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Útdráttur 

Í meistaraverkefninu er skoðað hvort og hvernig listsköpun getur nýst sem afl til aðgerða 

þegar kemur að því að leysa vandamál sem við stöndum frammi fyrir og varða umhverfi 

okkar, líf og starf. Markmiðið er að benda á leiðir um það hvernig má nýta listsköpun til 

þess að vekja fólk til umhugsunar um mikilvægi sjálfbærrar þróunar og reyna með því að 

leita leiða til að minnka vistspor okkar hér á jörðu og vernda náttúruna. Megin 

aðferðafræði verkefnisins byggir á menntun til sjálfbærni, grenndarnámi og þátttökulist en 

einnig er komið inn á samþættingu námsgreina og þverfaglega nálgun í námi. Þær aðferðir 

sem hér um ræðir miða sérstaklega að tengingu nemenda við eigin menningarheim og 

umhverfi og lagt er upp með að þeir átti sig á eigin getu til aðgerða, geti haft áhrif á það 

sem gerist í samfélaginu. Þátttökulistaverk af þeim toga sem hér um ræðir getur einnig 

stuðlað að því að brjóta niður múra og brúa bil á milli kynslóða. Gerð er ítarleg grein fyrir 

verkefninu Plastfljótið - listmenntun til sjálfbærni, sem eins konar pilot verkefni sem miðar 

að þessum gildum. Með verkefninu er leitast við að vekja fólk til umhugsunar um ofnotkun 

plastumbúða og um leið hvatning til aðgerða í þeim málum. Verkefnið er unnið í takt við 

lykilhæfni nýrrar aðalnámskrár með sérstakri áherslu á þær námsleiðir sem þykja vænlegar 

til árangurs þegar kemur að menntun til sjálfbærni og ríma um leið við mína eigin 

starfskenningu. Stuðst er við námsviðmið sem tekur á sjö þáttum sem tengja má saman í 

þeim tilgangi að greina menntun til sjálfbærni. Þar er stöðugt verið að huga að 

spurningunum um það hvað sé verið að kenna, hvernig það sé gert og hvers vegna. 
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Abstract 

This master’s thesis shows how art can be used as a medium for resolving environmental 

issues. It shows examples on how creating art can raise awareness of the importance of 

sustainability, and encourage people to look for ways on how we can improve our 

ecological footprint. The main methodology of the project is based on education for 

sustainable development, environmental education and participatory art. Furthermore, it 

depicts a multidisciplinary approach to integrated education. The methods used are in 

essence aimed at connecting students to their cultural and environmental surroundings, to 

help them realize that they can have an impact on society. Participatory artwork of this 

kind can help break down walls, and instead build bridges between generations. The thesis 

includes a detailed analysis of the project Plastic River – art education for sustainability as 

a type of pilot project aimed at the values mentioned earlier. The project is carried out in 

conjunction with the core competency of the national curriculum with an emphasis on the 

methods most likely to prosper in education for sustainability, which in turn broadens my 

own theory of work. Focus is set on a seven-aspect learning framework within which each 

and every aspect can be intertwined to cast a light on education for sustainability while 

asking countless questions on what is being taught, how and why. 
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Inngangur  

Í meistaraverkefni mínu leitast ég við að tengja áhugamál mín og störf, sem snúa að 

listkennslu, sköpun og áhuga á umhverfismálum og náttúru landsins. Ég starfa sem 

myndlistarmaður, listgreinakennari og hef tekið að mér fararstjórn á sumrin, ýmist með 

gönguferðum um hálendi landsins eða séð um hringferðir þar sem allir helstu 

ferðamannastaðir landsins eru heimsóttir. Ég hef einnig gengið þónokkuð á fjöll, aðallega á 

Austurlandi og því oftar sem ég geri slíkt því tengdari verð ég umhverfinu og fegurð 

náttúrunnar. Á ferðum mínum um landið fæ ég oftar en ekki innblástur til eigin 

listsköpunar sem einnig geta verið kveikjur í listkennslunni. Tildrög verkefnisins sem hér 

er fjallað um tengist einmitt þessum áhugamálum mínum og fjölda menningar- og 

listaverkefna sem ég hef unnið að síðast iðin 15 ár eða síðan ég lauk listnámi í École 

Supérieur des Beaux Arts í Suður-Frakklandi og flutti í kjölfarið á Austurland. Þar hef ég 

unnið að uppbyggingu listnámsbrautar og kennt ýmsa áfanga sem flestir snúa að  

menningu og listum og er nú kennslustjóri listnámsbrautar skólans.  

Við upphaf námsins við Listkennsludeild LHÍ, var ég ákveðin í að byggja ofan á reynslu 

mína frá Menntaskólanum á Egilsstöðum þar sem ég hef unnið markvisst með menntun til 

sjálfbærni. Mér er umhugað um að setja fram á aðgengilegan hátt hvernig kennarar, 

hönnuðir og listamenn geti unnið að skapandi kennsluverkefnum með menntun til 

sjálfbærni að leiðarljósi. Í því samhengi velti ég því fyrir mér hvort ein leið að sjálfbæru 

samfélagi geti verið í gegnum listræn verkefni og samstarfi listamanna og nemenda á 

hinum ýmsu skólastigum. Með verkefni mínu leitast ég við að vekja áhuga skólastjórnenda 

og kennara á þeim möguleika að listamenn og hönnuðir vinni verkefni með nemendum 

sem gætu verið bæði hvetjandi og fræðandi og veitt þeim nýja sýn á nánasta umhverfi.  

Ég leitaði víða fanga í rannsókn minni í vetur, heimsótti skóla víðs vegar um heiminn, stóð 

fyrir listasmiðjum bæði í Eþíópíu í Afríku og Rovaniemi í Lappalandi, tók þátt í þáttökulist 

ólíkra menningarhópa og er reynslunni ríkari. Í meistaraverkefninu mun ég fjalla 

sérstaklega um tilurð, þróun og tilgang verkefnisins Plastfljótið-listmenntun til sjálfbærni. 

Megin tilgangur verkefnisins er að virkja nemendur á hinum ýmsu skólastigum til þátttöku 

í sameiginlegri listsköpun með sjálfbærni að leiðarljósi. Markmiðið er einnig að gera þeim 

grein fyrir því hvernig mögulegt er að minnka vistspor okkar mannanna hér á jörðu. 

Þátttakendur verkefnisins fá að taka þátt í að skapa listaverk, hafa rödd og um leið tækifæri 
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til að hafa áhrif í samfélaginu á skapandi hátt með sameiginleg markmið í huga. Verkefnið 

Plastfljótið sem hér verður lýst, hefur nú fengið brautargengi og haustið 2016 mun það 

verða unnið í 5 skólum á Austurlandi með ólíkum nemendahópum. Verkefnið var 

tilraunakennt með 18 nemendum í Waldorf Steiner skólanum í Rovaniemi í mars 2016. 

Um var að ræða þátttökulistaverk þar sem nemar í listkennslu víðs vegar að úr heiminum 

stóðu fyrir listsköpun með ýmsum ólíkum samfélagshópum í Rovaniemi. Afrakstur 

listasmiðjanna varð síðan sýndur á sýningu Ásthildar B. Jónsdóttur, Looking back–around–

forward, sem hluti af verkefninu „Integrated view of the world: Collaborative 

perspectives”. Verkið, Plastfljótið, varð þannig hluti af stærra samhengi.  

Verkefnið er unnið út frá námsleiðum sem snúa áherslum á menntun til sjálfbærni og 

kennslufræðilegum nálgunum sem tengjast grenndarnámi og þátttökulist ólíkra hópa í 

samfélaginu. Áhersla er lögð á að nemendur rannsaki vandamálið, greini það og skapi að 

lokum sameiginlegt listaverk sem unnið er út frá viðfangsefninu, að þessu sinni plastinu og 

úr verður táknrænt listaverk sem á að minna okkur á sjálfbærari neysluhætti, minnkun 

plastnotkunar og um leið vekja okkur til umhugsunar um hvernig megi minnka orkusóun í 

heiminum. Nemendur tengja verkefnið við raunverulegt umhverfi sitt,  heimili og skóla og 

ýtt er undir skapandi hugsun með umræðum og fræðslu um það hvernig hver og einn getur 

lagt sitt af mörkum í átt til sjálfbærni. 
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            Mynd 1. Flæði 2010. Málverk, Ólöf Björk Bragadóttir.  
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1. Fyrri störf og reynsla 

1.1. Eigin listsköpun   

Ég lauk meistaranámi í myndlist, DNSEP, (f. Diplôme national supérieur d´expression 

plastique) úr Listaháskólanum í Montpellier í Frakklandi árið 2000 eftir sex ára nám við 

skólann École Supérieure des Beaux Arts. Áður hafði ég lokið DNAP gráðu frá sama skóla 

(f. Diplôme national d'arts plastiques) og BA prófi í frönsku og fjölmiðlafræði frá HÍ 1990. 

Árið 1993 lauk ég einnig námi í margmiðlun og kvikmyndagerð frá Paul Valéry háskóla í 

Montpellier með DEUG gráðu (f. diplôme d'études universitaires generals).  

Umhverfið og náttúruöflin eru ein helsta uppspretta hugmynda í verkum mínum. Hin 

sífellda hreyfing og umbreyting sem á sér stað í náttúrunni eru þeir meginþættir sem liggja 

til grundvallar verka minna. Ég hef unnið með ólíka miðla í myndlistinni til þessa en þó 

aðallega með málverkið, oftast á óhlutbundinn hátt með blandaðri tækni á pappír eða striga 

(Ólöf Björk Bragadóttir, 2016). Ég hef þó einnig unnið ýmis rýmisverk, videoinnsetningar 

og ljósmyndaverkefni. Ég hef staðið fyrir þátttökulist þar sem ég fæ fólk úr ýmsum áttum 

til að vinna að sameiginlegum markmiðum, en í  mörgum af þeim verkefnum sem ég hef 

skipulagt leitast ég við að vinna að listsköpun þar sem ég tengi fólkið í samfélaginu inn í 

verk mín með einum eða öðrum hætti. Ég vinn yfirleitt út frá tíma og rými hverju sinni og 

er gjörn á að  skipta um miðil henti það verkefninu. Því til staðfestingar vísa ég í 

myndlistargagnrýni sem birtist í Morgunblaðinu um ljósmyndasýningu mína 

Flóamarkaður, sem haldin var í sal Íslenskrar grafíkur, í Hafnarhúsinu í Reykjavík og á 

Skriðuklaustri í Fljótsdal stuttu eftir að ég lauk námi eða árið 2001 (sjá nánar viðauka nr. 

1).  

Ég hef  tekið að mér, ásamt fleira skapandi fólki á Austurlandi að skipuleggja hátíðina List 

án landamæra en sú hátíð hefur verið haldin árlega í rúman áratug á Fljótsdalshéraði. 

Fyrsta árið sem hún var haldin, árið 2006 fengum við til liðs við okkur listamannninn 

Humberto Vélez frá Panama til að standa fyrir listasmiðju þar sem markmiðið var að brjóta 

niður múra með þátttökulistsköpun ólíkra samfélagshópa þar sem ungir sem aldnir létu ljós 

sitt skína. Honum tókst með áhrifaríkum og sérstökum hætti að virkja og sameina íbúa á 

Fljótsdalshéraði í þátttökulistsköpun. Hér í meistaraverkefni mínu er fjallað um verk 

nokkurra listamanna sem vinna að þátttökulist á einhvern hátt og þar á meðal listamanninn 

Humberto Véles sem en hann hefur  veitt mér innblástur og verið mér mikil hvatning í 
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eigin lista- menningarverkefnum sem ég hef staðið á Austurlandi og víðar.  

Ég hef haldið um 15 einkasýningar og tekið þátt í fjölda samsýninga síðustu tvo áratugi og 

stýrt og tekið þátt í ýmsum menningarverkefnum hér á landi og víðs vegar um heiminn 

meðfram kennslustörfum á sama tíma. Ég var valin bæjarlistamaður Fljótsdalshéraðs árið 

2008 og hlaut viðurkenningu Menningarráðs Austurlands og Vesterålen í Norður Noregi 

fyrir þátttöku í 10 ára menningarsamstarfi milli Austurlands, N-Írlands og Vesterålen í 

Norður Noregi, þar sem ég hef verið gestalistamaður og staðið fyrir samstarfsverkefnum 

listamanna frá þessum svæðum (Ólöf Björk Bragadóttir, 2016). Sú viðurkenning var afhent 

á ráðstefnunni Make it happen sem haldin var á Austurlandi og lauk í september 2012. 

Árið 2009 skipulagði ég og var listrænn stjórnandi verkefnisins Fjótið og hringurinn, þar 

sem 15 listamenn, íslenskir og erlendir tóku þátt og sýningargestum var boðið í ferðalag 

umhverfis Lagarfljótið. (Myndir frá þeim viðburði má sjá í viðauka nr. 2).  

Önnur dæmi um lista- og  menningarverkefni þar sem um var að ræða þátttökulist, má 

nefna sýninguna Óskatré framundan í Hallormstaðarskógi þar sem verk mitt var 

þátttökulistaverk. Um var að ræða samsýningu 7 listamanna  sem haldin var í 

Hallormsstaðaskógi sumarið 2013 (Skógrækt ríkisins, 2013). Þar fékk ég til liðs við mig 

130 einstaklinga á ýmsum aldri til að taka þátt í listsköpun minni. Ég hélt nokkurra daga 

listasmiðju í tengslum við sýninguna, á vinnustofu minni í ME með nemendum á 

listnámsbraut og í sumarbúðunum á Eiðum þar sem börn og fullorðnir fengu að láta 

sköpunargleðina njóta sín í málverkunum. Þeim var svo komið fyrir utan á kofa 

nornarinnar úr ævintýrinu um Hans og Grétu.  

Verkið var tileinkað listamanninum, Þorvaldi Þorsteinssyni sem fallinn er nú frá en hann 

lét upphaflega gera kofann sem notaður var í verkið en þá í samhengi við annað ævintýri, 

Rauðhettu, en það verk, Vettvangur glæps, var framlag hans á sýningunni Fantasy Island 

sem haldin var í skóginum nokkrum árum áður og þá fengu nemendur mínir einmitt að 

aðstoða Þorvald við hans verk.  
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         Myndir 2-3: Sýningin Óskatré framundan sumarið 2013 í Hallormsstaðaskógi. 

1.2. Eigin reynsla í listkennslu       

Ég hef kennt listgreinar í Menntaskólanum á Egilsstöðum frá því ég lauk námi í Frakklandi 

árið 2000, auk þess að vera kennslustjóri Listnámsbrautar skólans. Ég hafði yfirumsjón 

með gerð nýrrar námskrár listnámsbrautar sem var nýlega viðurkennd sem ein af 

námsbrautum skólans til stúdentsprófs. Ég hef einnig verið þátttakandi í ýmsum 

vinnubúðum og endurmenntunarnámskeiðum í myndlist, mennningarsögu og 

menningararfleifið um víða veröld á síðastliðnum árum til að auka þekkingu mína, víðsýni 

og færni í kennslustörfum. Ég sá um vinnu við innleiðingu nýrrar námskrár 

Listnámsbrautar Menntaskólans á Egilsstöðum og uppbyggingu brautarinnar og tók þátt í 

að móta nýja námsleið á 4. þrepi í hönnun og handverki í samstarfi við Austurbrú og LHÍ, 

Handverk & hönnun - nýting á staðbundnu hráefni á Austurlandi.  

Í námskrárvinnunni leitaðist ég við að aðlaga námið að okkar markmiðum, en tók um leið 

mið bæði af  sérstöðu okkar hvað varðar staðsetningu í dreifðri byggð og stærð skólans. 

Mörg verkefnanna á listabrautinni eru unnin í tengslum við fólkið í samfélaginu og hinar 

ýmsu menningar- og listastofnanir í fjórðungnum. Á brautinni er boðið upp á 

grunnmenntun á sviði sjónlista og sviðslista (ME, 2014). Listnámsbrautin er þannig 

uppbyggð að hún á að nýtast sem grunnur fyrir frekara nám í sjónlistum, tónlist og 

sviðslistum. Sum verkefnanna svo sem í menningar- og listasögu eru lögð þannig fyrir að 

um einstaklingsmiðað nám er að ræða, nemendur vinna þá útfrá þeirri listgrein sem þeir 

stefna á að leggja fyrir sig og sama má segja um lokaverkefni þeirra. Varðandi námskrána 

sem unnin var í samstarfi við Austurbrú og með aðstoð frá fulltrúum úr hönnunardeild 

LHÍ, nám á 4. þrepi í handverki og hönnun, var meginmarkmiðið að leggja grunn að námi í 

nýtingu á hráefni sem er einkennandi fyrir Austurland. Með því mun skapast nýr möguleiki 

á námi í listhandverki og hönnun á Íslandi. Áhersla er lögð á samstarf við fyrirtæki og 
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vöruþróunarverkstæði víðsvegar um fjórðunginn sem sérhæfa sig í vinnslu tiltekinna 

hráefna. Hvatt er til samtals milli nemenda, framleiðenda og sérfræðinga á hverju sviði 

fyrir sig, handverksmanna og hönnuða. Námið einkennist af aukinni sérhæfingu við 

vöruþróun á nýtingu staðbundinna hráefna í hönnun, sem gæti stuðlað að nýsköpun í 

fjórðungnum í framtíðinni (Ólöf Björk Bragadóttir, 2014).  

1.2.1. Hugmyndafræði í tengslum við eigin starfskenningu 

Þegar verkefnið Plastfljótið- listmenntun til sjálfbærni er skoðað í ljósi starfskenningar 

minnar tel ég það endurspegla mínar eigin hugmyndir að listkennslu sem snýr að 

umhverfismennt og hvernig það gæti nýst til að spyrja spurninga sem varða okkur öll. Í 

greiningarlykli Kozak og Elliot, (2011) sem ég hef stuðst við í þessu verkefni, eru flestir 

þeir þættir sem mér finnst skipta máli hvað varðar kennslu og listmenntun. Ég tel afar 

mikilvægt að efla sjálfstæð vinnubrögð nemenda og að ná að vekja þau til umhugsunar um 

eigin hæfileika og að benda þeim á að þau hafi rödd og geti notað listsköpun til að tjá sig 

um það sem þeim brennur á hjarta. Þegar nemendur fá að takast á við raunveruleg verkefni 

eins og að bæta umhverfið og umgengni í náttúrunni átta þau sig betur á þeirra eigin 

ábyrgð í samfélaginu og verða um leið upplýstari um eigin getu til aðgerða (Ásthildur B. 

Jónsdóttir, 2011).  

Listsköpun getur verið árangursrík aðferð til þess að efla áhuga nemenda á því sem betur 

má fara í samfélagi okkar (Eisner 2002). Raunveruleg samfélagsleg verkefni, þátttökulist 

ólíkra hópa og áhersla á að nemendur sjái daglegt umhverfi sem vettvang listsköpunar er 

einnig mikilvægur þáttur í listkennslu. Grenndarnám og áhersla á að nemendur sjái daglegt 

umhverfi sem vettvang listsköpunar er einnig mikilvægur þáttur í listmennt (Sobel, 2005). 

Sobel veltir einmitt fyrir sér spurningum eins og hvað það sé sem viðhaldi samfélagi eða 

gerir það sjálfbært en nánar er vikið að hugmyndum hans þegar komið er að þeim 

aðferðum sem notaðar voru við framkvæmd verkefnisins Plastfljótið – listmenntun til 

sjálfbærni. Ég tel einnig afar mikilvægt að nemendur fái svigrúm til að koma skoðunum 

sínum á framfæri, fái að hafa rödd og þjálfist í gagnrýninni hugsun og sjálfstæðum 

vinnubrögðum. Leitarnám nemenda og það að efla hæfileika þeirra til að miðla 

niðurstöðum sínum hvor til annars tel ég einnig vera farsæla kennsluhætti í stað ítroðslu 

kennara.  

Ein af helstu ástæðum fyrir þróun námskránnar, Nám í nýtingu á staðbundnu hráefni á 

Austurlandi, var að búa til námsleið sem stuðlar að betra samfélagi. Í þessu námi eru 
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nemendur hvattir til að nota mismunandi tækni við útfærslu hugmynda sinna með því að 

prófa, spyrja, hlusta, horfa, miðla og síðast en ekki síst að setja í og taka úr samhengi. Farið 

er ítarlega í efnisfræði hvers efnis fyrir sig og eiginleikar og möguleikar efnisins skoðaðir 

til hins ítrasta. Helstu efnin sem hér um ræðir eru: ál, steinn, þari, matjurtir, skógarafurðir 

og rekaviður (Ólöf Björk Bragadóttir, 2014). Einnig er horft til samstarfs við 

Sköpunarmiðstöðina Here á Stöðvarfirði þegar komið er að nýtingu á endurvinnanlegu 

hráefni.  

Nemendur þurfa að hugsa ferlið frá upphafi til enda, þannig að afurðin sem að lokum 

verður til hafi ekki aðeins gildi vegna fagurfræðilegra eiginleika heldur geti nýst sem 

breytingarafl til batnaðar. Þannig geta nemendur hugsað eigin hönnun og staðbundna þætti 

Austurlands í stærra samhengi. Samhliða er unnið að frumkvöðlamennt, stefnumótun og 

markaðssetningu þannig að námsmenn tileinki sér heildstæða hugsun í hönnunarferlinu frá 

upphafi. Með auknu samstarfi nemenda út fyrir skólabygginguna og inn í fyrirtækin og við 

handverksfólk er verið með þessum námsmöguleikum að efla tengslin við atvinnulífið og 

um leið gera tilraun til þess að hefðir og handverk sem er hluti af okkar arfleifð glatist ekki 

(Ólöf Björk Bragadóttir, 2014, Austurbrú, 2015).  

 

1.2.2. Rannsóknarleiðangur: Addis Ababa-Eþíópía. 

Í rannsókn minni fyrir meistaraverkefnið hef ég leitað fanga víða og meðal annars 

heimsótti ég tvo skóla í Eþíópíu þar sem ég var með listasmiðjur fyrir nemendur. Um var 

að ræða tvo frekar ólíka skóla, annar þeirra er alþjóðlegur skóli, British National School, 

staðsettur í miðborg Addis Ababa og hinn lítill skóli á landsbyggðinni, Rainbow 

Humanitarian, staðsettur í um 100 kílómetra norðaustur af Addis Ababa, fjármagnaður 

með þróunaraðstoð.  

Verkefnin sem ég lagði fyrir nemendur þar sneru að rannsókn á nánasta umhverfi barnanna 

við heimili þeirra og umhverfis skólana. Börnin söfnuðu saman jurtum og öðrum 

náttúruformum, sem síðan var unnið með á fjölbreyttan hátt svo sem í teikningu, málun, 

þrykki, leirmótun og með ýmsu öðru móti. 
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Myndir 4-6. Listasmiðja Lóu, 2016. British National School, Addis Ababa. 

   

Myndir 7-9. Listasmiðja Lóu, 2016.  Rainbow Humanitarian, grunnskóli fyrir utan Addis Ababa. 

Sjálfbærni var mér ofarlega í huga á ferðalagi mínu og ég komst að því eftir mánaðardvöl í 

landinu að mikill munur er á neysluvenjum okkar hér á Íslandi í samanburði við þeirra.  

Þann tíma sem ég dvaldi í Addis Ababa reyndist óþarfi að versla mat í stórmörkuðum þar 

sem nær allt korn, krydd, grænmeti og baunir var ræktað af fjölskyldumeðlimum eða keypt 

á matarmarkaði í nánasta umhverfi. Þar var algengt að sjá bændur koma beint frá býli með 

vörur sínar til sölu eða skipta við aðrar vörur á markaðnum. Þannig var nær allur matur 

sem var á boðstólum þar sem ég kom, hvort sem var í stórborginni eða í dreifbýlinu, 

unninn úr hráefni sem var ræktað eða unnið í nánasta umhverfi. Ég uppgötvaði reyndar líka 

að vandamál varðandi rusl svo sem plast og aðrar umbúðir var vissulega til staðar en það 

virðist vera stórt vandamál í borginni sem vonandi mun leysast í nánustu framtíð meðal 

íbúa þar. Aftur á móti þar sem ég dvaldi um skeið í litlum skóla í dreifbýlinu, hafði ég á 

tilfinningunni að salernispappír, vatnsflöskur, plastpokar og aðrar neysluvörur sem við 

vesturlandabúar virðumst eiga erfitt með að vera án, virðast varla vera til staðar þar. Ég  

var nánast sú eina sem virtist hafa haft þörf fyrir slíka hluti þegar allt kom til alls. 
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Mynd 10. Miðborg Addis Ababa í janúar 2016.    Mynd 11. Ræktun korns, Rainbow humanitarian 2016. 
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2. Menntun og sjálfbærni 

2.1. Hvað er sjálfbærni?  

Hugtakið sjálfbærni er víðfeðmt og mótast af aðstæðum í hverju landi fyrir sig. Í 

Brundtlandskýrslunni sem kom út á vegum Sameinuðu þjóðanna árið 1987 undir stjórn 

Gro Harlem Brundtland, er mótuð framtíðarstefna í umhverfismálum og hugtakið sjálfbær 

þróun skilgreint á eftirfarandi hátt: „Sjálfbær þróun er þróun sem mætir þörfum nútíðar án 

þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að fullnægja þörfum sínum.” (UNESCO, 

1987) Allt frá því á níunda áratug síðustu aldar hefur sjálfbærni verið í alþjóðlegri umræðu 

frá á meðal stjórnvalda og frjálsra félagasamtaka sem hafa áhyggjur af framtíð mannkyns 

og gæði þeirrar framtíðar sem býðst komandi kynslóðum (Pavlova, 2009). Forsendur 

sjálfbærs samfélags er að jafnvægi ríki milli efnahagsvaxtar, félagslegrar velferðar, 

jafnaðar og verndunar umhverfis. Þannig megi stuðla að sjálfbærni. Þeir sem eru róttækari 

telja að vistfræðilegar takmarkanir jarðarinnar setji okkur skorður í efnahagslegri velferð. 

Hugtökin sjálfbær þróun og menntun til sjálfbærni eru enn í mótun. Ríkisstjórn Íslands 

hefur mótað stefnu í takt við þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar Sameinuðu þjóðanna. Þær eru  

efnahagsvöxtur, félagsleg velferð, jöfnuður og verndun umhverfis (Auður Pálsdóttir og 

Stefán Bergmann, 2008).  

  

   

Mynd 12. Stoðir sjálfbærrar þróunar sem aðskildir þættir. Auður Pálsdóttir og Stefán Bergmann, (2008). 
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2.2. Hverslags nám felur í sér menntun til sjálfbærni  

Menningarmálastofnun gaf út rit þar sem kynntar eru áherslur Sameinuðu þjóðanna um 

framkvæmd menntunar til sjálfbærar þróunar sem unnin var og samþykkt af 

aðildarlöndunum (Auður Pálsdóttir, Allyson Macdonald og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2009). Þar kemur fram að samþætt og heildstæð viðfangsefni eru æskilegri en nám í 

einstökum námsgreinum en um leið er áhersla lögð á gagnrýna hugsun og þrautalausnir 

frekar en að  nemendur læri námsefni utanbókar. Þá ber að leitast við að styrkja sjálfstraust 

nemenda til að takast á við álitamál og áskoranir sem tengjast sjálfbærri þróun. Nota skal 

fjölbreyttar aðferðir sem ættu að meðal annars að byggjast á rituðu og töluðu máli, 

myndlist, leiklist, upplifun og skoðanaskiptum. Nemendur ættu að taka virkan þátt í 

ákvarðanatöku um það hvað og hvernig þeir læra. Í því samhengi er lagt til að fjallað verði 

um viðfangsefni sem tengist þeirra daglega lífi hvort sem er heima eða í skóla. Síðast en 

ekki síst ætti menntun til sjálfbærni að snúast um málefni sem hafa þýðingu á heimsvísu en 

eru þó tengd reynsluheimi og nærumhverfi nemenda (Auður Pálsdóttir, Allyson 

Macdonald og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2009). Þá er vert að spyrja hverskonar 

menntun geti stuðlað að getu nemenda til aðgerða. Samkvæmt ýmsum kenningum um 

menntun til sjálfbærni kemur fram að geta nemenda til aðgerða nái aðeins að þroskast ef 

þau fá tækifæri til að rannsaka og íhuga gragnrýnið samfélagsleg málefni. Áhersla skal 

lögð á tjáningu og samskipti barnanna og með því móti eflist sjálfstraust þeirra (Kristín 

Norðdahl, 2009). 

 

Áhugavert er að velta fyrir sér spurningum eins og hvernig við getum orðið hæfari til að 

tileinka okkur þá  þætti sem snúa að sjálfbærri þróun og hvað við höfum öll að segja í því 

samhengi. Menntun til sjálfbærni snýst um það hvernig við fáum nemendur til þess að nýta 

lífsreynslu sína til náms og hvernig við getum hvatt þá til þess að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir og hugsa á gagnrýninn hátt. Mikilvægt er að stuðla að því að efla sjálfstæði 

nemenda og gera þá hæfa til þess að leysa vandamál upp á eigin spýtur. Gagnrýnin hugsun 

er eitt af grundvallaratriðum hvað varðar menntun til sjálfbærni og það rímar við 

hugmyndir Kozak & Elliot (2011) sem eru höfundar þess ramma námsmiðviða sem 

notaður er til greiningar verkefnisins sem hér um ræðir. Þau hafa þróað námsviðmiðana 

sem tekur á sjö þáttum sem tengja má saman í þeim tilgangi að greina menntun til 

sjálfbærni. Þau leggja áherslu á gagnrýnin vinnubrögð, í gegnum hvern eftirfarandi þátta 

og hvetja þannig til þess að stöðugt sé verið að huga að spurningunum um það hvað sé 
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verið að kenna, hvernig það sé gert og hvers vegna (Kozak & Elliot, 2011). Þau telja að 

þeir þættir sem hér um ræðir stuðli að því að nemendur átti sig á eigin ábyrgð og vinni 

saman á jafningjagrundvelli að lausnum vandamála sem snúa að umhverfi og því samfélagi 

sem þau búa í. Í greiningarlyklinum eru gefin dæmi um hvaða aðferðir séu best til þess 

fallnar að virkja nemendur í því að verða meðvitaðir og virkir borgarar og tilbúnir til að 

vinna að því að ná fram efnahagslegri, félagslegri og umhverfislegri sjálfbærni.  

 

                  Mynd 13: Námsviðmið Kozak og Elliot (2011). Íslensk þýðing: Ásthildur B. Jónsdóttir  

 

1. Staðbundið nám – Samfélagið sem kennslustofa (e. Learning Locally – Community as 

Classroom). Þau Kozak og Elliott telja mjög mikilvægt að nota umhverfi skólans og næsta 

nágrenni fyrir verkefni sem tengjast menntun til sjálfbærni. Þau benda á að það sem við 

lærum í næsta nágrenni okkar geti bætt hugsun okkar og aukið færni við lausn 

vandamála.Veröldin fyrir utan skólastofuna er kjörið kennsluumhverfi fyrir mismunandi 

kennsluaðferðir (Kozak & Elliott, 2011).  

2. Samþætt nám (e. Intergrated Learning). Með samþættu námi eiga Kozak og Elliott við 

að það eigi að nota hvert tækifæri sem gefst til umræðu um margvísleg málefni í hvaða fagi 

Stan%Kozak%and%Susan%Ellio0%%
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sem er. Það hjálpi til við að dýpka skilning á umræðuefnunum og á flóknum vandamálum 

sem við stöndum frammi fyrir í heiminum. Mikilvægt er að leita að þessum tækifærum og 

nota þau. Því fleri sjónarhorn sem nemendur fá á viðfangsefni því árangursríkari verður 

námið og  þessi námstækni er einmitt svo mikilvæg í samþættu námi (Kozak & Elliott, 

2011).  

3. Geta til aðgerða (e. Acting on Learning). Kozak og Elliott ræða um að geta til aðgerða 

miðist að því að leita lausna sem stuðlað geta að æskilegum breytingum. Það getur átt við 

lífstíl nemenda, skólastarfið, samfélagið eða jörðina alla. Æskilegt er að verkefnin séu 

hagnýt, raunveruleg og eigi erindi við nemendur. Þau eigi ekki endilega að vera 

hefðbundin skólaverkefni (Kozak & Elliott, 2011). Listsköpun getur verið árangursrík 

aðferð til þess að efla áhuga nemenda á því sem betur má fara í samfélagi okkar (Kristín 

Norðdahl, 2009).  

4. Tengsl við samfélagið (e. Real-World Connections). Í þessum kafla tala Kozak og Elliott 

um hvernig hægt sé að nýta tengsl við samfélagið til þess að upplifa raunveruleikann. 

Raunveruleg reynsla nemenda hjálpar þeim við að takast á við vandamál og ágreiningsefni. 

Oft er reynslan mikilvægari en fræðin (Kozak & Elliott, 2011). Það samræmist kenningum 

Dewey (2000) Ásthildar B. Jónsdóttur (2015) sem segir að í í öllu námi hvort sem er í 

menntun til sjálfbærni eða öðru námi mikilvægt að mynda samband við eigin reynsluheim. 

5. Áhersla á fjölbreytt sjónarhorn (e. Considering Alternative Perspectives). Nemendur 

ættu að skoða hlutina frá mismunandi sjónarhornum til þess að geta tekið upplýstar 

ákvarðanir. Úrlausnarefnin liggja oft í samvinnu við aðra nemendur. Þegar hópur vinnur 

saman og hver segir sína skoðun á tilteknum atriðum er mun líklegra að unnt sé að komast 

að ásættanlegri niðurstöðu fyrir alla, en ef hver og einn vinnur út af fyrir sig. Þannig verði 

nemendur betur upplýstir og læra að taka ákvarðanir (Kozak & Elliott, 2011).  

6. Könnun - rannsókn (e. Inquiry) er leið fyrir nemendur til að læra með því að leita svara 

við spurningum. Mikilvægt er að þjálfa nemendur í því að finna lausnir og efla færni  

þeirra í gagnrýninni og lausnamiðaðri hugsun. Slík námstækni auðveldar nemendum að 

þroska sig til að verða virkir samfélagsþegnar í lífinu (Kozak & Elliott, 2011). Það er gert 

með því að spyrja spurninga sem krefjast gagnrýninnar hugsunar, t.d. áleitnum spurningum 

um námsefnið sem byrja á hvað eigi að kenna, hvernig og hvers vegna (Kozak & Elliott, 

2011).  
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7. Að deila ábyrgð á námi með nemendum (e. Sharing Responsibility). Nemendur og 

kennarar bera sameiginlega ábyrgð í námsferlinu þar sem námið verður til í samspili þeirra 

á milli. Eisner (2002) heldur því fram að tilgangur menntunar innan skólanna sé ekki að 

klára eitthvað, heldur að byrja á einhverju. Eisner telur einnig að megin tilgangurinn með 

skólastarfi sé ekki sá að ná utan um allt námsefnið heldur að svipta hulunni af því (Eisner, 

2002). Kozak & Ellliot (2011) telja að mikilvægt sé að nemendur skapi sína eigin þekkingu 

með náminu til að geta upplýstar ákvarðandir í lífinu seinna og myndað með sér sjálfstæða 

hugsun.  

2.3. Áherslur námskrár í menntun til sjálfbærni 

Sjálfbærnimennt snýr þáttum sem snúa að samspili umhverfis, efnahags og velferðar í 

samfélaginu. Menntun til sjálfbærni miðar að við skilum umhverfinu til næstu kynslóða 

helst í betra standi en við tókum við því (Menntamálaráðuneytið, 2010). Slík menntun ætti  

að endurspeglast í öllu námi, formlegu sem óformlegu og ætti að vera í öllu skólastarfi sem 

og samstarfi við forelda og samfélagið allt. Vert er að nýta listsköpun sem tæki til að hafa 

áhrif  í samfélaginu. Mögulegt er að kynnast málefnum sjálfbærni með skapandi nálgunum 

og varpa fram spurningum um þau mikilvægu málefni sem allir verða að láta sig varða 

(Ásthildur B, Jónsdóttir 2011). Til að ná þessum áherslum námskrár má beita fjölbreyttum 

náms- og kennsluaðferðum. 

2.4. Listir og menntun til sjálfbærni 

Í greiningarlykli Kozak og Elliot sem stuðst er við í verkefninu sem lýst er hér í ritgerðinni 

kemur fram mikilvægi þess að nemandi öðlist getu til aðgerða þegar komið er að því að 

nýta listsköpun í tengslum við sjálfbærnimennt. Sömu hugmyndir komu einmitt fram í 

grein Ásthildar B. Jónsdóttur, (2011) Listir og sjálfbærni: Áhrifamáttur sjónlista í menntun 

til sjálfbærni. En hún telur að eitt mikilvægasta markmið menntunar til sjálfbærni sé að ala 

upp ábyrga samfélagsþegna sem búa yfir getu til aðgerða. 

 Listir byggja á ímyndunaraflinu og því að skapa eitthvað nýtt og á sama tíma 

geta listir og listsköpun eflt sjálfsvitund nemenda. Sjálfsvitund barna og 

unglinga getur vaxið þegar listaverk eru skoðuð markvisst og í gegnum 

listsköpun. (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011) 

Hún bendir einnig á að listir geti snert við tilfinningum nemenda, geti veitt innri frið og um 

leið skapað spennu, opnað fyrir nýjar hugmyndir. En um leið getur listsköpun hreyft við 
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áhorfendum og vakið upp samkennd (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). Listir eru þannig 

mjög mikilvægur liður í menntun til sjálfbærni og æskilegt er að vinna þvert á fög í þeirri 

nálgun. Listgreinar eru því kjörinn vettvangur til menntunar í sjálfbærni. Listsköpun opnar 

á möguleika og þá ekki síst hvað varðar tjáningu og tækifæri til að fara nýjar leiðir til að 

nálgast og skilgreina erfið vandamál eins og við stöndum frammi fyrir í öllum heiminum. 

Vert er að nýta listsköpun sem tæki til að haf áhrif í samfélaginu. Í  sköpun felst það að 

móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en viðkomandi 

kann eða hefur gert áður. Samvinnunám og samfélagslegt nám (Place-based education) 

býður upp á leiðir til að mæta nýjum áherslum sem boðið er upp á í nýrri námskrá 

(Ásthildur B. Jónsdóttir, 2013).  

Nám sem nýtist nemendum í framtíðinni og málefni líðandi stundar eru mikilvægur hluti 

námsins en ekki síst ber nemendum að skilja fortíðina og menningararfleifðina. Erfitt getur 

reynst að samræma alla þessa þætti, en listirnar eru kjörinn vettvangur til þess að tengja, 

miðla og um leið að gera skiljanleg mikilvæg málefni úr fortíð, nútíð og framtíð á 

innihaldsríkan hátt. Skilningur og þátttaka í listum getur haft djúp áhrif á fólk. Listsköpun 

býður upp á þann möguleika að hver og einn getur tjáð sig á sinn hátt og í raun má líta á 

listir sem tungumál. Sama hvaða miðill er notaður þá getur listin verið hluti af samfélaginu 

og samfélagsleg listsköpun getur haft áhrif til batnaðar. Þess vegna er listsköpun kjörinn 

vettvangur til að miðla til sem flestra  og hvetja til þátttöku í verkefnum sem stuðla að því 

að bæta samfélagi og auka skilning fólks á mikilvægi sjálfbærrar þróunar (Ásthildur B. 

Jónsdóttir, 2013).  

2.5. Náms- og kennsluaðferðir 

2.5.1. Grenndarnám – Þverfaglegt nám 

Menntun til sjálfbærni er hægt að tengja í raun flestum námsgreinum hvort sem er í 

vísindum eða listum. Kennarar hinna ýmsu greina ættu að geta unnið saman á skapandi 

hátt með nemendum sínum, jafnvel utan skólans, úti í samfélaginu eða í náttúrunni. 

Listsköpun nýtist vel til að kenna nemendum að það geti verið fleiri en ein lausn á tilteknu 

vandamáli og ekki aðeins eitt svar við tilteknum spurningum (Eisner, 2002:77).  

Í grenndarkennslu er aðalhugmyndin fólgin í því að leyfa nemendum að skoða hvað gerist 

fyrir utan skólastofuna og gefa þeim tækifæri til að rannsaka hinn raunverulega heim með 

það að markmiði að þau öðlist reynslu við að leysa úr vandamálum og verkefnum sem bíða 

þeirra að lokinni skólagöngu (Smith og Sobel, 2010). Slíkt nám býður upp á tækifæri til 
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samþættingar námsgreina. Með þverfaglegri nálgun er mögulegt að tengja helstu gildi 

menntunar svo sem sköpun, jafnrétti, menningarlega fjölbreytni og umhverfislæsi. 

Samkvæmt Kozak og Elliot (2011) er æskilegt að nota hvert tækifæri sem gefst til umræðu 

um margvísleg málefni með samþættingu námsgreina. Það hjálpar til við að dýpka skilning 

á umræðuefnunum og á flóknum vandamálum sem við stöndum frammi fyrir. 

Námsupplifunin verður sterkari með fleiri sjónarhornum og þessi námstækni er kjarninn í 

samþættu námi (Kozak & Elliott, 2011). Með því að leggja áherslu á nærumhverfi má nýta 

slíkar rannsóknir nemenda inn í hinar ýmsu námsgreinar sem gætu snert á viðfangsefninu á 

einhvern hátt. Skólastarf ætti að tengjast raunveruleika samfélagins þannig að nemendur 

átti sig á því hvað það feli í sér að læra að setja hlutina í rétt samhengi, orsakir þeirra og 

afleiðingar og um leið hvað feli í sér að vera þjóðfélagsþegn. Ef nemendum er gefinn 

kostur á að kynnst atvinnustarfsemi og innviðum eigin samfélags og átta sig á því um leið 

að þeir eru að gera gagn, læra þeir betur að virða umhverfi sitt og náttúru (Smith & Sobel, 

2010).  

Hjá Dewey kemur fram hvernig börn læra á eigin gerðum í raunverulegum aðstæðum og 

hans kenningar benda á að tengslin milli menntunar og persónulegarar reynslu væru mjög 

mikilvæg (Dewey, 2000). Hann lagði einnig áherslu á að nám felist í því að gera eitthvað 

„learning by doing”  eða að læra í verki og að þekkingarleitin eigi sér stað í sjálfu 

verkferlinu. Hann telur að tengsl manneskjunnar við umhverfið og reynslan við að upplifa 

hið óþekkta sé vel til þess fallin til að tengja milli ólíkra þátta eða fyrirbrigða og stuðla 

með því að auknum skilningi nemenda á samhengi hlutanna (Dewey 2000). Dewey bendir 

einnig á að reynsla og menntun verða ekki beinlínis lagðar að jöfnu og að áhrif reynslu 

liggi ekki alltaf í augum uppi. Það er í verkahring kennarans að hafa áhrif á reynslu 

nemandans og um leið að skipuleggja þær athafnir sem virkja hann frekar til þátttöku. 

Hann telur að slíkar athafnir geti stuðlað að æskilegri reynslu nemandans síðar (Dewey 

2000, bls, 37).  Hann telur aðalvanda skólastarfs sem byggir á reynslunni vera þann að 

velja þá tegund athafna sem lifa á frjóan og skapandi hátt í síðari reynslu nemenda (Dewey 

2000, bls, 38). 

Með listrænni nálgun má tengja saman ólík fög þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi. Í 

stað þess að listgreinar séu hliðargrein mætti listsköpunin einmitt vera kjarninn að skilningi 

og skynjun nemandans á flóknum viðfangsefnum eins og vistsporum mannsins á jörðinni. Í 

rannsóknum David Sobel (2005) sem er sérfræðingur í kennslu sem tengist menntun og 

samfélagi og kennsluháttum sem snúa að staðbundinni menningu er bent á mikilvægi þess 
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að hugað sé að því hvað það sé sem einkennir menningu og þann stað þar sem námið fer 

fram. Einnig er áhugavert í þessu samhengi að velta fyrir sér sértöðu hvers staðar fyrir sig, 

hvað það sé sem gerir staðinn sérstakan. Hann veltir upp þeirri spurningu hvort verið getur 

að námið risti dýpra ef nemendur fá að fara meira út úr hinni hefðbundnu kennslustofu og 

gera verkefni sem eiga sér stað úti í náttúrunni, hjá næsta handverksmanni eða úti í 

atvinnulífinu. Samkvæmt hans kenningum ná nemendur betri tengingu við umhverfið og 

samfélagið með því að vera virkir þátttakendur í alvöru verkefnum sem eiga sér stað í 

hinum raunverulega heimi. Staðbundin þekking fólksins í samfélaginu getur nýst til nýrra 

skapandi verkefna. Hann telur einnig að listsköpun getur verið góð leið til þess að efla 

áhuga nemenda á því sem betur má fara í samfélagi okkar.  

Hugmyndir Eisner (2002) eru á svipuðum nótum. Hann bendir á í því sambandi að 

hæfileikinn til að skipta um stefnu  í miðju sköpunarferlinu þegar betri aðferðir við nálgun 

koma í ljós, geti það hjálpað okkur til þess að hrinda breytingum í framkvæmd. Það tengist 

einmitt einni af kenningum þeirra Kozak og Elliott, en þau leggja áherslu á að „ef eitthvað 

er þess virði að vita það þá er það þess virði að gera eitthvað í því„ (Kozak & Elliott, 

2011:8; Eisner, 2002:77).  

Í þessu samhengi langar mig að vitna í viðtal við Svandísi Egilsdóttur, (2015) skólastjóra  

grunnskólans á Borgarfirði Eystra. Hún hefur unnið að þróunarverkefni ásamt starfsfólki 

sínu þar sem útiskóli og grenndarnám er grunnurinn í skólastarfinu. Þar er lögð áhersla á 

þverfaglega menntun til sjálfbærni á skapandi hátt. Svandís hefur verið að ryðja brautina 

fyrir samþættingu námsgreina í skólanum með skapandi verkefnum og hefur farið ótroðnar 

slóðir í þeim efnum. Hún hefur lagt áherslu á að kennarar skólans vinni að öllum 

grunnþáttum menntunar og leggur áherslu á að útikennsla og samþætting námsgreina sé 

miðjan í öllu skólastarfinu. Þau byrjuðu á því að vinna að nýrri stefnumótun skólans þar 

sem fjölbreyttir kennsluhættir, skapandi starf og útikennsla með áherslu á sjálfbærni var 

útgangspunkturinn í öllu starfinu. Einnig leggur hún mikla áherslu á að viðhalda góðum 

tengslum við náttúru og menningu staðarins, að það yrði eins konar kjarni skólastarfsins.  

Svandís rakst þó á nokkrar hindranir í þessu starfi sínu og þurfti að vinna að því að breyta 

viðhorfum bæði kennara og skólasamfélagsins í þessa átt. Hindrarnirnar voru kannski helst 

þær að foreldrar og samfélagið gangrýndu þessar aðferðir hennar á þann hátt að talið var að 

börnin væru alltaf úti að leika sér, væru ekki að læra nægilega mikið á bókina. Kannski er 

það merki um að nýjungar sem þessar í kennsluháttum mætti kynna betur til að forðast 
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megi fordóma og íhaldssamar skoðanir fólks á því hvað felist í menntun. Í skólanum er 

lögð áhersla á að láta börnin rannsaka umhverfi sitt og vinna verkefni þar sem gengið er 

útfrá upplifun hvers og eins í gegnum skynjun þeirra og skynfæri. Vorið 2016 hlaut skólinn 

viðurkenninguna Varðliðar umhverfisins fyrir framúrskarandi verkefni sem tengist 

náttúrunni og umhverfismálum þar sem nemendur skólans héldu  áhugaverða 

ljósmyndasýningu eftir afrakstur tveggja daga gönguferðar um Loðmundarfjörð. Aðferðir 

hennar samræmast einnig einum af þeim sjö meginþáttum í greiningarlykli Kozak og Elliot 

(2011) sem snýr að samþættu námi og stuðst er við í þessu meistaraverkefni. En þau telja 

að það eigi að nota hvert tækifæri sem gefst til umræðu um margvísleg málefni í hvaða fagi 

sem er og að það hjálpi til við að dýpka skilning á umræðuefnunum og á flóknum 

vandamálum sem við stöndum frammi fyrir í heiminum. Þeim finnst mikilvægt að leita að 

þessum tækifærum og nota þau og telja námsupplifunina verða sterkari með fleiri 

sjónarhornum og þannig námstækni sé kjarninn í samþættu námi (Kozak & Elliott, 2011).  

2.5.2. Staðbundið hráefni   

Listamenn, hönnuðir og handverksfólk hefur á undanförnum árum orðið æ meðvitaðra um 

þau tækifæri sem liggja í nýtingu staðbundins hráefnis bæði náttúrulegra efna og 

endurvinnanlegra. Um leið eru menn að átta sig á þeim verðmætum sem felast í þekkingu 

forvera okkar í nýtingu þessara auðlinda sem ekki má glatast. Mikilvægt er að viðhalda 

menningararfleifð sem annars myndi glatast, tækni og efnisþekkingu sem fyrir liggur í 

samfélaginu á þessu sviði (Ásthildur B. Jónsdóttir 2011; Ólöf Björk Bragadóttir 2014).  

Kennarar geta verið leiðandi í því að gera nemendum ljóst hversu mikilvægt í þessu 

sambandi er að viðhalda menningararfinum og að virða umhverfið. Slík verkefni geta 

meðal annars gert þeim grein fyrir því hvernig má nýta staðbundið hráefni á sjálfbæran hátt 

í listhandverki og hönnun. Einnig mætti einnig velta upp siðferðilegum spurningum sem 

varða málefni eins og sjálfsmynd nemenda og þeirra samfélaga sem þeir lifa í og um leið 

að gefa þeim tækifæri til að tjá skoðanir sínar og tilfinningar í gegnum skapandi verkefni 

(Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). 

Austurbrú, ME og LHÍ, hafa þróað samstarfsverkefni sem byggir á nýtingu staðbundins 

hráefni. Þróuð hefur verið námsleið sem kallast Samtal: nýting á staðbundnu hráefni. 

Upphaf þess má rekja til evrópuverkefnis sem kallaðist Creative communities sem stóð yfir 

á Austurlandi á árunum 2010-2012 (Austurbrú, 2015). Námskeiðin voru fjölbreytt og 

nemendur komu úr öllum áttum. Þátttakendur voru ýmist starfandi handverksmenn og 
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konur og fólk sem nýtti sér námið til að þróa eigið handverk eða vildi undirbúa frekara 

nám í hönnun. Handverksfólk og hönnuðir og ýmsir aðrir sérfræðingar komu víða að til að 

leiðbeina þátttakendum í verkefninu. Sérfræðiþekking þeirra nýttist vel til að leiðbeina 

nemendum á námskeiðunum hvort sem um var að ræða í nýtingu skógarafurða eða 

hreindýraafurða þar sem sérstakrar þekkingar þurfti við. Í því sambandi mætti nefna sútun 

á skinnum og þurrkun á viði, beinum og hornum. Menntun til sjálfbærni miðar ekki 

einungis að því að virða umhverfið  heldur einnig að virða vinnu þeirra sem á undan okkur 

komu og viðhalda gömlum hefðum í bland við nýja tækni og breyttar áherslur í 

samfélaginu (Ólöf Björk Bragadóttir, 2014).  

Nokkur verkefni hafa verið unnin síðastliðin ár á Austurlandi þar sem sjálfbærni er höfð að 

leiðarljósi: verkefnið Norðaustan 10 þar sem tíu ungir hönnuðir unnu saman með það að 

markmiði að nýta staðbundið hráefni á Austurlandi, ráðstefnan Make it happen og 

verkefnið Designs from nowhere (Vopnafjarðarhreppur, 2015). SAM-félagið, 

grasrótarsamtök skapandi greina á Austurlandi, stendur fyrir sýningu ár hvert,  á 

lokaverkefnum austfirskra lista og hönnunarnema sem nefnist Að heiman og heim, en 

markmið þess verkefnis er að gera verk og störf ungra skapandi listamanna og hönnuða 

sýnileg í samfélaginu til að undirstrika mikilvægi listmenntunar.  

Verkefni sem þessi eru í anda þeirra hugmynda að sköpunin geti átt sér stað í samfélaginu. 

Kennslan þarf ekki aðeins að fara fram í skólastofunni heldur getur kennslan verið úti í 

hinum ýmsu samfélagsverkefnum þannig að verkefnin nýtis samfélaginu öllu. Hægt er að 

tengja þessa nálgun í þessa átt við kenningar eins og fram koma hjá Sobel í bókinni Place-

based education, þar sem lögð áhersla á að verkefnin eigi sér stað í raunverulegu umhverfi 

þar sem unnið er á skapandi hátt með fólkinu sem þar býr. Listamenn eða hönnuðir og 

nemendur sem vinna í slíku umhverfi geta staðsett sig og skilgreint náttúru og menningu 

staðarins um leið í sínu skapandi ferli. Í slíkum verkefnum er hægt að velta fyrir sér 

spurningum eins og „Hver er ég í tengslum við staðinn?” Eða: „Hver eru einkenni 

staðarins?” Þannig getur markmiðið verið að stuðla að sjálfbærni staðarins með því að nýta 

og viðhalda aðferðum og verkþekkingu fyrri kynslóða (Sobel, 2005).  

2.5.3. Þátttökulist 

Ein af þeim leiðum sem er vel til þess fallin að tengja listmenntun nemenda við samfélagið 

er að fá þá til þátttöku í listsköpun þar sem ólíkir samfélagshópar vinna saman aðskapandi 

verkefnum. Í bókinni Relational Aesthetics fjallar franski listheimspekingurinn Bourriaud 
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(2002) um listaverk sem fela í sér samskipti listamanna við áhorfendur. Hann var meðal 

þeirra fyrstu til að greina þessa nýju stefnu í listum. Hann telur að sköpun verði til í 

samstarfi, samvinnu í samfélagi manna en í slíkum listaverkum býður listamaðurinn 

áhorfendum að taka þátt í sérstöku viðfangsefni. Hann taldi að list sem byggir á þátttöku 

áhorfenda með þeim hætti sé vettvangur listamanna og almennings til að mætast og að þar 

eigi sér stað samtal. Hann bendir á hversu mikilvæg tengslamyndun er í tilveru okkar allra. 

Hann telur að þátttökulistaverk feli ekki í sér hugmynd um útópíu eða ímynd fullkominnar 

framtíðar heldur sýni fram á það hvernig bæta megi lifnaðarhætti okkar í heiminum 

(Bourriaud, 2002). Þessar hugmyndir Bourriaud er hægt að tengja við verk og skrif ýmissra 

listamanna sem vinna með þátttökulist með það að leiðarljósi að gera heiminn betri og 

auka á jafnrétti í samfélaginu. Hann telur að með auknu frelsi og þróun í tækni leiti listin í 

æ meira mæli út í samfélagi á meðal fólksins. Með því móti  verður listin raunverulegri og 

getur orðið að afli til félaglegra breytinga (Bourriaud, 2002, bls 16).  

Hugmyndir hans ríma við þau námsviðmið sem stuðst verður við í verkefninu sem hér um 

ræðir og aðferðir þeirra listamanna sem fjallað verður um hér Humberto Véles og Mierle 

Ladrman Ukeles. Þeirra list á sér stað á hinum ótrúlegustu stöðum og bæði hafa það að 

markmiðið með listsköpun sinni að vilja til að hafa áhrif  til breytinga til batnaðar. Með 

listinni vilja þau bæta félagslega aðstöðu fólks og um leið að hugað verði að umhverfi og 

því hvernig megi bæta heiminn.  

Þegar unnið er að sameiginlegri listsköpun eða í þátttökulistaverkum þarf að huga að 

ýmsum þáttum til að vel takist til. Mikilvægt er verkefnin séu spennandi en um leið 

skapandi og að blandað sé saman gagnrýninni hugsun og samvinnu allra þátttakenda við 

sköpunina. Þá þurfa skilaboðin einnig að vera skýr og þátttakendur ættu að vera vel 

upplýstir allt frá upphafi hver sé megin tilgangur verkefnisins (Ásthildur B. Jónsdóttir, 

2016b). Hún telur að eftirfarandi atriði beri að huga að þegar unnið er að 

þátttökulistsköpun ólíkra samfélagshópa: 

• Hvernig geta áhorfendur tekið þátt í verkinu? 

• Hvað verður gert við framlag áhorfandans, á hvaða hátt er það notað eða því 

svarað? 

• Hvernig verður framlag áhorfandans gert sýnilegt? 

• Spyrja þarf áhorfandann spurninga og svör þeirra ættu að vera sýnileg. 
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• Mikilvægt er að áhorfandinn geti upplifað listina á persónulegan máta. 

• Setja skal verkið eða hlutina fram á stuðandi hátt eða þann hátt að þeir valda 

vangaveltum og skapa um leið samtal (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2016b).  

Einnig þarf að huga að því að ef hugmyndin er að þátttakendur deili eigin framlagi þannig 

að hver og einn fái að taka þátt í sköpuninni,  er mikilvægt að vera með skýr skilaboð án 

þess að stjórna því á of leiðandi hátt sem þátttakandi lætur af mörkum (Ásthildur B. 

Jónsdóttir, 2016b). Þátttakandinn verður að hafa einhverja hugmynd um sameiginleg 

markmið verkefnisins og hvernig mögulegt sé að vinna að því á árangursríkan og skapandi 

hátt. Ef þátttakendur fá tækifæri til að gera sameiginlegt vegglistaverk og fá til þess þau 

tæki og tól sem til þarf og er leiðbeint með það hvernig mögulegt sé að framkvæma 

verkefnið eru líkur á að árangur náist. Þannig fá þeir betri yfirsýn yfir heildarmynd 

verkefnisins og  þeir skilja tilgang þess og markmið betur. Líklegra er a vel takist til og að 

þátttakendum finnist þeir hafa lagt sitt af mörkum inn í stærri heildarmynd verksins.  

Svipaðar áherslur koma einnig vel fram í áhugaverðu viðtali við Mary Jane Jacoby í 

greininni, Consequences of a Gesture (Molnár & Trampe, 2013). Jacoby er prófessor í 

Listaháskóla í Chicago, auk þess að vera yfirsýningarstjóri í Samtímalistasafninu þar í 

borg. Samkvæmt henni er engin ein formúla eða regla sem hún fylgir í þeim listrænu 

verkefnum sem hún hefur stjórnað. Hún bendir þó á að æskilegt sé að hafa nokkur atriði að 

leiðarljósi í allri listrænni stjórnun. Mikilvægt sé að skilgreina markmið verkefnanna í 

upphafi, leyfa þátttakendum að vera með í rannsóknarvinnunni, hlusta á áhorfendur og 

listamenn, láta sig varða ferlið og treysta um leið á það. Síðast en ekki síst telur hún að 

trúin á mikilvægi listarinnar og því að listin geti breytt til batnaðar og látið hlutina gerast sé 

það sem skipti máli í því samhengi. 

    

    Mynd 14. Wolfgang Laib, Unlimited Ocean, 2011. Chicago Sullivan Gallery. (Wolfang, 2011).  
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Þegar skoðuð eru verk listamanna sem vinna með þátttökulist virðast margir þeirra eiga 

það sameiginlegt að vilja hafa áhrif á samfélagið og oftar en ekki er það megintilgangur 

þeirra í listinni. Hér vel ég að fjalla um nokkra listamenn sem eiga það sameiginlegt að 

vinna að þátttökulist og leitast við að tengja fólkið í samfélaginu inn í listsköpun sína á 

áhugaverðan hátt.  

Humberto Vélez (Panama 1965) hefur haldið einkasýningar í Tate modern safninu í 

London, Pompidou í París en auk þess hefur hann tekið þátt í fjölda alþjóðlegra 

listsýningasýninga, svo sem Feneyjartvíæringnum, Havana Biennial, Shanghai Biennial og 

Liverpool Biennial svo eitthvað sé nefnt (Vélez, 2009). Fjöldi fólks hefur fengið að njóta 

þess að taka þátt í verkum hans sem flest tengjast þátttökulist á einn eða annan hátt. Á 

rúmum áratug hafa samstarfsverkefni hans orðið að stórum viðburðum víðs vegar um 

heiminn og verkefnin hafa verið mjög litskrúðug og fjölbreytileg og oftar en ekki má skilja 

verk hans sem eins konar ádeilu á fyrirfram mótaðar hefðir og venjur. Hann tekur 

hefðbundnar hátíðir og viðburði skrefinu lengra á írónískan hátt og fer með því langt út 

fyrir ramma hins hefðbundna. Verkin Vélez  eru sýnd eða „documenteruð” á ýmsan hátt, 

svo sem með lifandi gjörningum allra þátttakenda, innsetningum, ljósmyndum, 

kvikmyndum eða í sjónvarpsþáttum (Vélez, 2009). 

Árið 2006 hófst verkefnið List án landamæra á Austurlandi. Þá var Humberto Vélez 

fenginn til að stjórna listasmiðjum og þátttökulistsköpun þar sem hann sameinaði allt 

samfélagið á Fljótsdalshéraði í einni gleðigöngu og listviðburði. Hann sýndi þar hvernig 

hægt er að nota listina til að tengja ólíka hópa samfélagsins saman á skapandi hátt. Honum 

tókst með verkefni sínu, að virkja og sameina alla íbúana, þar sem allir fengu að njóta sín, 

ungir sem aldnir, óháð stöðu, kyni eða aldri. Þátttakendur bjuggu til flugdreka með 

skilaboðum til þeirra sem þeim þykir vænt um, bæði lifendur og dauða. Auk 

flugdrekagerðarinnar voru búin til skrautleg hljóðfæri sem spilað var á í göngunni. 

Skrúðgangan endaði í Egilsstaðavík, niður við Lagarfljót þar sem flugdrekunum var sleppt 

til himins og í sól og blíðviðri og þátttakendur nutu samverunnar með tónlistarflutningi, 

söng og gleði. Markmið hátíðarinnar Listar án landamæra er einmitt að brjóta niður múra 

og gefa öllum jöfn tækifæri. 
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Myndir: 15 og 16. Humberto Vélez. (Charge! The final 24 hours of Cornerhouse have arrived, 2015, 27/3).  

Vélez leitast við gefa fólki jöfn tækifæri til tjáningar og sköpunar og ekki síst þeim sem eru 

hvað mest á jaðrinum í samfélaginu. Í mörgum verka hans er markmiðið að brjótast út úr 

viðjum vanans og með því afhelgar hann að vissu leyti fastheldna siði og form og hleypir 

að hinum almenna samfélagsþegni inn í heim sem er þeim að öllu jöfnu lokaður. Hann býr 

til nýjan heim. Hann nýtir sér nútímatækni en um leið vinnur hann með menningararfinn 

og samtímann. Hans markmið er að færa listina út til fólksins og leyfa þeim að vera 

þátttakendur í ævintýrum sínum og eflir um leið fólk til aðgerða í eigin samfélagi. Hann 

telur listsköpun vera valdeflandi og geti fengið fólk til þess að líða betur en fyrir honum er 

það megintilgangur listsköpunarinnar (AGYU-Out there, 2011a).  

Vélez nær oft að ögra fyrirfram ríkjandi hefðum og siðum á kómískan hátt. Verk hans, La 

Carrera (kapphlaupið) er mjög áhugavert og tengist einmitt efnahagsmálum og félaglegum 

aðstæðum fólks. Þar samdi hann ímyndaða lýsingu á veðkapphlaupi og gaf keppendum 

nöfn samfélagslegra vandamála sem tekist var á um í samfélaginu og voru hvað mest í 

umræðunni (AGYU-Out there, 2011b).Verkið var hluti af 7. biennalnum í Panama, 

útvarpað af stjúpföður hans, Arquímedes Fernández, íþróttafréttaritara hjá útvarpinu í 

Panama. Í verkinu The Fight fékk hann svo fólk sem býr í nágrenni Tate Modern í London 

og hnefaleikaklúbba á svæðinu í samstarf en þar blandar hann saman dansi, boxi og 

rapptónlist og úr verður lifandi viðburður sem settur var upp í Tate Modern (2007) eins og 

um alvöru glímukeppni væri að ræða.  
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         Myndir 17 - 18. Humberto Vélez, The Fight. Ljósmynd: Len Grant (Grant, L. 2007) 

 

Mierle Laderman Ukeles (Denver, 1939) hefur verið starfandi myndlistarmaður síðan 

seinnipart sjöunda áratugarins (Finkelpearl, 2000). Verk hennar snúast að miklu leyti um 

umhverfismál, samfélagið og borgina sem lifandi afl. Hún rétt eins og Humberto Vélez, 

nær með verkum sínum að tengja listina inn í hversdagsleikann og færa listina út úr 

söfnunum og meðal fólksins í samfélaginu. Flest verka hennar snúast um almenning og 

þátttökulist en hún hefur gert risavaxnar innsetningar á borð við Unburning Freedom Hall í 

nýlistasafninu í Los Angeles 1999. Hún hefur unnið í New York allt frá árinu 1977 þar sem 

hún rannsakaði meðal annars störf þeirra sem sjá um hreinsunarmál borgarinnar og 

hreinlega fylgdi starfsmönnum í slíkum störfum eftir um áratugaskeið. Með verkum sínum 

náði hún að breyta viðhorfum borgarbúa gagnvart starfsmönnum borgarinnar sem vinna 

oftar en ekki fremur vanþakklátt starf. Verk hennar eru af ýmsum toga og í einu þeirra náði 

hún að breyta galleríi sem áður sýndi aðeins söluvæna list í stað þar sem mikilvæg störf 

hreinsunardeildar borgarinnar urðu sýnileg á nokkuð sérstæðan hátt. Hún hefur lært það af 

verkum sínum að listir geta breytt viðhorfum fólks og skilningi til hins betra. Hún tekur 

einnig fram með þrautsegju og aðstoð margra aðila hafi þetta orðið að veruleika. Að 

hennar sögn var fólk sem hún leitaði til úr hinum ýmsu stéttum og valdastöðum almennt 

mjög jákvætt og tilbúið til samstarfs og lagði sitt af mörkum til að verkefnin yrðu að 

veruleika (Finkelpearl, 2000).  

Þegar hún lítur til baka kemst hún að því að með listsköpun sinni, sem snýr að því að vekja 

fólk til umhugsunar um mikilvægi hvers einstaklings í samfélaginu og þá ekki síst þeirra 

sem sjá um að halda borginni hreinni, hafi henni tekist að breyta viðhorfum fólks í garð 

þeirra. Hana dreymdi um að láta almenningslist verða til innan frá og ná þannig með 

boðskapinn út til almennings. Hún telur sig hafa tekist að láta listina tala og breyta til 
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batnaðar, viðhorfum í samfélaginu og um leið bætt aðstöðu verkamannanna með listsköpun 

sinni. 

 

Mynd 19. Mierle Laderman Ukeles. Touch Sanitation Performance, 1977–80. Ljósmynd: Ronald Feldman.  
(Ukeles, 1977-80). 
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3. Verkefnið Plastfljótið – listmenntun til sjálfbærni 

3.1. Umhverfisvá – umbúðir – plastnotkun 

        

               Mynd 20. Plast er stórkostleg umhverfisvá. (RÚV., 2014). 

Eins og fram kemur á vef Umhverfisstofnunar þá er notkun á burðarpokum úr plasti mikil 

á Vesturlöndum en um leið vandamál sem flestir eru sammála um að taka verður á með 

einhverjum hætti. Alls voru framleidd 3,4 milljón tonn af burðarpokum í Evrópu árið 2008, 

en það samsvarar þyngd 2 milljóna fólksbíla (Umhverfisstofnun, 2011). Áætlað er að hver 

einstaklingur innan Evrópusambandsins noti um 500 plastpoka að meðaltali á ári.  

Þessi mikla notkun plastpoka veldur miklum umhverfisáhrifum því talsvert magn af plasti 

er hvorki endurunnið né fargað heldur berst til sjávar með regni, frárennsli og ám eða fýkur 

til hafs. Plastefni brotna þar niður í smærri einingar á mjög löngum tíma en eyðast aldrei að 

fullu. Plast safnast því upp í umhverfinu og er til dæmis áætlað að í Miðjarðarhafi sé að 

finna um 250 milljarða fljótandi plastagna og um 500 tonn af plasti. Plast hefur einnig 

safnast fyrir á ákveðnum svæðum í heimshöfunum fyrir tilstuðlan hafstrauma og hafa þar 

myndast stórir flekkir eða eyjar úr ýmis konar plasti sem stækka stöðugt. Stærsta svæðið er 

í Kyrrahafi, en sams konar svæði hefur meðal annars fundist í Þanghafinu sem er hluti af 

Atlantshafi. Plastið hefur mikil áhrif á lífríki því árlega drepst mikill fjöldi sjófugla og 

sjávarspendýra eftir að hafa étið plast, auk þess sem dýr geta flækst í plastinu og jafnvel 

kafnað. Þá geta ýmis mengandi efni loðað við plastagnirnar, s.s. þrávirk lífræn efni 



 

 36 

(Umhverfisstofnun, 2011). 

Í desember 2015 afhenti frú Vigdís Finnbogadóttir Illuga Gunnarssyni, mennta- og 

menningarmálaráðherra, yfirlýsingu þar sem hann er hvattur til að beita sér fyrir 

stóraukinni fræðslu í menntakerfinu um vistkerfi jarðar og umhverfisvá. Í hvatningunni er 

fjallað um að staða umhverfismála á heimsvísu kalli á breytt hugarfar og þátttöku allra í að 

varna óafturkræfum breytingum á loftslagi. Bent er á að þær ógni lífsskilyrðum fólks nú 

þegar, sem og kynslóða framtíðarinnar með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir 

heimsbyggðina. Bent var á að breyta þurfi hugarfari næstu kynslóðar til hins betra og 

benda á að þess vegna sé stóraukin fræðsla meðal grunn- og framhaldsskólakennara um 

vistkerfi jarðar lykilatriði enda móti fræðsla þeirra kynslóðir framtíðarinnar. Lagt er til að 

aukið verði framboð af námskeiðum sem bæta þekkingu kennara á vistkerfum jarðar til að 

gera þá færari í að vinna með sjálfbærni og umhverfisvitund sem grunnstoðir uppfræðslu, 

fléttaðar inn í aðar námsgreinar skólakerfisins. Þá er mennta- og menningarmálaráðherra 

hvattur til að nota það tilefni sem loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna í París 2015 

gefur, til að styrkja og efla verkefni á sviði umhverfismála (Landgræðsla ríkisins, 2015). 

3.2. Samstarfsverkefnið KONNECT, upphaf verkefnisins  

                 

 Mynd 21. The Plastic-River, úr vinnustofunni KONNECT á Kolstöðum, Borgarfirði haust 2015.  

 

KONNECT verkefnið var upphaflega skipulagt af fimm starfsmönnum LHÍ í samstarfi við 
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Guðrúnu Pétursdóttur hjá Stofnun Sæmundar fróða og Umhverfis- og auðlindadeild HÍ. 

Skipaðar voru svo samstarfsnefndir í listaháskólum á hinum Norðurlöndunum. Um er að 

ræða norrænt samstarfsverkefni sem tengir listnema á öllum Norðurlöndunum, listamenn 

og vísindamanna á sviði umhverfis og sjálfbærni í leit að leiðum til þess að vekja athygli á 

aðsteðjandi umhverfisógnum sem eitt af mikilvægustu viðfangsefnum samtímans, með það 

að markmiði að ná víðtækri athygli á málefninu (Listaháskóli Íslands, 2015). KONNECT 

er ætlað að auka skilning almennings á hinum miklu umhverfisvandamálum sem blasa við 

um allan heim og munu hafa mjög alvarlegar afleiðingar ef ekkert verður að gert (Háskóli 

Íslands, 2014). Verkefnin sem unnin eru á öllum Norðurlöndunum skila sér í safni 

hugmynda að hönnunar- og/eða listaverkum.  

Þátttakendum smiðjanna gafst kostur á að vinna verkefnið áfram og sækja um 

framleiðslustyrk til að hrinda verkefnunum í framkvæmd. Þátttaka í vinnustofunni sem 

haldin var á Íslandi nánar tiltekið að Kolstöðum í Borgarfirði í september 2015 (sem var 

einskonar pilot vinnustofa) var afar áhugaverð og segja má að hugmyndin að verkefninu 

sem hér um ræðir hafi fæðst þar. Í nóvember 2015 var afrakstur vinnustofunnar í 

Borgafirði kynntur í tengslum við sýninguna Red Snow í Norræna húsinu. Þar kynntum við 

tillögur okkar að listaverkum. Dr. Ragna Benedikta Garðarsdóttir dósent við sálfræðideild 

HÍ leiddi umræður um tillögur nemendanna og hvernig hafa má áhrif á mannlega hegðun. 

Málstofan fór fram á ensku vegna erlendra þátttakenda og var opin öllum. Þar kynnti ég 

verkefnið River-project/Plastfljótið, - listmenntun til sjálfbærni sem var í minni umsjón. Í 

framhaldinu var svo tilkynnt hvaða verkefni voru styrkt til frekari útfærslu og 

framkvæmda.  

Fjögur verkefni voru valin úr innsendum verkefnum þar á meðal Plastfljótið-listmenntun til 

sjálfbærni. Verkefnin voru fjölbreytt og áhugaverð en eiga það sameiginlegt að sýna fram á 

leiðir sem geta orðið til þess að vekja athygli á mikilvægi sjálfbærrar þróunar. 

Verkefnisstjórn Plastfljótsins og úrvinnsla þess er nú í mínum höndum en auk mín tóku 

aðrir meistaranemar í Listkennslu í LHÍ þátt í því að móta verkefnið með mér í upphafi. 

Það eru þau: Anne Haegse, meistaranemi í myndlist í LHÍ frá Þýskalandi, Björk 

Emilsdóttir, hönnunarnemi í LHÍ, Nína Hjálmarsdóttir nemandi í sviðslistadeild LHÍ, 

Pengbin MA, frá Kína og meistaranemi í hönnunardeild LHÍ.  

Ég var sú eina í hópnum sem hafði áhuga á því að fara skrefinu lengra með verkefnið og 

þróa það áfram enda tengist það ekki aðeins áhuga mínum á listmenntun heldur einnig 

áherslum í minni eigin listsköpun eins og áður hefur komið fram. Í framhaldi af Konnect 
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námskeiðinu með samþykki þeirra sem unnu með mér í Plastfljótsverkefninu, tók ég því að 

móta og þróa verkefnið áfram í tengslum við meistaraverkefni mitt við listkennsludeild 

LHÍ. Hópurinn bjó til kennslumyndband þar sem sýndar eru mögulegar aðferðir við 

listsköpunina þar sem plastumbúðirnar voru efniviðurinn (Lóa Björk, 2015). Í viðauka nr. 

4 má sjá „manifesto” vinnuhópsins fyrir The River-project. 

3.3. Plastfljótið – listmenntun til sjálfbærni.  

Sköpun og menntun til sjálfbærni mætti tengja í mun meira mæli inn í samfélagið og ekki 

síst skólakerfið og verkefnið sem hér um ræðir er ein leið til þess.  

Listasmiðjan Plastfljótið-listmenntun til sjálfbærni er hugsuð sem farandsmiðja sem sett er 

upp á ólíkum stöðum. Hún snýst um að beita þátttökulist með fjölbreyttum hópum þar sem 

umhverfismennt og sjálfbærni er höfð að leiðarljósi. Verkefnið miðar að því að tengja 

saman vísindi og listsköpun. Megin tilgangurinn er að vinna á skapandi hátt með þá 

umhverfisvá sem ofnotkun á plasti fylgir. Með skapandi nálgun er unnið með 

umhverfismál sem hefur forsendur til að fá þátttakendur til að öðlast nýja sýn á plastneyslu 

og umhverfisvernd þegar þeir velta þá fyrir sér þeim vandamálum sem ógna lífríki jarðar, 

meðal annars vegna mengunar og neysluvenja okkar. Styrkur fékkst frá Uppbyggingarsjóði 

Austurlands og Stofnun Sæmundar fróða til að setja upp listasmiðjur haustið 2016 með 

nemendum í framhaldsskólum, grunnskólum og leikskólum á Austurlandi í tengslum við 

samfélagið.  

Verkefnið er til þess fallið að verða leiðandi afl hvað varðar umgengni í náttúrunni og 

stuðlar um leið að skapandi faglegri nálgun í menntun til sjálfbærni í fjórðungnum. Þannig 

getur Austurland orðið góð fyrirmynd annarra landshluta þegar kemur að umhverfismennt. 

Verkefninu og um leið verkinu sjálfu er ætlað að opna á umræður um þau vandamál sem 

við stöndum frammi fyrir í samtímanum varðandi einnota plastumbúðir og þá umhverfisvá 

sem af þeim stafa. Þar vakna upp spurningar um vistspor mannsins og neyslumynstur í 

nútímasamfélagi. Neysla, plastnotkun, rusl og ofgnótt umbúða er megin útgangspunktur 

listsköpunarinnar í verkefninu, bæði sem efniviður og inntak. Nemendurnir munu vinna 

saman að einu sameiginlegu listaverki í tengslum við aðra samfélagshópa. Þátttakendur í 

verkefninu verða á mismunandi aldri þannig að ekki er ætlast til sérstakrar forþekkingar til 

að geta getið þátt í því. Miðað verður við aldur hvers hóps fyrir sig þegar verkefnið verður 

kynnt. Leitað verður eftir samstarfi við kennara í hverjum skóla fyrir sig og þá einkum í 

náttúruvísindum og umhverfismennt en allt eftir því hvar þau eru stödd á lífsleiðinni.  
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Eitt af markmiðum verkefnisins er að tengja saman skólastigin með listsköpun og því 

verður nemendum nokkurra grunnskóla og leikskóla boðin þátttaka í verkefninu og koma 

þannig til liðs við eldri nemendur  í list,- handverks,- og hönnunarnámi úr þremur ólíkum 

framhaldsskólum í fjórðungnum. Listasmiðjurnar munu hefjast haustið 2016 og þeim lýkur 

með einni sameiginlegri sýningu í lokin. Afrakstur listasmiðjanna verða ljósmyndir af 

listaverki hvers skóla fyrir sig auk lokaverksins, Plastfljótsins, þar sem öll verk 

nemendanna sameinast í eitt stórt listaverk. Þegar listasmiðjum allra þátttökuaðila er lokið 

munu fulltrúar allra hópa sem þátt tóku í verkefninu koma saman með afrakstur hvers hóps 

og vinna að lokaáfanga verkefnisins. Þá verða öll verkin  sameinuð í eitt stórfljót, 

Plastfljótið og því komið fyrir á sýningarstaðnum. Staðsetning sýningarinnar verður í 

Snæfellsstofu í Vatnajökulþjóðgarði, á bökkum Lagarfljótsins en staðurinn er að vissu leyti 

táknrænn fyrir verkefnið og vel við hæfi þar sem Lagarfljótið verður að eins konar 

táknmynd verkefnisins og kallast á við Plastfljótið. 

       

 

Mynd 22. Vatnajökulþjóðgarður. (2016). Snæfellsstofa, sýningarstaður verkefnisins Listmenntun til 
sjálfbærni haustið 2016. 
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3.4. Markmið og hæfniviðmið.  

Markmið: 

Helsta markmið verkefnisins Plastfljótið – listmenntun til sjálfbærni  

er að tengja nemendur  á mismunandi aldursstigi og ýmsa hópa samfélagsins saman með 

listsköpun og fá þau til að huga að mikilvægi sjálfbærrar þróunar. 

Hæfniviðmið í verkefninu: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér í 

verkefninu til að: 

• sýna virðingu, víðsýni, sköpunarmátt og skilning á eigin getu. 

• tileinka sér hæfni til að flétta saman listsköpun og vísindi 

• geta miðlað með skapandi tjáningarformi málefnum sem snúa að sjálfbærri þróun 

• tileinka sér færni til að skynja, greina og meta hvernig listsköpun getur haft áhrif í 

samfélaginu í tengslum við umhverfismál 

• greina eigin þekkingu og leikni í verkefninu 

• vera þátttakandi í listrænum viðburði 

Kennsluáætlunina í heild sinni má finna í viðaukum ritgerðarinnar (sjá viðauka nr. 3). 

 

3.5. Greiningarlykill Kozak & Elliot Connecting the dots (2014). 

Connecting the dots í verkefninu: Plastfljótið – listmenntun til sjálfbærni: 
Stan Kozak og Susan Elliot hafa þróað greiningarlykil sem tekur á sjö þáttum sem þau 

tengja saman í þeim tilgangi að greina menntun til sjálfbærni. En þau leggja megin áherslu 

námsins á gagnrýna hugsun (Kozak & Elliott, 2011). Connecting the dots er eins konar 

rammi sem byggir á aðferðum menntunar til sjálfbærni sem stuðlar að því að nemendur 

verði ábyrgir þjóðfélagsþegnar. Í honum eru helstu áhersluþættir sem stuðla að menntun til 

sjálfbærni og tengjast um leið minni eigin starfskenningu. Í verkefninu Plastfljótið – 

listmenntun til sjálfbærni verður leitast við að tengja saman og skoða þessa þætti og 
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hvernig verkefnið endurspeglast í þeim. Spurningar eins og hvað sé verið að kenna, 

hvernig það sé gert og hvers vegna voru hafðar að leiðarljósi.  

Greiningarlykill Kozak & Elliott og þættirnir sjö sem þau nota til þess að virkja nemendur í 

að vera meðvitaðir og virkir borgarar eru þessir:  

1. Staðbundið nám – Samfélagið sem kennslustofa. Um er að ræða staðbundið nám þar 

sem heimilið, samfélagið og skólaumhverfið verður kennslustofan (Kozak & Elliot, 2011, 

bls. 4). Nemendur verða hvattir til að skoða nánasta umhverfi sitt og hvernig þeir geti haft 

áhrif til breytinga. Námið snýst um umhverfismál í samfélaginu. Nemendur rannsaka 

notkun óumhverfisvænna efna eins og einnota plastumbúða og hvernig flokkun á rusli og 

urðun fer fram í samfélaginu. Nemendur skoða þannig neyslumynstur á eigin heimilum, 

skólanum og nærumhverfi sínu, í samfélaginu sem þau búa í. Spurningar eins og hvaðan 

maturinn kemur, hvernig honum er pakkað inn og hvort um sé að ræða innfluttar vörur sem 

valda meiri orkusóun gætu orðið hluti af umræðunum tengdum verkefninu.  

2. Samþætt nám. Í menntun til sjálfbærni ætti að tengja saman mismunandi námsgreinar 

og þekkingu í hinum ýmsu greinum, vísindum eða listum. Nemendur eru hvattir til að hafa 

sjálfstæða skoðun á tilgangi verkefnisins og velta fyrir sér markmiði þess sem dæmi um 

leið að betra samfélagi út frá ólíkum fögum. Þannig er mikilvægt að lögð sé áhersla á 

samþættingu ólíkra námsgreina þar sem gagnrýnin hugsun er höfð að leiðarljósi (Kozak & 

Elliot, 2011, bls. 6). Verkefnið býður upp á víðtækari kennslu í umhverfismennt og 

tengingu hinna ýmsu námsgreina svo sem náttúruvísindi, umhverfismennt, tungumál, 

félagsvísindi og listir.  

3. Geta til aðgerða. Námið á sér stað innan samfélagsins og um leið inn á heimilum 

nemendanna sjálfra með það að markmiði að gera heiminn betri og koma auga á nýjar 

leiðir til þess að svo megi vera (Kozak & Elliot, 2011 bls. 8). Stuðlað er að getu nemenda 

til aðgerða í þágu umhverfisins eða samfélagsins og með því verða nemendur  þátttakendur 

í stærri heild. Þannig fá þau að hafa rödd með listsköpuninni og átta sig á því um leið að 

þau geti haft áhrif til batnaðar. Nemendur og kennari þeirra voru hvattir til að þróa í 

framhaldinu ný og skapandi verkefni með sjálfbærni að leiðarljósi. Þegar nemendur koma 

auga á lausnir og vinna að því að breyta eigin hegðun eða leggja til breytingar til batnaðar í 

skóla eða samfélaginu verða þau meðvitaðri (Kozak & Elliot, 2011). Í menntun til 

sjálfbærni nær geta nemenda til aðgerða ekki að þroskast nema þeir fái tækifæri til að 

rannsaka og íhuga gragnrýnið samfélagsleg málefni (Kristín Norðdahl).  
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4. Tengsl við samfélagið (raunveruleikann). Verkefnið tengist raunheimi nemendanna 

sjálfra og daglegri notkun umbúða á heimilum þeirra og í samfélaginu (Kozak & Elliot, 

2011, bls. 10). Nemendurnir, fjölskyldur þeirra og samfélagið sem þeir búa í njóta 

ávinnings af verkefninu. Mikilvægt er að vinna að raunverulegum skapandi verkefnum án 

þess að fara eftir nákvæmum leiðbeiningum eða fyrirfram ákveðinni útkomu í verkefninu. 

Með því móti átta nemendur sig á því að þau geta haft áhrif á það að bæta eigið umhverfi 

og í leiðinni finna getu sína til aðgerða í mikilvægum málum.  

5. Áhersla á fjölbreytt sjónahorn. Leitast verður við að skoða fjölbreytt sjónarhorn. Efnt 

var til umræða um tilgang og markmið verkefnisins og þannig sköpuðust aðstæður sem 

hvetja til þess að nemendur skoði ýmsar leiðir og aðferðir sem mögulegt er að nota í 

verkefnum sem þessum. Hvatt var til umræðu meðal nemenda, foreldra og kennara um 

tilgang, niðurstöður og aðferðir sem nota má í listmenntun til sjálfbærni. Þegar nemendur 

fá að hafa álit og skoðun á slíkum málefnum opnar það huga þeirra til frekari aðgerða 

(Kozak & Elliot, 2011, bls. 12).  

6. Könnun - Nemendamiðað leitarnám. Verkefnið miðast við að nemendur og kennarar 

þeirra geri könnun á málefnum sem snúa að vistspori mannsins á jörðinni. Nemendur þurfa 

að fá tækifæri í vinnuferlinu til rannsóknarstarfa og fá að spyrja spurninga og miðla sjálf 

hvert til annars. Mikilvægt er að skapa sem bestar aðstæður til leitarnáms nemenda og 

leiðbeina þeim við að finna svörin á einn eða annan hátt. Með þeim hætti er líklegra 

aðnemendur verði jákvæðari og sjálfstæðari í verkefnavinnunni. Ef vel á að vera krefst 

verkefnið svigrúm til nánari rannsóknar t.d. á vistkerfi heimsins. Rannsóknarferlið jafnt 

sem útkoma lærdómsins eru metin (Kozak & Elliot, bls. 14). 

7. Að deila ábyrgð á námi með nemendum. Mikilvægt er að allir sem að verkefninu 

koma vinni saman á jafningjagrundvelli og sem einn hópur. Allir þátttakendur fá þannig 

tækifæri til að vera með í ákvarðanatöku og um leið að tjá sig um eigin framlag til 

verkefnisins. Þetta átti við í okkar tilfelli og þá sérstaklega hvað varðar vinnuhóp okkar 

listkennslunemana. Með því að deila þannig ábyrgðinni öðlast nemendur sjálfstæði og 

víðtækari sýn á lýðræðisleg vinnubrögð og umburðarlyndi gagnvart skoðunum hvers 

annars. Ábyrgðin færist yfir á nemandann (Kozak & Elliot, 2011, bls 16).  

Greiningartaflan hér að neðan verður notuð til viðmiðunar í öllum verkefnunum 

Plastfljótið - Listmenntun til sjálfbærni, á hinum mismunandi skólastigum og aðlöguð að 

hverjum aldurshópi fyrir sig.  
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Hvað Hvernig Hvers vegna 

1. Staðbundið nám – 

Samfélagið sem 

kennslustofa  

Nemendur verða hvattir til 

að skoða nánasta umhverfi 

sitt, heimili, skóla og 

samfélag og hvernig þeir 

geti haft áhrif til breytinga. 

Námið fer að hluta til fram 

á heimili nemenda þar sem 

þeir skoða neyslumynstur á 

eigin notkun 

óumhverfisvænna efna eins 

og einnota plastumbúða.  

Nemendur átta sig betur á 

því hvernig þeir geti haft 

áhrif til breytinga á 

heimilum sínum, skóla og 

samfélaginu með því að 

huga og að neyslumynstri í 

nánasta umhverfi. Þannig fá 

þeir tækifæri til að vinna 

við raunveruleg verkefni og 

kynnast betur samfélaginu 

sem þeir búa í.  

2. Samþætt nám  Tengja má saman hinar 

mismunandi námsgreinar í 

menntun til sjálfbærni. 

Lögð verður áhersla á 

samþættingu ólíkra 

námsgreina hvort sem er í 

listum eða vísindum, þar 

sem gagnrýnin hugsun er 

höfð að leiðarljósi (Kozak 

& Elliot, 2011). Nemendur 

eru hvattir til að hafa 

sjálfstæða skoðun á tilgangi 

verkefnisins og velta fyrir 

sér markmiði þess út frá 

sem flestum námsfögum.  

Verkefnið býður upp á 

víðtækari kennslu í 

umhverfismennt og 

tengingu hinna ýmsu 

námsgreina svo sem 

náttúruvísindi, 

umhverfismennt, tungumál, 

félagsvísindi og listir. 

Nemendur átta sig betur á 

stóra samhenginu varðandi 

menntun til sjálfbærni og 

verða meðvitaðri um 

mikilvægi þess að sporna 

gegn orkusóun  í eigin 

umhverfi og jafnvel í hinu 

stóra samhengi í 

framhaldinu.  

3. Geta til aðgerða  Námið á sér stað innan 

samfélagsins og um leið inn 

Nemendur verða virkir í 

eigin samfélagi, láta skoðun 
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á heimilum nemendanna 

sjálfra með það að 

markmiði að gera heiminn 

betri. Nemendur og kennari 

þeirra verða hvött til að 

opna á umræðuna og þróa í 

framhaldinu ný og skapandi 

verkefni með sjálfbærni að 

leiðarljósi.  

sína í ljós og um leið eykur 

það sjálfstæði þeirra, þau 

verða þeir þátttakendur í 

stærri heild Kristín 

Norðdahl, 2009). Þannig fá 

þau að hafa rödd með 

listsköpuninni og átta sig á 

því um leið að þau geti haft 

getu til aðgerða.   

4. Tengsl við samfélagið  Verkefnið tengist raunheimi 

nemendanna sjálfra og 

daglegri notkun umbúða á 

heimilum þeirra og í 

samfélaginu. Mikilvægt að 

vinna að raunverulegum 

skapandi verkefnum án 

þess að fara eftir 

nákvæmum leiðbeiningum 

eða fyrirfram ákveðinni 

útkomu í verkefninu 

(Kozak & Elliot, 2011). 

Leitast verður við að tengja 

ólíka samfélagshópa með 

listasmiðjunum þar sem 

þær verða haldnar viðs 

vegar í fjórðungnum og 

með mismunandi 

aldurshópum. 

Þátttökulistsköpun getur 

verið góð leið til þess að 

sameina ólíka 

samfélagshópa í þeim 

tilgangi að bæta samfélagið. 

Með því að velta fyrir sér 

umfangi umbúðanna og 

orkusóun sem þeim fylgir í 

samfélaginu átta nemendur 

sig á því að þau geta haft 

áhrif á það að bæta eigið 

umhverfi og eflt getu sína 

til aðgerða í mikilvægum 

málum (Kozak & Elliot, 

2011). Námið eykur 

sjálfsvitund þeirra um eigin 

ábyrgð í samfélaginu. Með 

því að tengja ólíka 

samfélagshópa eins og gert 

verður í verkefninu, 

brjótum við niður múra og 

minnkum um leið 

kynslóðabil. Listmenntun 

fær aukna tiltrú. 
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Þannig geta þátttakendur í 

slíkum verkefnum haft áhrif 

á umhverfi sitt í gegnum 

listsköpun. 

5. Áhersla á fjölbreytt 

sjónarhorn  

Leitast verður við að skoða 

fjölbreytt sjónarhorn. Efnt 

verður til umræða um 

tilgang og markmið 

verkefnisins. Nemendur 

verða hvattir til þess að 

skoða ýmsar leiðir og 

aðferðir sem mögulegt er að 

nota í verkefnum sem 

þessum. Þátttakendum 

verður bent á tilgang slíkrar 

nálgunar og ólíkar aðferðir 

sem nota má í listmenntun 

til sjálfbærni.  

Þegar nemendur fá að hafa 

álit og skoðun eykur það 

víðsýni þeirra og er um leið 

hvatning til frekari aðgerða. 

Nemendur verða opnari 

fyrir fjölbreytni og nýrri 

nálgun í verkefnavinnu. Þau 

ná að tengjast veruleikanum 

útfrá nýju sjónarhorni þar 

sem verkefnið opnar á ný 

sjónarmið. 

6. Könnun   Um er að ræða 

nemendamiðað leitarnám. Í 

aðdraganda verkefnisins  á 

sér stað könnun 

nemendanna sjálfra og 

leiðbeinenda þeirra á 

málefnum sem snúa að 

vistspori mannsins á 

jörðinni. Þau þurfa að fá 

tækifæri til 

rannsóknarstarfa, fá að 

spyrja spurning og miðla 

sjálf hvert til annars. 

Verkefnið krefst svigrúms 

Mikilvægt er að skapa sem 

bestar aðstæður til 

leitarnáms nemenda í 

aðdraganda 

listsköpunarinnar. Í stað 

ítroðslu kennara ættu 

nemendur að gera rannsókn 

á málefnum sem snúa að 

sjálfbærri þróun og kynna 

verkefnin fyrir hvort öðru. 

Með þeim hætti er líklegra 

nemendur verði jákvæðari 

og sjálfstæðari í 

verkefnavinnunni. 



 

 46 

 
  

til rannsóknar meðal annars 

á vistkerfi heimsins.  

7. Að deila ábyrgð á námi 

með nemendum 

Allir sem að verkefninu 

koma vinna saman á 

jafningjagrundvelli og sem 

einn hópur. Þannig fá 

þátttakendur tækifæri til að 

vera með í ákvarðanatöku 

og um leið að tjá sig um 

eigin framlag til 

verkefnisins.  

Með því að deila 

ábyrgðinni öðlast nemendur 

sjálfstæði og víðtækari sýn 

á lýðræðisleg vinnubrögð 

og umburðarlyndi gagnvart 

skoðunum hvers annars. 

Þau læra samskipti og 

styrkjast í viðhorfum 

gagnvart eigin gildum og 

annarra. Ábyrgðin færist 

yfir á nemandann (Kozak & 

Elliot, 2011). 
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3.6. Listsmiðja í Steiner-skólanum í Rovaniemi, Plastfljótið „pilot” út frá 

greiningarlykli Kozac & Elliot. 

Mér bauðst einstakt tækifæri til að prufukeyra verkefni mitt, Plastfljótið sem hluta af 

meistaranámi mínu við LHÍ. Ég fór ásamt kennara mínum, Ásthildi Jónsdóttur og tveimur 

öðrum listkennslunemendum skólans til Lapplands, nánar tiltekið Rovaniemi í Finnlandi 

þar sem ég tók þátt í námskeiði um þátttökulist. Eitt af verkefnum áfangans var að vinna að 

listrænu verkefni úti í samfélaginu. Þar bauðst okkur, mér og fjórum öðrum 

listkennslunemendum að vinna með nemendahópi úr Steiner-skólanum.  

Waldorfstefna Rudolf Steiner er einmitt í anda umhverfismenntunar þannig að verkefni 

sem þetta fellur vel að þeim hugmyndum sem einkenna skólastarf Steiner-skólanna. Þar er 

lögð áhersla á að hver og einn fái að nýta hæfileika sína til hins ýtrasta. Einnig hafa þau 

það að markmiði að nemendum sé kennt að þau þurfi að leggja sitt af mörkum til 

samfélgsins (Waldorfskólinn Sólstafir, 2016). Skólinn hentaði því afar vel verkefni af 

þessu tagi þar sem þessir þættir eru einmitt í anda verkefnisns og þeirra námsviðmiða sem 

höfð eru að leiðarljósi. 

Auk þess að vinna með börnunum að gerð Plastfljótsins úti í skólanum bauðst okkur að 

tengja verkefnið við annað og stærra verkefni Ásthildar B. Jónsdóttur, sýningunni 

LOOKING back-around-forward, sem er hluti af doktorsverkefni hennar við Háskólann í 

Rovaniemi. Í doktorsverkefninu er áherslan einmitt á sjálfbærni og þátttöku ólíkra 

þjóðfélagshópa í samfélaginu í listsköpun. Við náðum þannig að flétta hugmyndirnar um 

listsköpun úr plasti inn í eitt verkanna á sýningu hennar, Integrated view of the world: 

Collaborative perspectives. Verkið er einskonar sameiningartákn, ein stór Mandala, 

samansett úr verkum þátttakenda sem voru á ýmsum aldri og úr ólíkum stéttum 

samfélagsins (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2016a). Í viðauka nr. 5 má sjá nánari upplýsingar um 

sýninguna ásamt boðskorti sýningarinnar. Markmiðið með þátttökuverkinu var að fá íbúa 

Rovaniemi til að huga að því hvernig þeir geta haft áhrif á umhverfi sitt í gegnum 

listsköpun. Hér er vikið að einu mikilægu atriði í greiningarlykli þeirra Kozac og Elliot þar 

sem samfélagið og nánasta umhverfið verður kennslustofa. Þar kemur fram að það sem við 

lærum í næsta nágrenni okkar getur að þeirra dómi bætt hugsun okkar og aukið færni við 

lausn vandamála og að veröldin fyrir utan skólastofuna bjóði upp á ákjósanlegt 

kennsluumhverfi fyrir mismunandi kennsluaðferðir (Kozak & Elliott, 2011).  
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Mynd 23. Þátttakendur listasmiðjunnar Plastfljótið – Monday Dinner/Plastic river í Steiner-skólanum í    
Rovaniemi í mars 2016, nemendur 6. bekkjar, kennari þeirra og leiðbeinendur í verkefninu. 

 

Í verkefninu (The 6 rivers of the Mandala, Monday dinner–Plastic river, sem unnið var 

með nemendum í Steiner-skólanum í Rovaniemi) leituðumst við kennararnir við að draga 

fram áhersluþætti verkefnisins og tengja þá við námsviðmið Kozaks og Elliots (2011) sem 

greint er frá hér framar. Leitast var við að tengja saman og skoða þessa þætti og hvernig 

verkefnið endurspeglast í þeim. Spurningar eins og hvað sé verið að kenna, hvernig það sé 

gert og hvers vegna voru hafðar að leiðarljósi.  

Þeir þættir sem áhersla var lögð á innan þess takmarkaða tíma sem við höfðum voru: 

• tenging milli nemenda, heimilis, skóla og samfélags 

• tenging milli umhverfis og samfélagslegra málefna  

• fjölbreytt sjónarhorn  

• tenging við raunveruleikann og að fá nemendur til að átta sig á eigin getu til 

aðgerða 

3.6.1. Undirbúningur verkefnisins: 

Þátttakan í þessu verkefni var hluti af námskeiði sem haldið var áður en listasmiðjurnar 

hófust í Rovaniemi. Það reyndist afar áhugavert ekki síst vegna þeirrar vináttu og tengsla 

sem mynduðust í hópnum. Við höfðum undirbúið komu áður en námskeiðið sjálft hófst í 

Rovaniemi og kynnt til sögunnar þá listamenn sem vinna með þátttökulist og hugað að 
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ólíkum samfélagshópum sem við gætum hugsanlega unnið með. Þær upplýsingar sem þar 

söfnuðust reyndust okkur góður gagnabanki en ýmsir áhugaverðir listamenn víðs vegar að 

úr heiminum voru kynntir til sögunnar. Áhugavert var að velta fyrir sér ólíkum nálgunum 

listamanna og hönnuða í þessum efnum. Þegar við svo hittumst þá kynntum við til 

sögunnar þá listamenn sem við höfðum valið og skoðuðum í því samhengi sérstaklega 

hvernig sjálfbærnihugsunin kom fram í flestum verkanna, en mörg þeirra sneru að því 

hvernig má bæta samfélagið og jafna kjör og aðstæður fólks. Þar kynnti ég einmitt 

listamann sem ég fékk tækifæri til að vinna með, fyrir um áratug síðan, Humberto Vélez 

sem fjallað er um hér framar í ritgerðinni. 

Við skiptum okkur í nokkra hópa eftir áhugasviðum hvers og eins og ég varð afar ánægð 

með að fjórir listanemar voru tilbúnir að vinna að verkefninu með mér. Hver og einn kom 

með sínar áherslur inn í verkefnið og samstarfið varð afar gefandi og lærdómsríkt. Mér 

fannst mjög mikilvægt að allir í hópnum hefðu tækifæri til að leggja sitt af mörkum inn í 

verkefnið og ég tel að það hafi verið afar gefandi fyrir okkur öll. Við veltum fyrir okkur 

spurningunum eins og hvað, hvernig og hvers vegna verkefnið ætti erindi og komum öll 

okkar hugmyndum að hvað það varðar. Þar komum við einmitt að sjötta lið 

greiningarlykils Kozak og Elliot sem snýr að rannsókninni, til hvers við erum að gera 

verkefnið og hverju það gæti skilað. „Það er gert með því að spyrja spurninga sem krefjast 

gagnrýninnar hugsunar við jafnvel áleitnum spurningum um námsefnið sem byrja á 

„hvað„, „hvernig„ og „hvers vegna„ (Kozak & Elliott, 2011, bls. 4).  

Við sem unnum saman í hópnum um Plastfljótið, náðum mjög vel að samræma hugmyndir 

okkar um tilhögun verkefnisins. Við byrjuðum á því að skiptast á skoðunum um það 

hvernig best væri að skipuleggja framkvæmd verkefnisins og ræddum um leið tilgang þess, 

hverju það gæti hugsanlega skilað til samfélagsins, nemendanna sjálfra og fjölskyldna 

þeirra. Í viðauka er að finna þær upplýsingar sem við, hópurinn komum okkur saman um 

að senda til kennara bekkjarins sem vann með okkur að verkefninu. Kennari bekkjarins sá 

svo um að koma þessum upplýsingum til skila til nemendanna og foreldra þeirra daginn 

fyrir listasmiðjuna, mánudaginn 14. mars 2016. Um var að ræða lítillega breytt og aðlagað 

„Manifesto„ verkefnisins The River Project eins og það var kynnt í Norræna húsinu 

haustið 2015 í framhaldi af Konnect verkefninu þar sem verkefnið hófst (sjá nánar í 

viðauka nr. 4). Við veltum því líka fyrir okkur hvers við mættum vænta af nemendum og 

hvort þau myndu sýna verkefninu áhuga og skilning. Mánudaginn 14. mars, fyrsta daginn 

sem við höfðum til að vinna að verkefninu, notuðum við, ég og þeir fjórir listkennslunemar 
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sem unnu að þessu með mér, til að gera grenndarrannsókn á því hvernig íbúar bæjarins 

flokka rusl sitt, en við skoðuðum meðal annars flokkunarkerfi og ruslatunnur bæjarins. 

Einn listnemanna, Matěj Skalický, ljósmyndanemi frá Tékklandi var orðinn sérfræðingur í 

að lifa á mat sem hann finnur í gámum við helstu stórmarkaði bæjarins og hann reyndist 

okkur vel í þessum leiðangri okkar. Við komumst meðal annars að því á ferðalagi okkar 

um borgina að almennt er rusl flokkað en þó þótti okkur að betur mætti fara.Við komumst 

að því að ekki eru sér gámar fyrir plast en þó virðist pappír vera nokkuð vel flokkaður og 

matarafgangar að einhverju leyti. Annað rusl var blandað. Við veltum aðeins fyrir okkur 

þeim möguleika að nemendur kæmu kannski ekki með nægilegt magn af plastumbúðum 

frá heimilunum en þær áhyggjur reyndust óþarfar þegar til kom.  

Ég fékk munnlegt samþykki hjá öllum hlutaðeigandi að birta myndir og greina framkvæmd 

vinnusmiðjunnar í þessu meistarverkefni. 

3.6.2. Framkvæmd verkefnisins:    

  
Mynd 24. Verkefnið kynnt fyrir 18 nemendum og kennara þeirra í Steiner-skólanum í Rovaniemi, Lapplandi. 

Listasmiðjan Plastfljótið í Rovaniemi, fór annars að mestu leyti fram þriðjudaginn 15. mars 

frá kl 9 – 14:30 í Steiner skólanum og miðvikudaginn 16. mars í Arktikum, vísinda og 

menningarmiðstöð, Artic Center í Rovaniemi. Þátttakendur voru 18 nemendur á 12. 

aldursári, í 6. bekk skólans ásamt kennara þeirra. Auk mín voru 4 aðrir nemendur úr 

listkennsludeild háskólans í Rovaniemi leiðbeinendur í verkefninu eins og áður sagði. Það 

voru þau Federica Ramacciotti frá Ítalíu, Matěj Skalický frá Tékklandi og Niamh Mitchell, 

og Olivia Gallagher frá Bretlandi. Sýningin Looking back-around- forward, opnaði svo 
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miðvikudaginn 16. mars 2016 í Arktikum, í Rovaniemi og stóð yfir til 17. apríl 2016. 

Nemendur í listkennsludeild háskólans í Rovaniemi sáu svo um að taka niður sýninguna 

ásamt kennara sínum Elinu en hluti verkanna mun sameinast stóra Plastfljótinu sem til 

stendur að gera haustið 2016 á Austurlandi. Daginn sem listasmiðjan hófst komu nemendur 

með plastumbúðir að heiman og eftir stutta kynningu á verkefninu og markmiði þess hófst 

fjörið. Við hófum verkefnið með stuttri kynningu á því hver við værum og hvaðan við 

kæmum og lýsingu okkar á verkefninu, tilgangi þess og markmiði. Í framhaldi af því 

fengum við nemendur bekkjarins og kennara til þess að kynna sig fyrir okkur. 

  

Myndir 25-26. Leikur – kynning. Nemendur í Steiner-skólanum í Rovaniemi. 

Við byrjuðum á því að mynda öll saman einn stóran hring og kasta á milli okkar hnykli 

sem um leið var táknmynd fyrir tengingu okkar allra sem búum á jörðinni. Í því samhengi 

ræddum við aðeins um það hversu mikilvægt er að allir vinni saman og hver og einn geri 

það sem hann geti til að stuðla að góðu lífi, ef árangur eigi að nást í að bæta heiminn. Þar 

lögðum við áherslu á mikilvægi þess að vinátta, skilningur og virðing fyrir hverju öðru, 

náttúrunni og auðlindum jarðar séu höfð að leiðarljósi. Þetta rímar við hugleiðingar 

Ásthildar B. Jónsdóttur (2015, bls. 4). „Með aukinni þekkingu á heiminum lærum við 

hvernig allt í náttúrunni tengist. Þekkingin gerir einstaklingum kleift að uppgötva eigin 

hlutdeild í háttúrunni og samfélaginu sem er forsenda þess að viðkomandi geti tengt á milli 

atburðarása og séð viðburði í samhengi.”  

Nemendur kynntu sig þegar þau fengu hnykilinn í hendurnar og þannig gekk hnykillinn frá 

einum til annars þar til allir höfðu kynnt sig. Þegar kom svo að því að vinda upp á 

hnykilinn aftur fengu nemendur það verkefni að nefna eitt orð sem þeim þótti mikilvægt í 

þessu samhengi. Ég hafði unnið með svipaða aðferð áður í námi mínu í LHÍ í vetur, bæði í 

áfanga sem tengist mannréttindum og listum og áfanga tengdum listum og sjálfbærni en 

báðir áfangarnir voru í umsjón Ásthildar B. Jónsdóttur. Leikurinn fannst mér tilvalinn til 
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þess að fá nemendur til að tjá sig og kynnast okkur leiðbeinendunum á skemmtilegan og 

um leið leikrænan hátt. Leikurinn reyndist okkur vera góð leið til að kynnast börnunum og 

heyra hvað þau höfðu að segja. Einnig var um táknrænan gjörning að ræða þar sem úr varð 

eins konar net sem tengdi okkur öll saman sem stóðum í hringnum. Þannig ræddum við 

meðal annars um það hvað hringurinn og netið sem myndaðist á milli okkar gæti 

hugsanlega táknað. Ég spurði þau hvað væri það fyrsta sem kæmi upp í huga þeirra þar 

sem við stóðum saman í hringnum með netið á milli okkar allra og ýmsar áhugaverðar 

tilgátur komu fram. Einni stúlkunni fannst þetta vera eins og kóngulóarnet, annar talaði um 

æðarkerfið og sú þriðja nefndi internetið. Einnig ræddum við að tengingarnar sem þarna 

urðu til gætu verið táknænar fyrir það hvernig við öllum sem lifum á jörðinni þurfum að 

vinna að því öll sem eitt að ganga vel um umhverfi okkar og huga að vistspori okkar hér á 

jörð.  

Við ræddum um það hvað skiptir máli í lífinu, hvað það sé sem stuðlar að góðu lífi og 

hvernig er hægt að lifa góðu lífi og um leið að hugsa vel um umhverfið og náttúruna. Við 

ræddum það einnig hvernig við getum öll lagt okkar af mörkum og stefnt að því að breiða 

boðskapinn út enn frekar. Með því að fá börnin til að skoða eigin reynsluheim, 

neysluvenjur á heimilum sínum, í skóla og í samfélaginu vorum við að tengja 

umræðurnarvið tilgang og markmið verkefnisins.  

Þettar rímar við 4. hluta greiningarlykils þeirra Kozak og Elliot sem snýr að  tengslum við 

(e. Real-World Connections). Þar tala þau um hvernig hægt sé að nýta tengsl við 

samfélagið til þess að upplifa raunveruleikann og öðlast reynslu til að takast á við 

áþreifanleg vandamál og ágreiningsefni. Þau telja vænlegra að leyfa nemendum að æfa 

hugtök og færni með raunverulegri reynslu fremur en láta þá festast í umræðu sem er of 

fræðileg eða óhlutbundin (Kozak & Elliott, 2011).  

Nemendurnir voru mis framfærnir eins og gengur og sumir voru feimnari en aðrir að tjá sig 

en ég sagði þeim að það væri líka alveg nóg að hugsa sér þessi orð. Tungumálaerfiðleikar 

reyndust ekki teljandi en þó voru sum sem náðu að tjá sig meira en önnur sem þó kom ekki 

að sök. Nemendurnir voru öll mjög áhugasamir og stóðu sig virkilega vel þrátt fyrir fremur 

þrönga aðstöðu og takmarkaðan tíma til að leysa verkefnið. Í framhaldi af því var hafist 

handa við að flokka efniviðinn, allt plastið sem fyllti næstum gólfflöt kennslustofunnar 

þegar allt kom til alls.  



 

 53 

      

Myndir 27-29. Nemendur og leiðbeinendur vinna saman í listasmiðju í Steiner-skólanum í Rovaniemi við 
gerð Plastfljótsins. 

Nemendurnir voru mjög áhugasamir og hófust strax handa við að klippa út myndir og orð, 

strauja saman plastpoka í öllum regnbogans litum, flétta saman og vefa og notuðu 

hugmyndaflugið óspart við listsköpunina. Við, leiðbeinendur þeirra, hlustuðum á hvað þau 

vildu og reyndum af fremsta megni að aðstoða þau við útfærsluna. Við skiptum þeim í þrjá 

hópa og hver hópur sá um að gera tvö plastlistaverk sem þau máttu hafa algerlega eftir sínu 

höfði en við reyndum þó að miða við að hvert verk yrði alla vega um tveir metrar að lengd 

og í það minnsta einn og hálfur metri að breidd, svo að það passaði inn í Mandöluna sem 

þegar hafði verið teiknuð upp í því rými sem verkinu var ætlað. Takmarkið var að ná að 

gera sex plastfljót sem notuð yrðu í mandöluna sem sett yrði upp á sýningunni þar daginn 

eftir. Hver og einn fékk frjálsar hendur með það hvernig þeir unnu að verkefninu, hvaða 

texta eða myndir þeir settu inn í árnar sínar eða hvaða aðferð þeir notuðu við að setja 

saman plastið. Ýmist var það straujað saman, fléttað eða ofið. Til þess að brjóta upp daginn 

 

                     Myndir 30-32. Frá listasmiðjunni í Steiner skólanum í Rovaniemi í mars 2016 

og um leið að fræða þau aðeins betur um tilgang verkefnisins og reyna að útskýra fyrir 

þeim um hvað sjálfbærni snýst þá sýndum við þeim stutta heimildarmynd um mikilvægi 

þess að lifa sjálfbæru lífi og þær ógnir sem steðja að lífríki jarðar. Seinni hluta dagsins 

notuðum við til þess að ljúka við verkin sem voru þó langt komin.  

Áhugavert var að sjá hvernig drengirnir virtust mun ákafari í verkefnavinnunni en 

stelpurnar til að byrja með en urðu líka fyrr óþolinmóðir og eirðarlausir og áttu erfitt með 
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að einbeita sér að því að ljúka verkinu.  

Stelpurnar voru mun meira að dunda sér við að vefa og setja saman myndir og klippa út 

marglita stafi en um leið ekki eins ákveðnar um endanlegt útlit verka sinna. Þær þurftu 

aðeins meiri hvatningu við að ljúka verkunum. Drengirnir áttu það líka til að grípa þær 

myndir sem lágu á víð og dreif um rýmið og þeim þótti áhugaverðar burtséð frá því hvort 

þeir hefðu sjálfir séð um að klippa þær til eða ekki. Þannig heyrði maður hávær óp 

nokkurra stelpnanna þegar myndir þeirra meðal annars af börnum og blómum voru óvart 

komnar inn í verk drengjanna. Það kom þó ekki að sök og þeim var fljótt fyrirgefið og þeir 

bættu fyrir brot sín með því að aðstoða þær við að klippa út fleiri myndir sem þau deildu 

svo sín á milli í lokin. Þegar gengið hafði verið frá og árnar sex voru tilbúnar settust allir 

saman í hring og ræddu um verkin og tilgang verkefnisins og þátttöku þeirra í því. 

            

        Mynd 33. Nemendur Steiner-skólans tjá sig um verkefnið og þætti sem snúa að sjálfbærri þróun 

Allir í hópnum fengu tækifæri til að að tjá sig sem flestir gerðu. Það er einmitt einn af 

lykilþáttum greiningarlykils Kozack og Elliott sem stuðst er við í þessu verkefni. 

Samkvæmt þeim ættu allir þátttakendur að fá tækifæri til að taka þátt í ákvarðanatöku og 

um leið að tjá sig um eigin framlag til verkefnanna. Þau telja að með því að deila þannig 

ábyrgðinni öðlast nemendur sjálfstæði og víðtækari sýn á lýðræðisleg vinnubrögð og 

umburðarlyndi gagnvart skoðunum hvers annars og að byrgðin færist yfir á nemandann 

(Kozak & Elliot, 2011).  

Áhugaverðar umræður sköpuðust um það hvernig mætti bæta umgengni og minnka 

mengun í heiminum. Svör þeirra voru áhugaverð og sneru meðal annars að því að við 

þyrftum öll að hætta að nota plast en þess í stað gætum við farið með margnota poka í 
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búðina, mikilvægt væri að hugsa vel um náttúruna og henda ekki rusli hvar sem er, þau 

nefndu það að fólk ætti frekar að ganga eða hjóla heldur en að fara akandi á milli staða og 

ýmsar aðrar hugmyndir voru ræddar í þessu samhengi. Hér er einmitt komið inn á eitt af 

mikilvægum atriðum sem tilheyrir greiningarlykli verkefnisins samkvæmt Kozak og Elliot 

(2002) sem telja mikilvægt að vinna að raunverulegum skapandi verkefnum án þess að fara 

eftir nákvæmum leiðbeiningum eða fyrirfram ákveðinni útkomu í sköpuninni. Þau telja að 

með því móti átti nemendur sig á því að þau geti haft áhrif og nýtt eigin hæfileika og um 

leið getu til aðgerða í mikilvægum málum (Kozak & Elliot, 2011, bls. 8).  

Nemendurnir, fjölskyldur þeirra og samfélagið sem þeir búa í njóta þannig vonandi 

ávinnings af verkefninu. Nemendurnir, kennari þeirra og við leiðbeinendurnir töluðum til 

skiptis og deildum skoðunum okkar og hugmyndum að því sem betur mætti fara í 

samfélaginu hvað varðar sjálfbæra þróun og við höfðum öll eitthvað til málanna að leggja á 

jafnréttisgrundvelli. Nemendur voru hvattir til að huga að nánasta umhverfi sínu í þessu 

sambandi og hvernig þeir geti haft áhrif til breytinga. Um var að ræða grenndarnám sem 

fór að hluta til fram á heimili nemenda þar sem nemendur voru hvattir til að skoða neyslu á 

eigin heimili og umhverfismál í samfélaginu, notkun óumhverfisvænna efna eins og 

einnota plastumbúða. Þannig eru þeir í vissum skilningi að skoða eigin reynsluheim. Það 

sem við lærum í næsta nágrenni okkar getur að þeirra dómi bætt hugsun okkar og aukið 

færni við lausn vandamála. Veröldin fyrir utan skólastofuna býður upp á betra 

kennsluumhverfi fyrir mismunandi kennsluaðferðir (Kozak & Elliott, 2011).  

Í lok dagsins fórum við svo öll út í nærliggjandi skóg í yndislegu veðri og bjuggum til 

teikningu í snjóinn með göngulagi okkar í halarófu. Dagurinn var að öllu leyti 

skemmtilegur og lærdómsríkur fyrir okkur öll. Nemendurnir, kennari þeirra og við 

listkennslunemarnir vorum ánægð með árangurinn og öll sammála um að þátttaka í þessu 

verkefni hafi verið lærdómsrík.  



 

 56 

  

Mynd 34. Nemendur, kennari og leiðbeinendur bregða á leik eftir erilsaman dag í Steiner-skólanum.  

3.6.3. Uppsetning listaverksins Monday dinner-Plastic River. 

Daginn eftir komu börnin svo ásamt kennara sínum í Menningarmiðstöðina Arktikum og 

settu upp verk sitt Plastfljótin 6 inn í Mandöluna sem var að taka á sig mynd með verkum 

annarra þátttakenda. Hver nemandi hafði fengið það heimaverkefni að gera sjálfsmynd af 

sér ásamt nafni í lok af krukku sem þau komu síðan fyrir inn í verkinu sjálfu sem eins 

konar undirskrift að þátttöku þeirra í verkinu.  

Daginn fyrir opnun sýningarinnar komu þau svo og stilltu verki sínu upp í sýningarrýminu 

í Arktikum og þeim og fjölskyldum þeirra var að sjálfsögðu boðið að koma á opnunina. Á 

sýningunni var myndband þar sem mátti sjá ferli allra þátttökulistaverkefnanna og þar á 

meðal voru myndir af nemendum Steiner skólans þar sem þau unnu við úrvinnslu 

plastfljótanna 6 og einnig þegar þau komu og stilltu upp afrakstrinum inn í Mandöluna, 

sameiginlega þátttökulistaverkið Interated view of the world: Collaborative perspectives. 

Matěj Skalický, einn af okkkur leiðbeinendunum, gerði stutt myndband sem sýnir 

sköpunargleðina sem ríkti í listasmiðjunni í Steiner skólanum í Rovaniemi þennan dag 

(Lóa Björk, 2016). Í viðauka nr. 5 er að finna artist statement leiðbeinendahópsins sem 

birtist í stuttri heimildarmynd sem sýnd var á sýningunni um gerð verksins Integrated view 

of the world: Collaborative perspectives.  
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3.6.4. Samantekt/Greiningarrammi fyrir pilot verkefnið Plastfljótið – Monday dinner, 
Plastic river í Rovaniemi í mars 2016. 

Hér má sjá hvernig verkefnið í Steinerskólanum í Rovaniemi, endurspeglast í þeim 

námsviðmiðum sem um ræðir sett í samhengi við greiningarlykil Kozak og Elliot:  

 

Hvað Pilot í Rovaniemi 

1. Staðbundið nám – 

Samfélagið sem 

kennslustofa  

Nemendur voru hvattir til að skoða neyslumynstur á 

heimilum sínum og notkun óumhverfisvænna efna eins og 

einnota plastumbúða. Hluti verkefnisins var að fá þau til að 

efna til samræða við fjölskyldur sínar um neysluvenjur og 

ofgnótt umbúða. Með því að huga og að neyslumynstri í 

nánasta umhverfi átta þeir sig betur á því hvernig þeir geti 

haft áhrif til breytinga á heimilum sínum, skóla og 

samfélaginu (Sobel, 2005).  

2. Samþætt nám   Nemendur og kennari voru hvattir til að velta fyrir sér 

möguleikunum á því að skoða menntun til sjálfbærni út frá 

ólíkum námsgreinum. Verkefnið býður upp á víðtækari 

kennslu og tengingu hinna ýmsu greina svo sem í 

umhverfismennt, samfélagsfræðum, lífsleikni, stærðfræði og 

jafnvel fleiri greinum.  Í þessu tilfelli hefði verið æskilegra 

að hafa meiri tíma til undirbúnings og samtals við kennara 

bekkjarins. 

3. Geta til aðgerða  Í lok verkefnisins settist hópurinn niður og samtal átti sér 

stað um það hvernig hver og einn gæti lagt sitt af mörkum í 

þeim tilgangi að gera heiminn betri. Í umræðunum voru 

nemendur hvattir til að huga að því hvað þau sjálf gætu gert 

á eigin heimilum, í nánasta umhverfi eða í samfélaginu. Með 

listsköpuninni og þátttöku í sýningunni urðu nemendur hluti 

af stærri heild og með því ná þau ef til vill betur að átta sig á 

eigin getu til aðgerða. Geta nemenda til aðgerða nær ekki að 

þroskast nema þeir fái tækifæri til að rannsaka og íhuga á 
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gagnrýnan hátt hin ýmsu samfélagslegu málefni (Kristín 

Norðdahl, 2009). 

4. Tengsl við samfélagið  Verkefnið tengist raunheimi nemendanna sjálfra og daglegri 

notkun umbúða á heimilum þeirra og í samfélaginu. 

Nemendur söfnuðu saman umbúðum eftir eina kvöldmáltíð á 

eigin heimili og komu með sem efnivið til listsköpunarinnar. 

Með því að velta fyrir sér umfangi umbúðanna og orkusóun 

sem þeim fylgir, átta nemendur sig á því að þau geta haft 

áhrif á það að bæta eigið umhverfi og í leiðinni getu sína til 

aðgerða í mikilvægum málum. Afrakstur listasmiðjunnar 

varð síðan sýnilegur og hluti af  stærri heild þar sem fleiri 

ólíkir hópar úr samfélaginu tóku þátt í sameiginlegri 

listsköpun, gerð mandölunnar sem var hluti af sýningunni 

Looking back-around-forward í Arktikum, Rovaniemi. 

5. Áhersla á fjölbreytt 

sjónarhorn  

Þegar verkefnið var kynnt í byrjun og þegar hópurinn settist 

niður í lokin áttu sér stað áhugaverðar umræður þar sem allir 

fengu að tjá sig um verkefnið og tilgang þess. Kennarinn og 

börnin voru hvött til að skoða ýmsar leiðir og aðferðir sem 

mögulegt væri að nota í verkefnum sem þessum. Þegar 

nemendur fá að hafa álit og skoðun á slíkum málefnum út 

frá ólíkum nálgunum opnar það huga þeirra til frekari 

aðgerða. Sökum tímaskorts þegar verkefnið var framkvæmt í 

Steiner-skólanum reyndist ekki nægur tími til að kafa djúpt í 

þessi mál en kennari nemendanna var mjög áhugasamur og 

sagðist hafa fengið margar hugmyndir um það hvernig hann 

gæti haldið áfram og tengt ýmis verkefni inn í menntun til 

sjálfbærni í framhaldinu í sinni kennslu.  

6. Könnun   Mikilvægt er að skapa sem bestar aðstæður til leitarnáms 

nemenda og leiðbeina þeim við að finna svörin á einn eða 

annan hátt. Þannig er líklegra að nemendur verði jákvæðari 

og sjálfstæðari í verkefnavinnunni. Æskilegra hefði verið að 
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kennarar nemendanna hefðu verið búnir að undirbúa komu 

okkar með því að láta nemendur rannsaka betur hvað felst í 

vistspori mannsins og hversu mikil umhverfisvá plastnotkun 

er fyrir vistkerfi jarðar. Verkefnið hefði þurft meiri tíma og 

svigrúm til nánari rannsóknar. Áhugavert hvefði verið að 

kynna fyrir þeim verk nokkurra hönnuða og listamanna sem  

beita sér fyrir listsköpun sem snúa að sjálfbærri þróun. Í því 

samhengi væri æskilegt að sýna nemendum dæmi um 

verkefni þar sem þátttökulistsköpun ólíkra samfélagshópa á 

sér stað. Þannig gætu nemendur betur áttað sig á því hvernig 

þeir geta sjálfir nýtt sér listsköpun í tilgangi sem þessum á 

fjölbreyttan hátt. Þessir þættir verða teknir til athugunar í 

áframhaldandi verkefnum.  

7. Að deila ábyrgð á 

námi með nemendum 

Allir nemendur, leiðbeinendur og kennari unnu saman að 

verkinu á jafningjagrundvelli. Allir höfðu eitthvað til 

málanna að leggja og fjörugar umræður sköpuðust í 

samtalinu sem átti sér stað þrátt fyrir nauman tímaramma. 

Með því að deila ábyrgðinni öðlast nemendur sjálfstæði og 

víðtækari sýn á lýðræðisleg vinnubrögð og umburðarlyndi 

gagnvart skoðunum hvers annars. 

 

3.7. Mat – náði ég hæfniviðmiðum?  

Í verkefninu voru nemendur orðnir þátttakendur í samfélagslegu samstarfsverkefni ýmissa 

ólíkra samfélagshópa í Rovaniemi. Þegar ég velti því fyrir mér hvort upphaflegum 

hæfniviðmiðum í verkefninu hafi verið náð þá tel ég svo vera að flestu leyti. Nemendur 

sýndu verkefninu og okkur leiðbeinendunum sem unnum að því með þeim virðingu og um 

leið forvitni. Það kom mér nokkuð á óvart hversu auðvelt við áttum með að tengjast þeim 

og fá þau með okkur í sköpunina miðað við þann stutta tíma sem við höfðum saman.  

Varðandi það hvort nemendurnir í Rovaniemi hafi náð að tileinka sér hæfni til að flétta 

saman listsköpun og vísindi þá tel ég þau hafa skilið tilganginn og markmið verkefnisins 

en tíminn hefði mátt vera meiri og undirbúningur markvissari. Æskilegra hefði verið að 
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vera búin að kynna verkefnið fyrir kennara barnanna fyrr og jafnvel bent honum á 

námsefni sem tengist málefninu, myndbönd þar sem sjá má listamenn og hönnuði vinna 

með sjálfbærni að leiðarljósi, ýmsa fræðslu um vistspor okkar mannanna hér á jörðu. 

Þannig hefði hann getað haft meiri tíma til að undirbúa börnin betur og jafnvel náð að 

tengja verkefnið námsefni hinna ýmsu greina, vísinda og lista. 

Með þeim umræðum sem sköpuðust meðal nemendanna tel ég að þau hafi náð að skynja 

hvernig listsköpun getur nýst þeim til að vekja athygli á fleiri málefnum sem snúa að betri 

umgengni í náttúrunni. Þannig fengu þau tækifæri til að bera verkefni sitt saman við önnur 

sem unnin voru í sama tilgangi og væntanlega hefur þátttaka þeirra í stærra samhengi, 

mandölunni, hjálpað þeim betur að skilja tilgang verkefnisins. Síðast en ekki síst fengu þau 

tækifæri til að vera þátttakendur í listrænum viðburði sem átti sér raunverulega stað í 

menningarhúsi borgarinnar, opnum öllum almenningi. Hér í viðauka má sjá stutt 

myndband sem lýsir vel stemmingunni á meðan börnin unnu að gerð listaverksins. Ég tel 

að með verkefninu höfum við sameiginlega náð að miðla verki sem sýnir á táknrænan hátt 

hvernig vekja megi athygli á málefnum sem snúa að vitundarvakningu hvað varðar 

umgengni og minni orkusóun (sjá nánar myndband nr. 3, Listasmiðja í Rovaniemi).  

3.7.1. Hvað má gera betur þegar verkefnið verður endurtekið haustið 2016 á 
Austurlandi? 

Varðandi það hvað ég tel að mætti betur fara þegar verkefnið verður endurtekið þá myndi 

ég vilja hafa haft meiri tíma til að kynna tilgang verkefnisins og skapa betri vettvang fyrir 

fræðslu og umræður áður en verklegi þátturinn hefst. Þannig myndu nemendur hafa meiri 

tíma og svigrúm til að fræðast um málefni sem snúa að sjálfbærni og sjálfbærri þróun, 

vistspori mannsins á jörðinni og því sem ógnar lífríki á jörðu. Samtal milli mín og þeirra 

kennara og annarra sem koma að því að stjórna slíkum verkefnum þarf að eiga sér stað 

töluvert áður en verkefnið hefst þannig að mögulegt sé að miðla upplýsingum um slíkt efni 

á báða bóga og auðvitað einnig til nemendanna eða þátttakenda verkefnisins.  

Ég tel æskilegt að sá eða þeir sem stjórna listasmiðjunum geti unnið með hópunum í það 

minnsta í þrjú skipti ef vel á að vera. Fyrsta lotan færi í kynningu á tilgangi verkefnisins, 

miðlun fræðsluefnis og kynning á listamönnum sem hafa unnið með svipuð markmið í 

huga. Í annarri lotu færi verklegi hlutinn fram og í þeirri þriðju kæmu þau sjálf með verk 

sín og settu það í samhengi við verk annarra þátttakenda. Það gæti orðið áhugaverður 

vettvangur fyrir alla hópana að hittast á þeim stað þar sem sýningin fer fram. Slík samkoma 

myndi tengja þátttakendur betur saman og skapa um leið umræður um málefni sjálfbærrar 
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þróunnar. Slíkt samstarf gæti einnig styrkt þátttakendur í trú á eigin getu sem geta þegar 

fram í sækir, stuðlað að breytingum til batnaðar í samfélaginu.  

Í þessu samhengi þykir mér áhugavert er að líta til baka, til haustsins 2015 á hugkort sem 

ég gerði í áfanganum Listir og menntun til sjálfbærni (sjá hugkort í viðauka nr. 6). Þar má 

sjá hugleiðingar mínar um það sem fyrst kom upp í hugann þegar við áttum að velta fyrir 

okkur listmenntun til sjálfbærni. Þar eru ýmsar hugleiðingar mínar, tengingar við eigin 

starfskenningu og áherslur í eigin listsköpun. Ef vel er að gáð koma þar fram flestir þeirra 

þátta sem ég hef verið að velta fyrir mér í meistaraverkefni mínu í vetur og eru að 

einhverju leyti kveikjan að lokaverkefni mínu. 
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Næstu skref  

Nú í nánustu framtíð mun ég fá tækifæri til að vinna að svipuðum listasmiðjum og þeirri 

sem fjallað er um hér þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi. Markmiðið er eins og áður, 

að tengja saman skólastigin á Austurlandi í sameiginlegri listsköpun og að nýta sem flestar 

listgreinar til að vekja athygli á mikilvægum málefnum sem snúa að sjálfbærri þróun. 

Nýverið fékk listnámsbraut Menntaskólans á Egilsstöðum úthlutaðan styrk úr Sprotasjóði 

fyrir verkefnið Listasmiðjur í menntun til sjálfbærni á Austurlandi. Stefnan er að fá til liðs 

við okkur ungt listafólk úr sem flestum listgreinum, fyrrum nemendur listnámsbrautar til 

að stjórna fjölbreyttum listasmiðjum í hinum ýmsu listgreinum.  

Verkefnin verða unnin skólaárið 2016-2017 en stefnan er að ljúka því verkefni haustið 

2017. Um er að ræða eins konar framhald af verkefninu Plastfljótið – listmenntun til 

sjálfbærni. Ástæða þess að sótt var um styrk fyrir fleiri slík verkefni er sú að ég tel 

mikilvægt að ungt og efnilegt listafólk fái tækifæri til að hafa áhrif á eigið samfélag á eigin 

forsendum og nýta til þess listræna hæfileika sína. Til þess að svo megi vera þarf að 

undirbúa jarðveginn vel og gera þeim kleift að snúa á heimslóðir til góðra verka. Óskað 

verður eftir umsóknum úr löngum lista ungs og skapandi fólks úr fjórðungnum sem hefur 

menntað sig í hinum ýmsu listgreinum hérlendis og erlendis í framhaldi af námi sínu af 

listnámsbraut ME.  

Áhersla verður lögð á listmenntun til sjálfbærni eins og áður sagði en listamennirnir sem 

koma að listasmiðjunum hafa frjálsar hendur með það hvernig þeir munu vinna verkefni 

sín, hvað þeir muni gera og hvers vegna. Allar listgreinar koma til greina og smiðjurnar 

geta orðið með fjölbreyttum hætti og tekið á hinum ýmsu málum sem snúa að menntun til 

sjálfbærni. Áhersla verður meðal annars lögð á hvað það sé sem bæta má í samfélaginu, 

nýtingu á staðbundnu hráefni, endurvinnslu og umhverfisvernd, vonandi með þátttöku sem 

flestra. Þannig geta þeir nýtt sér kennsluáætlun pilot verkefnisins Plastfljótið – listmenntun 

til sjálfbærni að einhverju leyti og greiningarramma Kozak og Elliot (2011) í sínum 

verkefnum og spurt sig þessara mikilvægu spurninga um leið. Stefnt er að því að halda eina 

stóra listahátíð í lokin þar sem afrakstur allra listasmiðjanna verður sýnilegur.  

Ef vel gengur í verkefnunum og samstarfi mínu og þeirra listamanna sem ég hyggst fá í lið 

méð mér nú á næstu misserumer vonast til að verkefnin verði gott fordæmi fyrir aðra til 

svipaðra aðgerða með fjölbreytilegum og skapandi verkefnum.  
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Ég hef mikla trú á því vel menntaða og skapandi listafólki sem við getum státað af hér á 

landi og þar láta austfirsk ungmenni sitt ekki eftir liggja. Slík hátíð gæti orðið að föstum 

viðburði ár hvert og vonandi breiðist boðskapurinn út sem víðast. Verkefnið getur einnig 

orðið til þess að stuðla að aukinni atvinnusköpun í skapandi greinum í fjórðungnum fyrir 

ungt listafólk og þeim gert kleift að vinna við sínar greinar á heimaslóðum. Síðast en ekki 

síst geta listamennirnir sem koma til með að skipuleggja listasmiðjurnar, hver á sinn hátt, 

sýnt yngri nemendum gott fordæmi fyrir möguleika listanna til að hafa áhrif til hins betra í 

samfélaginu. Þannig eflist um leið tiltrú fólks á mætti sköpunarinnar, listnámi og skapandi 

greinum.  
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Lokaorð  

Ný sjónarhorn, skapandi og frjó gagnrýnin hugsun og forvitni eru þættir sem vert er að 

hafa í huga þegar unnið er að sjálfbærri þróun í þeim tilgangi að reyna að sporna við 

óæskilegri hegðun hvort sem um er að ræða í umhverfismálum eða málum sem snúa að 

samfélagi manna. Umhverfismennt er mikilvægur liður í allri menntun og ég tel að leggja 

mætti í æ ríkara mæli áherslu á að kenna börnunum að takast á við verkefni útfrá sem 

flestum sjónarhornum og námsgreinum. Rannsóknarleiðangrar með nemendur úti í 

náttúrunni þar sem börnin geta uppgötvað náttúruleg fyrirbrigði hvert á sinn hátt tel ég vera 

æskileg leið til slíks náms. Með því að upplifa náttúruna á eigin skinni tel ég að nemendur 

fái meiri innsýn og skilning á viðfangsefninu. Einnig geta við slíkar aðstæður skapast 

lifandi umræður ekki aðeins um áhugaverð náttúrufyrirbrigði sem má finna bæði í hinu 

stóra og smáa, heldur einnig það hversu mikilvægt sé að ganga vel um umhverfið, 

náttúruna og jörðina alla. Samstarf ungra nemenda við sér eldri kynslóðir er einnig vænlegt 

til árangurs þegar kemur að því að gera samfélagið ríkulegra. Með þeim hætti gefst líka 

tækifæri fyrir alla aðila að læra eitthvað nýtt. Þannig má meðal annars varðveita 

menningararfleifð og gamla siði og venjur sem ekki mega glatast. Slík verkefni kalla á 

umræður um það hvað betur fara í samfélaginu.  

Með því að fá tækifæri til að prufukeyra verkefni eins og Plastfljótið – listmenntun til 

sjálfbærni meðal nemenda, annarra listamanna og kennara sem öll eru listræn og vön 

skapandi hugsun og sjálfstæðum vinnubrögðum þá er ég reynslunni ríkari. Ekki síst þótti 

mér vænt um að fleiri listanemar í hópnum höfðu trú á verkefninu sem ég lagði til á 

námskeiðinu í Rovaniemi og voru tilbúin að vinna að verkefninu með mér. Þau unnu af 

heilindum og ánægju og lögðu sitt af mörkum til að bæta það enn frekar. Þátttökulist og 

listsköpun sem miðar að því að bæta samfélagið var þeim öllum mjög hugleikið. Það hefur 

veitt mér sterkari tiltrú á verkefni mitt og mikil hvatning til að halda verkefninu áfram í 

nánustu framtíð.  

Von mín er sú að verkefnið nái að vekja fólk til umhugsunar um mikilvægi sjálfbærrar 

þróunar og að hver og einn geti lagt sitt af mörkum til að stuðla að því að bæta lífsskilyrði 

okkar allra. Í verkefninu eru nemendur hvattir til rannsóknar á eigin umhverfi í tengslum 

við ýmsa aðra hópa í samfélaginu. Þeir greina tiltekið vandamál í eigin samfélagi og að 

lokum skapa þeir sameiginlegt þátttökulistaverk úr efniviðnum. Í verkefninu er skoðað 

hvernig mögulegt er að endurnýta hráefni, að þessu sinni plastið, í þeim tilgangi að sporna 
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við orkusóun. Um leið er þeim gert ljóst hvernig megi finna náttúrulegar auðlindir í 

nánasta umhverfi sínu og nýta það svo framarlega sem ekki er gengið á náttúruna og 

umhverfið. Mikill auður felst í nýtingu staðbundinna hráefna og listamenn og hönnuðir eru 

æ meðvitaðri um tækifæri sem þar liggja en ekki síður í verðmætinu sem felst í þekkingu 

fyrri kynslóða á nýtingu náttúrulegs efniviðs. 

Þær nálganir sem ég hef lagt upp með í þessu verkefni tengjast minni eigin starfskenningu 

þar sem ég hef sjálf leitast við að tengja listkennslu og verkefni nemenda minna inn í 

nánasta umhverfi þeirra, náttúruna, samfélagið og raunveruleikann á ýmsan máta. Það að 

leiða saman ólíka hópa í samfélaginu í þeim tilgangi að vinna að sameiginlegri listsköpun á 

jafnréttisgrundvelli með ákveðin markmið í huga virðist vera kjörin leið til þess að ná að 

tengja fólk saman og brjóta niður múra á milli kynslóða og stétta. Þá hefur einnig sýnt sig 

að listsköpun getur verið góð leið til að takast á við stór vandamál sem við stöndum 

frammi fyrir í heiminum. Þátttökulistsköpun þar sem ólíkir samfélagshópar eru leiddir 

saman með skapandi nálgun er að mínu mati kjörin leið til þess að vinna með gildi sem 

snúa að sjálfbærri þróun og mér þykir líklegt að ég muni í framtíðinni nota slíkar aðferðir í 

meira mæli í slíkum tilgangi. Ég tel mikilvægt að við höldum í vonina og gerum allt sem í 

okkar valdi stendur til þess að vekja fólk til vitundar um það að hver og einn geti lagt sitt af 

mörkum í stóra samhenginu. Ég tel að enn sé von um breytingar til batnaðar hjá 

mannkyninu öllu.  

Ég tel að sú reynsla sem mér hlotnaðist í Rovaniemi í tengslum við lokaverkefni mitt, geti 

nýst mér í áframhaldandi verkefnum þar sem ég kem til með að vinna að í samstarfi við 

kennara og nemendur hinna ýmsu skólastiga á Austurlandi. Ég lærði það einnig af 

verkefninu að mikilvægt er að nýta verkefni sem þetta til samþættingar námsgreina og að  

fá kennarana með mér í lið við að miðla boðskap sem snýr að umhverfismálum og læsi á 

umhverfi, útikennslu, samfélagsgreinum, lýðræði og ýmsum öðrum mikilvægum þáttum 

sem snerta nám almennt. Ég tel að meiri áherslu mætti leggja á slíka þverfaglega nálgun og 

tengingu námsins við raunveruleikann. Nám mitt í listkennsludeild LHÍ í vetur hefur reynst 

mér afar dýrmæt reynsla og um leið bæði fjölbreytt og innihaldsríkt. Þeir áfangar sem ég 

hef valið mér tengjast allir á einhvern hátt minni eigin listsköpun og stutt eigin 

starfskenningu.  

Listamenn og kennarar geta að mínu mati nýtt listsköpun til þess að virkja nemendur í þá 

átt að þeir hafi ekki aðeins skoðun á því sem um ræðir heldur leitist við að endurskoða 

hugmyndir sínar og reyni að finna rök fyrir þeim hverju sinni. Í verkefninu var leitast við 
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að huga að þeim þáttum sem snúa að sjálfbærri þróun, sköpun og umhverfismennt í 

aðalnámskrá. Áhugavert verður að sjá hvert verkefnið leiðir og bera saman niðurstöður 

þess við það sem fram kom við framkvæmd verkefnisins í Rovaniemi í Lapplandi. 
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Viðauki 1. Myndlistargagnrýni sýningarinnar Flóamarkaður, Mbl. 2001. 
Um var að ræða röð litríkra ljósmynda sem ég tók á Flóamarkaði í Paillade, úthverfi í 

Montpellier í Suður-Frakklandi. Myndirnar tók ég með fuglsauga, séð ofan frá og var 

þannig að tengja sýn mína á litskrúðugum varningnum við málverkið sem var sá miðill 

sem ég hef unnið hvað mest með á mínum ferli. 

  Hlutirnir ofan frá; Halldór Björn Runólfsson.  

  http://www.mbl.is/greinasafn/grein/621025/ 

Þessi franskmenntaða listakona virðist býsna laus við þá heftandi virðingu fyrir 
miðlinum sem stíflar sköpunargleðina.Verið getur að það sé vegna þess að hún fæst 
jafnframt við ýmsar aðrar greinar innan myndlistarinnar, svo sem málaralist. Ekkert 
virðist eins blóðaukandi og haftalosandi nú á tímum en það að stunda nógu margar 
aukabúgreinar. Litmyndir Ólafar Bjarkar eru allar teknar á flóamarkaði í 
Montpellier, í Suður-Frakklandi, þar sem borðin skarta hvers kyns varningi. 
Myndirnar eru allar teknar beint yfir viðfangsefninu - samkvæmt fuglsflugi, eins og 
það er kallað á frönsku - þannig að varningurinn glatar vissum raunveruleikasvip, 
og myndar í staðinn ryþmískt mynstur yfir allan flötinn, ekki ósvipað 
kyrralífsskreytingum á síðrómverskum mósaíkveggjum og gólfum; veisluborðum í 
málverkum Pierre heitins Bonnard; ellegar hlutafjölfeldisskápum franska 
nýrealistans Armans. Það er alltaf eitthvað traustvekjandi við list sem skírskotar til 
svo margra ólíkra tíma, fornra sem nýrra, en að auki er mikil og rík 
Miðjarðarhafsgleði, og litagleði, í ljósmyndum Ólafar Bjarkar. Halldór Björn 
Runólfsson (Mbl. 2001). 

 

                 

                       Mynd 35. Flóamarkaður,  Ljósmyndir. Hafnarhúsið, Íslensk grafík og Skriðuklaustur 2001. 
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Viðauki 2. Fljótið og hringurinn, dæmi um þátttökulistsköpun á Austurlandi.  

Hér er umfjöllun og myndir úr þátttökulistaverkefninu Fljótið og hringurinn, 2009. 

Listrænn stjórnandi: Ólöf Björk Bragadóttir, myndlistarmaður. Nánari umfjöllun um 

verkefnið má sjá á heimasíðu minni: www.loabjork.com 

 

 

 

Myndir 36-38. Fljótið og hringurinn 2009. Ljósmyndir: Skarphéðinn Þórarinsson og Þórdís Erla 
Ágústsdóttir. Grafísk hönnun: Sylvía Kristjánsdóttir. 

Fljótið og hringurinn

Fljótið og hringurinn er heiti yfir vinnubúðir og  listasýningu sem Ólöf Björk Bragadóttir,  bæjarlistamaður Fljóts-
dalshéraðs stóð yfir 1.–19. október 2009.  Útgangspunktur verkefnisns var Lagarfljótið og Fljótsdalshringurinn, 
litaspil Fljótsins og hljómur, lífríki, skógurinn, gróðurinn, mannvirki, fólkið og menningin.
 
Lóa kallaði til liðs við sig hóp nokkurra listamanna úr ýmsum áttum sem unnu saman að listsköpun á Eiðum í rúma viku 
og afrakstur vinnubúðanna var svo sýndur í sérstakri hringferð sem farin var, Fljótsdalshringinn í lokin. Verk listamann-
anna sem tóku þátt í þessu skemmtilega ævintýri voru af  ólíkum toga en þau voru öll með sínar áherslur í listsköpun 
sinni. Ferðin hófst við Sláturhúsið á Egilsstöðum sunnudaginn 18. október 2009. Staldrað var við á vel völdum stöðum 
hvers listamanns og verki þeirra notið. Fyrst var farið að Þórsnesi og verkið Tengsl, „Þú ert hér“ eftir Yst skoðað. Þá 
næst lá leiðin norður yfir Fljót þar sem Sandra Mjöll sýndi verk sitt, Átthagafjötra við æskuheimili sitt. Þriðja uppákoman 
var við Húsatanga þar sem gestir nutu ljóða Sigurðar Ingólfssonar með tónverki Einars Braga en verk þeirra var til-
einkað Hákoni Aðalsteinssyni. Þar skáluðu gestir undir röskri stjórn Kidda, fyrir skáldinu góða. Því næst leiddi hollenska 

„listin í náttúrunni “

listakonan Myriam Borst gestina að teikningu sinni á söndum Lagarljótsins en þar mátti greina ferðir  Lagarfljótsormsins 
í  sandinum ef vel var að gáð. Í verki Kristínar Hlíðkvist var unnið með með frumkraftana fjóra; jörð, vatn, loft og eld. 
Þessum krafti var síðan sleppt út í Fljótið með aðstoð gestanna. Þá var boðið upp á Lerkisveppasúpu á Hallormsstað 
áður en haldið var áfram förinni og Íris Lind sýndi gjörning sinn, Gísli Eiríkur og Helgi. Ausið var úr Bónuspokum í leka 
bastkörfu rétt eins og ríkisstjórnin fór með auðlindir landsins undir virkjanir fyrir erlend stórfyrirtæki. Gréta Ósk Sigurðar-
dóttir tók svo við og fékk gesti í lið með sér við að hreingera Lagarfljótið. Fólki gafst svo kostur á að rita á steinana sem 
þrifnir voru,  tilfinningar sínar gagnvart Fljótinu eftir að virkjað var og óljóst um áhrif virkjunar á Fljótið. Að því loknu hélt 
hópurinn áfram ferðalaginu með viðkomu á Eiðum þar sem Charles Ross, Matti Saarinen og Sunna Celeste Ross stóðu 
fyrir áhugaverðum listgjörningi, Tal, þar sem þau léku listir sínar á og  með plöntum skógarins umhverfis Húsatjörn. Á 
Eiðum sýndi norski listamaðurinn Asle Lauvland  Pettersen, fólki svo  innsetningu sína sem samanstóð af ljósmyndaseríu 
af landslagsmyndum í eigu íbúa umhverfis Lagar fljótið sem hann hafði heimsótt. Hringferðinni lauk svo við Sláturhúsið 
en þar voru til sýnis videóverk Kristínar Scheving, Paralelles, og verk Lóu, Hringurinn sem unnið var úr lerki úr skóg-
inum tileinkuðum öllum þáttakendum verkefnisins. Lóa og Kristín sýndu báðar verk sín í Frystiklefa Sláturhússins. Yfir 
hundrað  manns tóku þátt í þessum viðburði og Ferðaskrifstofa Tanna Travel sá gestum fyrir rútum. Ljósmyndari verk-
efnisins var Þórdís Erla Ágústsdóttir en einn gestanna Skarphéðinn Þórisson, tók einnig myndir. Daginn eftir  ferðalagið 
settu listamennirnir svo upp  sýningu í Sláturhúsinu á Egilsstöðum sem stóð yfir í þrjár vikur. Þar voru öll verkin sýnileg á 
skjám, með innsetningum eða á ljósmyndum. 

Þeir sem studdu við verkefnið voru Menningarráð Austurlands, Menningarnefnd Fljótsdalshéraðs, Menningarráð 
 Vesterålen, Sláturhúsið, Eiðar, Skógræktin á Hallormsstað, Ferðaskrifstofa Tanna Travel og ýmsir fleiri aðilar.

 Ólöf Björk Bragadóttir

 Myndlistarmaður og listrænn stjórnandi verkefnisins. 

Asle Lauvland Pettersen

Asle Lauvland Pettersen

ljósmyndir: Skarphéðinn Þórisson

Asle Lauvland Pettersen

Asle Lauvland Pettersen

ljósmyndir: Þórdís Erla Ágústssdóttir
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Viðauki 3. Kennsluáætlun verkefnisins Plastfljótið – listmenntun til sjálfbærni 
 

Plastfljótið – listmenntun til sjálfbærni 

KENNSLUÁÆTLUN 

Áfangalýsing: 

Í  verkefninu Plastfljótið- listmenntun til sjálfbærni er stuðlað að aukinni fræðslu hvað 

varðar umhverfismennt og samfélagslega ábyrgð allra sem þar búa. Áhersla er lögð á að 

tengja ólíka aldurshópa í samfélaginu og fá þau til að huga að mikilvægi sjálfbærrar 

þróunar. Í verkefninu fá þau að greina viðfangsefnið, rannsaka og að lokum að skapa 

sameiginlegt listaverk til að vekja athygli á mikilvægi vitundarvakningar og um leið að  

sporna gegn mengun og orkusóun.  

 

Hæfniviðmið í verkefninu: 

Nemandi skal miðað við aldur og fyrri reynslu geta:  

• sýnt málefninu virðingu, víðsýni, sköpunarmátt og skilning á eigin getu. 

• tileinkað sér hæfni til að flétta saman listsköpun og vísindi. 

• miðlað með skapandi tjáningarformi málefnum sem snúa að sjálfbærri þróun. 

• tileinka sér færni til að skynja, greina og meta hvernig listsköpun getur haft áhrif í 

samfélaginu í tengslum við umhverfismál. 

• greint eigin þekkingu og leikni í verkefninu. 

• verið þátttakandi í listsköpun sem felur í sér að bera saman, finna samband, 

einfalda, draga ályktanir og rökstyðja tilgang verkefnisins. 

• tekið þátt í listrænum viðburði í samfélaginu sem hann býr í.  

 

Kennslugögn og námsefni: 

Námsbækur og bókasöfn skólanna verða nýtt en auk þess verður nemendum sýndar 
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nokkrar áhugaverðar heimildarmyndir um vistspor mannsins. Einnig verður fjallað um 

listamenn og hönnuði sem vinna með svipaðar áherslur í listsköpun sinni. Nemendum og 

kennurum þeirra verður bent á ýmsa spennandi fræðslu sem tengist málefninu og finna má 

á veraldarvefnum. 

Kennslutilhögun:  

Verkefnið verður kynnt í aðdraganda listasmiðjanna skólastjórnendum og kennurum og 

þeim bent á hvernig væri mögulegt að samþætta verkefnið ýmsum fögum sem kennd eru í 

skólunum allt eftir aldurshópum. Verkefnisstjóri kynnir  svo framkvæmd verkefnisins og á 

samtal við nemendur hvers skóla fyrir sig um tilgang þess og meginmarkmið. Efnt verður 

til umræða og sýndar stuttar heimildarmyndir allt eftir aldri og þroska nemendanna í hvert 

skipti. Þar verður rætt um umhverfismál og hvað megi gera til að bæta nánasta umhverfi. 

Einnig verða kynnt verk nokkurra hönnuða og listamanna sem eiga það sameiginlegt að 

vinna á einhvern hátt að listsköpun sem tengist sjálfbærri þróun. Leitast verður við að 

aðlaga námsefnið að hverjum aldurshópi fyrir sig. 
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Viðauki 4. Manifesto - Riverproject - Plastfljótið KONNECT- hópurinn. 

 
RIVER : project on sustainability workshops 

We don’t think there’s enough material about sustainability in the educational system. In 

our experience we didn’t learn about global issues in preschool education. We would like 

to create guidelines for teachers to make creative workshops all around Iceland.  

The initial idea came from a sculpture, a plastic river in the nature that looked exactly like 

a real river. It made us think about many different aspects of sustainability and we found a 

connection to the subject.  

What if students from communities all around Iceland would make their own river, as a 

visual way for them to work with and realize what sustainability is about? 

In a world where visual images is how you communicate with the young generation we 

think it’s more affective to let them engage in a creative visual way, instead of listening of 

being fed information.  

Our role is to invite schools to make workshops on sustainability, based on our artistic 

guidelines. We want to open a discussion between the students, the teachers and their 

homes, by asking them questions and allowing them to discover by themselves.  

One example is to open the workshop with questions like: What is sustainability? Is 

Iceland sustainable compared to other countries?  

The workshops could for example have differents themes, each of them based on a 

planetary boundary.  

Its the teachers role to organize how to approach these themes with various artistic ideas 

that we will provide. Using tools of creative writing, music, theater, illustration or drawing, 

videos and ect. 

Their first homework could be to go home, help their parents make dinner and take notice 

of where all the ingredients come from. Make a list. Look at the garbage the dinner 

produced, where is it going? Bring the packaing to class. Discuss for example, how did the 

ingredients in your dinner make it from their origin to your dinner table, and where does 

the waste go to afterwards? 
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Use the garbage to make a plastic river. It’s way to visualize how much garbage x amount 

of homes produce in one night.  

The students should decide on a location for the river inside of their community. What is a 

relevant location in their opinion?  

They should take a photo of the river and send it to us. We will gather all the photos from 

the workshops, and all other creative outcomes from the workshops. In the end we will 

connect all the workshops together in one big exhibition, for example the day of Icelandic 

Nature the 16th of september 2016.  

One idea is to collect all the plastic material from all the rivers into one big river, for use in 

the exhbition or/and for example put it in front of the Parliament of Iceland.  

The project River should be finalized next autumn, and start on the day of the Icelandic 

nature. 

The cost of this project is not exorbitant and it will be used to keep it as self-sufficient as 

possible.  It would include the recycling of used plastic bags but and we would not need a 

lot of travelling, instead using the web-medias, e-mails, Skype and other such things to 

convey information about this project to the participants involved. 

Concerning the process of this project, we would send emails to a chosen group of schools 

in the spring 2016. We would start by sending emails to the headmasters of these schools 

and then start inviting appropriate teachers to participate in this project. From then on it 

would necessary to have good relations with each and every teacher so every one of them 

will be following the same approach, concerning the project.  

Preferably we would start the project with the students in autumn and when each group 

have finished their piece they will have chosen a special place in their region. The place 

would have to have a special meaning for them and the idea that this place be protected 

and the idea of being conscious about the nature and the environment, near and far. 
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Viðauki 5: Bréf til kennara og foreldra nemenda í Steiner-skólanum í 
Rovaniemi, artist statement verkefnisins og boðskort á sýninguna LOOKING 
back-around-forward.  

 

Monday dinner-Plastic-River – Manifesto and artist statement for the 

project on sustainability workshops.  

We don’t think there’s enough material about sustainability in the educational system. In 

our experience we didn’t learn about global issues in preschool education. We would like 

to create guidelines for teachers to make creative workshops with their students. 

What if students would make their own symbolic art piece as a visual way for them to 

work with and realize what sustainability is about?  

In a world where visual images is how you communicate with the young generation we 

think it’s more affective to let them engage in a creative visual way, instead of being fed of 

information.  Our role is to invite schools to make workshops on sustainability. We want to 

open a discussion between the students, the teachers and their homes, by asking them 

questions and allowing them to discover by themselves. The workshops could for example 

have different themes, each of them based on a planetary boundary.  

The homework for the students in Steiner Waldorf-School, was to go home, help their 

parents make dinner and take notice of where all the ingredients come from. Make a list. 

Look at the garbage the dinner produced, where is it going? Bring the packaging to class. 

Discuss for example, how did the ingredients in your dinner make it from their origin to 

your dinner table, and where does the waste go to afterwards? Use the garbage to make a 

plastic river. It’s a way to visualize how much garbage x amount of homes produce in one 

night.  

Artist statement leiðbeinendahópsins, Federica Ramacciotti, Matěj Skalický, Niamh 

Mitchell, Olivia Gallagher & Ólöf Björk Bragadóttir. 

Textinn hér að neðan birtist í stuttri heimildarmynd um gerð mandölunnar, verksins 
Integrated view of the world: Collaborative perspectives. LOOKING back-around-
forward. Sýningarstjóri: Ásthildur B. Jónsdóttir, Valo Galleri, ARKTIKUM. Museum and 
Arctic Science Centre Rovaniemi. 
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MONDAY DINNER - PLASTIC RIVER. Project of sustainability, Waldorf Steiner 
School, Rovaniemi, mars 2016. 
As a group we worked together with eighteen twelve year olds from Waldorf Steiner 

School, Rovaniemi. The aim of the project was to educate the younger generation about the 

issues concerning global warming, pollution, recycling and sustainability. We asked the 

children to take note of their surroundings and think about the amount of plastic that they 

use during their everyday lives. Using a variety of plastic materials that the children 

collected, we worked together to create a collaborative art piece that resulted in the 

formation of six rivers. 

Boðskort á sýninguna LOOKING back – around – forward, Valo galley, Arktikum, 

Rovaniemi 16. mars – 17. apríl 2016.  

Sýningin var haldin í Arktikum, menningar- og rannsóknarmiðstöð 

norðurheimskautssvæðisins í Rovaniemi, Finnlandi (Museum and Arctic Science 

Centre in Rovaniemi). 

 

                      

Mynd 39: Boðskort á sýninguna LOOKING back-around forward, sýningu Ásthildar B. Jónsdóttur með 
þátttöku listkennslunema hennar úr LHÍ og háskólanum í Rovaniemi í áfanganum Art&Participation.  
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Viðauki 6: Hugkort. Verkefni í áfanganum:Listir og menntun til sjálfbærni.  
 

  
Mynd 40. Hugkort. (2015). Ólöf Björk Bragadóttir. Verkefni í áfanganum Listir og menntun til sjálfbærni, í 
umsjón Ásthildar B. Jónsdóttur lektors í listkennsludeild LHÍ, haust 2015.



 

 


