51 -  

 

 

 
Mynd 24 Minning nemanda frá  
hóteli frá fjölskylduferðalagi. 
 

 
Mynd 25 Minning nemanda  
um nákominn ættingja. 
 

 
Mynd 26 Ímynduð minning eftir 
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nemanda sem langar til að hitta  
gíraffa. 
 

 
Mynd 27 Nemandi teiknaði Nammiland. 

 

 
Mynd 28 Annar nemandi teiknaði Nammi- 
land. 
 

Stórfengleg smælki 

Stórfengleg smælki var upphaflega nafn á sýningu sem ég vann að sumarið 2012 í 

Artíma gallerí. 12  Þar sýndi ég ýmsa smáhluti úr eigin safni og tefldi saman 

mismunandi stærðum á hlutum, þar á meðal voru verkin Hrúgald og Hrúgöld til 

sýnis. 

Í verkefninu með stúlkunum lagði ég til að þær veltu fyrir sér hinu smáa í 

nærumhverfinu, því sem ekki er sýnilegt berum augum. Þær fengu A3 blað og 

teiknuðu á það með blýöntum og trélitum. Ég sýndi þeim verkið Flófríði, en persónan 

er afsprengi svínaflóar (mynd 9). Þá sýndi ég þeim verk eftir Ernst Haeckel sem sýna 

afrakstur af rannsóknum hans á smáum lífverum og í kjölfarið sýndi ég þeim 

                                                
12 Artíma gallerí var rekið af Artíma sem er félag listfræðinema við Háskóla Íslands. 
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risavaxin form verka Tomás Saraceno, köngulóarvefjanna til þess að sýna fram á 

mismunandi stærðir, sjónrænan mun á hinu smáa og hinu risavaxna (mynd 29 og 10). 

Þær tengdu vel við smáar lífverur, ræddu köngulær en síðast en ekki síst barst 

umræðan að lúsum. Það vildi svo til að lúsafaraldur geisaði í skólanum og stúlkurnar 

sýndu blendin viðbrögð í umræðum um lýs og hvers konar sníkjudýr.  

Nemendurnir fengu síðan að sjá mynd af jöklalandslagi og mynd af bitfleti tannar og 

aftur var markmiðið að þær mynduðu sjónræna tengingu milli þessara tveggja 

fyrirbæra og bæru saman hið smá og hið risavaxna. Stúlkurnar voru beðnar að teikna 

fyrirbæri í umhverfi sínu sem voru varla sýnileg mannsaugunum vegna smæðar 

þeirra. Þetta gátu verið skordýr, ryk, fræ, frumur eða hvað sem þeim dytti til hugar. 

Niðurstöðurnar voru fjölbreyttar (mynd 32-36). 

 

 

 
Mynd 29 Ernst Haeckel 

Acanthophracta,  

Wunderstrahlinge ca.  

1899. 

 

 

Mynd 30 Jöklalandslag, höfundur 

ókunnur. 

 

 

 

 



- 54 -  

 

 

 

Mynd 31 Bitflötur á jaxli, mynd úr 
safni höfundar
 

 
Mynd 32 Könguló á köngulóarvef eftir 
nemanda. 
 

 
Mynd 34 Hluti af líkama  

sníkjudýrs eftir nemanda. 

 

 
Mynd 33 Lús eftir nemanda. 

 

 
Mynd 35 Köngulóarvefur eftir 

nemanda. 
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Mynd 36 Sníkjudýr eftir nemanda.
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Hugmyndavinna fyrir Formspuna-samvinnuverkefni á Víðistaðatúni:  

Stúlkurnar unnu hugmyndavinnu þar sem þær teiknuðu form að eigin vali. Það 

athyglisverða var, að þær teiknuðu margar hverjar sömu formin; hjarta, ferhyrninga, 

þríhyrninga, hring og stjörnu. Það verður að viðurkennast að eftir að hafa sýnt þeim 

meðal annars köngulóarvefi Saraceno og form uppstækkaðra lífvera Haeckel að mér 

brá eilítið. Ég áttaði mig loks á því að þessi form; hjarta, ferhyrningur o.s.frv. eru þau 

form sem þau þekkja og virðast hafa náð valdi á, líkt og ég í minni eigin vinnu með 

teikninguna þegar ég teikna áferð náttúrufyrirbæra af öryggi, í flæði (mynd 37-40). 

Til að undirbúa hópinn fyrir Formspuna- Samvinnuverkefnið á Víðistaðatúni kynnti 

ég skipulag verkefnisins lauslega fyrir þeim, sýndi þeim rakettuprik og baggabönd og 

útskýrði fyrir þeim að þetta yrði sá efniviður sem þeim byðist að vinna með í verkefni 

þeirra um form á túninu (mynd 41).  

 

  

  
Myndir 37 – 40 Hugmyndavinna nemenda fyrir Formspuna-samvinnu- 
verkefni á Víðistaðatúni. 
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Mynd 41 Efniviður: rakettuprik og bagga- 
bönd fyrir Formspuna-samvinnuverkefni á  
Víðistaðatúni. 
 

Stúlkurnar voru flestar mjög virkar í þeim umræðum sem sköpuðust í tengslum við 

verkefnin hverju sinni. Þær voru áhugasamar um uppruna baggabandanna og 

rakettuprikanna og útfrá því samtali ræddum við í grófum dráttum um hringrás í 

náttúrunni, mikilvægi hverrar lífveru fyrir sig og uppruna fæðu. Þá ræddum við 

efniviðinn í verkum listamannsins Dieter Roth og líftíma verka hans, að verkin sem 

þær kæmu til með að vinna á Víðistaðatúni yrði tímabundið og síðan yrði efniviðurinn 

notaður aftur. Endurnýting efniviðar varð að umræðuefni og ég vissi að þær voru 

vanar að vinna með endurnýttan efnivið í skólastarfinu. 

 

 

Þriðja kennslustund: 

Í þriðju kennslustund var eitt verkefni lagt fyrir: 

Formspuni-samvinnuverkefni á Víðistaðatúni. 

Formspuni-samvinnuverkefni á Víðistaðatúni 

Verkefnið Formspuni-samvinnuverkefni á Víðistaðatúni er innblásið að 

köngulóarvefjum Tomas Saraceno og lífrænni geómetríu Ernst Haeckel. 

Stúlkunum var skipt í þrjá fjögurra manna hópa af umsjónarkennara þeirra, hún þekkir 

hópinn vel og styrkleika hvers og eins nemanda svo það var upplagt. Þær fengu það 

verkefni sem áður sagði að búa til í sameiningu þrívítt form á Víðistaðatúni. 

Efniviðurinn fyrir formspunann var sem áður sagði rakettuprik og baggabönd. Hver 

og ein stúlknanna fékk tvö rakettuprik til umráða innan síns hóps. Þær fengu að velja 
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lit af baggaböndum og völdu tveir hópar að nota gul bönd á meðan einn hópurinn 

valdi að nota bæði gul og blá. Ég rifjaði upp umræðu okkar úr fyrri kennslustund og 

sagði þeim frá uppruna efniviðarins og ræddi við þær um mikilvægi þess að endurnýta 

efnin í umhverfinu. Einnig töluðum við um það að sum listaverk entust í mörg ár, 

jafnvel tugi ára, líkt og höggmyndirnar á Víðistaðatúni, en önnur væru tímabundin líkt 

og verkin sem þær væru að skapa. Efniviðurinn sem þær notuðu yrði notaður aftur í 

fleiri listaverk. Þannig beindi ég sjónum þeirra að ferlinu og vinnugleðinni í stað þess 

að einblína einvörðungu á útkomuna. 

 

Hóparnir voru allir virkir, stúlkurnar virtust taka því fagnandi að vinna verkefni úti og 

veðrið var gott, lyngt og bjart. Einn hópurinn var sérstaklega virkur í sinni samvinnu, 

hver og ein innan hópsins hafði ákveðið hlutverk sem hún sinnti af kostgæfni. Innan 

hópanna voru þó skiptar skoðanir um það hvaða form skyldi útbúa og í einum 

hópnum var stúlka sem vildi útbúa sitt eigið verk og að endingu varð af því. Hún bjó 

til verkið Indjánatjald og vann að mikilli elju að verkinu (mynd 44).  

Það vakti athygli mína að stúlkurnar bjuggu allar til verk í formi nytjahluta; Hoppu-

prik, Indjánatjald, Kaffi-og kökuvél og Ferhyrningur-girðing (mynd 43, 44, 45 og 

46). Hópurinn sem vann að verkinu Kaffi-og kökuvél byrjaði að nota verkið í 

búðarleik þegar þær höfðu lokið við það. Sama átti við um Ferhyrningur-girðing og 

Hoppu-prik. En börn tjá reynslu sína í gegnum leik, þau endurskapa hana og túlka og 

af því má álykta að leikur sé áhrifarík leið í námi barna (Jóhanna Einarsdóttir, Ólafur 

Páll Jónsson, 2010, bls. 67). Áhersla á leik sem námsaðferð endurspeglast einnig í 

Aðalnámskrá grunnskóla; „Leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem 

sköpunargleði barna og ungmenna getur notið sín. Hamingja og gleði liggja í því að 

finna hæfileikum sínum farveg og fá að að njóta sín sem einstaklingur og hluti af 

heild.” (2011, bls. 24).  

Stúlkurnar tengdu listsköpun greinilega við leik og það tel ég afar jákvætt vegna þess 

að leikur tengist flæði í námi. Samvinnan, einn af meginþáttum í verkefninu á 

Víðistaðatúni skapaði andrúmsloft þar sem metnaður var áberandi þáttur í vinnu 

stúlknanna, þær unnu saman á mismunandi hátt og forvitnilegt var að fylgjast með því 

hvernig þær, í sameiningu tókust á við verkefnið. Flestar fundu þær sér hlutverk innan 

sins hóps en ein stúlknanna gafst upp á samvinnunni og sóttist eftir því að vinna 

einstaklingsverk. Ég hvatti hana til þess og hún vann mjög hratt og markvisst að 

verkinu sínu Indjánataldi.  
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Mynd 42 Hér sést nemendahópurinn í  
heild ásamt Guðbjörgu umsjónarkennara á  
Víðistaðatúni. 
 

 
Mynd 43 Hópur nemenda að skapa  
verkið Hoppu-prik.  
 

 
Mynd 44 Nemandi að skapa verkið 
Indíánatjald. 
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Mynd 45 Kaffi-og kökuvél eftir einn  
nemendahópinn. 
 

 
Mynd 46 Efst í vinstra horni myndar- 
innar má sjá verkið Ferhyrningur 
-girðing eftir einn nemendahópinn. 
 

Eftir að hafa lagt verkefnin fyrir stúlkurnar í Barnaskólanum Hjalla í Hafnarfirði og 

greint verkefnið í heild sinni tel ég að sú tilgáta mín að tengsl barna í dag við 

náttúruna fari dvínandi hafi að sumu leyti staðist. Þetta er flókið mál en tengslin eru 

öðruvísi í dag en þau voru fyrir áratugum síðan og inn í það kemur að fólk almennt í 

dag hefur mikla þekkingu á umhverfi fjarlægra staða, meðal annars fyrir tilstuðlan 

veraldarvefsins.  
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Það sem styður tilgátu mína um að börn hafi minni tengsl við náttúruna í sínu 

nærumhverfi birtist í verkefninu Minningarverkefni um stað þar sem nokkrar stúlkur 

völdu að teikna Nammiland, sælgætisdeild Hagkaupa sem stað þar sem þeim líður vel 

á. Þar birtast tengsl þeirra við neyslumenningu samfélagsins og það rennir stoðum 

undir orð Csikzsentmihalyi um neyslusamfélagið þar sem hann veltir fyrir sér 

tengslum og vægi neyslu í hamingjuleit einstaklings (Csikzsentmihalyi, 1993, bls. 

28).  

4 Niðurstöður og framtíðarmöguleikar? 

Í kennsluverkefninu Hvernig má vekja áhuga hjá börnum fyrir framandi fyrirbærum í 

náttúrunni í gegnum myndlistarverkefni? var kannað með fjölbreyttum leiðum 

hvernig vinnuferli myndlistarmanna getur nýst í kennslu og grenndarnámi. Lögð var 

áhersla á að reyna á það í gegnum bæði einstaklingsvinnu og samvinnu og 

samþættingu myndlistar og náttúrufræði. Meginmarkmið með verkefninu var að 

skoða hvernig hægt sé að gera nemendur meðvitaða um hlutdeild þeirra í náttúrunni 

og vistkerfinu öllu.  

 

Af hluta til sýna niðurstöður fram á að sambandi barna við náttúruna í sínu 

nærumhverfi er öðruvísi háttað en áður og þrátt fyrir að börn þekki ekki sveitastörf 

hafa þau enn sum hver tengsl við sveitina í gegnum ömmur sínar og afa. Í 

verkefnunum sem ég lagði fyrir þær teiknuðu margar þeirra dýr, þær teiknuðu þó 

lífverur sem ekki eru áberandi í nærumhverfi þeirra eða á Íslandi heldur teiknuðu þær 

gjarnan hitabeltisdýr eða hnetur. Verkefnin voru mjög opin svo að myndefnið var 

valfrjálst í sumum þeirra. Engin dæmigerð íslensk dýr birtust á myndum stúlknanna 

nema þá einna helst í teikningum þeirra af kisum og skordýrum í verkefninu 

Stórfengleg smælki. Verk Bryndísar Snæbjörnsdóttur og Mark Wilson, Íslenskir 

fuglar koma upp í hugann þar sem listamennirnir stilla upp veggspjaldi með myndum 

af páfagaukum sem hafa lengi vel verið gæludýr á Íslandi og eru í raun því á meðal 

þeirra fugla sem dvelja hér allan ársins hring. Flestir „íslenskir fuglar” eru farfuglar 

og dvelja aðeins hluta af ári hér á landi en fljúga til heitari landa á veturna. Þess vegna 

eru þeir ekki eins sýnilegir börnunum. Bryndís og Mark velta þannig upp 

spurningunni um þjóðerni sem má yfirfæra yfir á íslenskt samfélag, hverjir er íslenskir 
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og hverjir eru erlendir eða innflytjendur? (Bryndís Snæbjörnsdóttir og Mark Wilson, 

2007). En af niðurstöðum úr þessum verkefnum stúlknanna má álykta að áhugi barna 

á náttúrunni hefur ekki minnkað heldur breyst, þau hafa áhuga á fjölmörgum 

dýrategundum og eru meðvituð um tilvist dýra sem búa á mörgum stöðum um heim 

allan. Það má segja að þau ferðist í huganum á framandi slóðir fyrir tilstilli hinna 

ýmsu miðla, til dæmis veraldarvefsins og sjónvarpsins. 

Útfrá þessu mætti þó velta fyrir sér tengingum stúlknanna við eigin nærumhverfi með 

tilliti til landafræði og samfélagsins. Það að kynnast sínu nærumhverfi er mikilvægt 

því að eins og áður sagði getur staður hjálpað okkur að skilgreina okkur sjálf í heimi 

sem er stöðugt að hnattvæðast meir (Somerville, 2012). Það getur hjálpað börnum að 

staðsetja sig til þess að þau hafi einhvern upphafspunkt og finni þannig fyrir öryggi. 

Það er líka hugsanlega eina leiðin til þess að reyna á eigin skinni að kanna hið smáa í 

umhverfinu. Því tel ég það enn vera mikilvægan þátt í námi barna, að vinna verkefni í 

nærumhverfi þeirra svo að þau kynnist því og ekki aðeins til þess að skilgreina sig 

heldur mynda þau nýjar tengingar við það og útfrá því. Grenndarnám nýttist vel í 

Formspuna-samvinnuverkefni á Víðistaðatúni þar sem stúlkurnar notuðu Víðistaðatún 

sem stað sem þær bjuggu til listaverk og með samræðum um Víðistaðatún sem 

listaverkagarð tel ég að þær hafi myndað nokkrar nýjar tengingar. Þá var það tilvalin 

leið til þess að vekja umræðu um náttúruna með hliðsjón af efniviðnum, hvaðan hann 

kæmi og hvað yrði um hann. Þessi þáttur stuðlar að menntun til sjálfbærni og mun ég 

halda áfram að vinna útfrá þeim forsendum í myndlistarverkefnum sem ég legg fyrir 

nemendur.  

 

Þau form sem stúlkurnar teiknuðu í Hugmyndavinnu fyrir Formspuna- 

samvinnuverkefni á Víðistaðatúni voru hringir, þríhyrningar, ferhyrningar, hjörtu og 

stjörnur. Formin sem ég kynnti fyrir þeim voru form fjölbreytta fyrirbæra í náttúrunni, 

mjúk form. Stúlkurnar unnu greinilega form í hugmyndavinnunni og í Formspunanum 

sem þær þekktu, þær sýndu formunum sem ég kynnti fyrir þeim áhuga en þessi form 

eru eflaust fremur framandi fyrir þeim eða þær eru óvanar að vinna með slík form í 

myndlistarverkefnum. Formin sem þær völdu sér teiknuðu þær af miklu öryggi líkt og 

ég þegar ég teikna myndir út frá þeim hugmyndum sem ég vinn með. Þar skapast 

flæði hjá viðkomandi og það gerir honum kleift að gleyma stað og stund og njóta sín. 

Því má áætla að þær teiknuðu form sem þær virðast öruggar með, eða; hafa náð færni 

og flæði í að teikna. Hið sama má segja um verkin sem þær unnu í Formspuna-
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samvinnuverkefninu á Víðistaðatúni, þær bjuggu til verk með tilvísunum í hugðarefni 

sín, verk sem þær geta spunnið leik útfrá.  

Af þessu má draga þá ályktun að verkefni sem vöktu mestan áhuga hjá stúlkunum 

voru vafalaust þau sem fólu í sér samvinnu og leik. En það tengist samvinnu Dieters 

Roth og leik hans í vinnuferlinu svo og í mínu eigin vinnuferli. Í verkunum mínum 

birtist þetta sem glettni, gjarnan í broskalli líkt og má sjá í verkinu mínu Án titils frá 

2006 og í myndasögunni Óvissuferðin og persónunni Flófríði.  

Hið óvænta birtist gjarnan fyrir tilstilli samvinnu og útkoma verkefna í 

samvinnuverkefnum stúlknanna komu þeim sjálfum á óvart ekki síður en mér. Hið 

óvænta kom skýrast fram í verkefninu Formspuni-samvinnuverkefni á Víðistaðatúni 

en þar unnu þær nytjahluti fyrir leik, eins konar „leik-föng” ef kalla mætti. Í 

verkefninu var þeim skipt í hópa af Guðbjörgu umsjónarkennara sem þekkir 

stúlkurnar vel og skiptingin ýtti stoðum undir flæði og öryggi innan hópanna.  

 

Á sama tíma og ég velti fyrir mér ferli og úrlausnum stúlknanna í verkefnavinnu 

þeirra velti ég fyrir mér mínu hlutverki í ferlinu. Ég skipulegg verkefni út frá því 

viðfangsefni sem ég hef brennandi áhuga á hverju sinni eða finn flöt á efni sem vekur 

hjá mér áhuga og ég tel mig geta miðlað á áhugaverðan hátt. 

Ég velti fyrir mér möguleikum þess að spegla verkefnið í heild, hvernig myndi 

útkoman vera ef ég hefði mætt stúlkunum alfarið á þeirra forsendum og unnið á 

grundvelli áhugaefna þeirra um náttúruna og þær hefðu frætt mig um þau 

náttúrufyrirbæri sem væru jafnvel framandi fyrir mér? Eða hvort ég gæti blandað 

saman okkar hugmyndum um framandi fyrirbæri í náttúrunni enn betur, jafnvel unnið 

með nemendahópa á ólíkum aldursskeiðum. Þessar leiðir í kennsluskipulagi eða 

námsskipulagi vil ég kanna betur. Með þessum leiðum gæti ég stuðlað að því að 

nemendur verði ábyrgari í námi sínu, þeir vinna með hugðarefni sín þá stundina og ég 

geng til móts við þá sem kennari og skapa þeim svigrúm til þess. Þannig skapa ég 

einnig aðstæður fyrir flæði í námi nemenda líkt og ég kom að hér fyrr. Þá hvetur þetta 

mig sem kennara og myndlistarmann til þess að vera stöðugt á verði, opin fyrir 

hugmyndum annarra og leitandi eftir nýjum möguleikum í kennslunni sem og í minni 

eigin sköpun. 

 

Von mín er að með verkefnunum sjö hafi tekist að stuðla að auknum tengslum 

stúlknanna 13 í Barnaskólanum Hjalla við nærumhverfið og að þær hafi, út frá 
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grenndarnáminu, náð að mynda nýjar tengingar við Víðistaðatún. Þær voru mjög 

áhugasamar í Formspuna-samvinnuverkefninu í grenndarnámi á túninu og gaf það því 

glöggt til kynna styrkleika kennsluaðferðarinnar, nemendum býðst að vinna öðruvísi 

verkefni heldur en inni í skólastofunni. Þeir mynda jafnvel nýja tengingu við umhverfi 

sitt, upplifa umhverfið á annan hátt og gleyma sér í leik. Af þessu má dæma að þetta 

verkefni hafi gengið einna best því að stúlkurnar nutu sín allar í því, fundu sér allar 

hlutverk. 

Með kennslu minni  og verkefnunum sjö miðaði ég að því að skapa aðstæður fyrir 

flæði hjá stúlkunum. En flæði er einmitt andstæðan við hraðann í neyslusamfélaginu 

þar sem tímabundnar lausnir eru í hávegum hafðar líkt og ég kom að hér áður. Ég 

hefði þó viljað fá tækifæri til þess að kynnast stúlkunum betur og náð að skapa 

kjöraðstæður fyrir flæðiástand svo þær væru betur í stakk búnar fyrir verkefnin. Ef ég 

endurtæki verkefnið í heild eða að hluta þá myndi ég gera ráð fyrir meira tíma fyrir 

undirbúning.  

 

Útfrá þessum hugrenningum gerði ég mér enn betur grein fyrir því hversu mikilvægt 

það er sem kennari að mæta nemendum á þeim stað sem þeir eru staddir hverju sinni 

og vera opin fyrir fjölbreyttum og óvæntum niðurstöðum þeirra. Þá tel ég að það, að 

kenna og að vera meðvitaður um sína kennsluhætti sé mikil sjálfskoðun, ekki síðri en 

sú sem á sér stað þegar maður vinnur að eigin listaverkum og að kennsluhættir og 

starfskenning kennara sé ávallt í mótun. Maður lærir af reynslunni, eða með því að 

kenna, svo ég á eftir að læra heilmargt! 

 

Ég enda ritgerðina hér, á orðum eins nemenda míns sem sögð voru þegar við vorum í 

vettvangsferð í fjörunni síðastliðið sumar en orðin endurspegla  áhuga hennar á 

fyrirbærum í fjörunni, nærumhverfi hennar og ekki síður á leik hennar úti í náttúrunni: 

 

„Þetta er eins og búð nema allt er ókeypis!” 
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