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Ágrip	  

Markmið	  verkefnisins	  er	  að	  finna	  hvernig	  fjölbreyttur	  nemendahópur	  á	  miðstigi	  í	  

grunnskóla	  getur	  unnið	  í	  anda	  myndlistamanna	  sem	  vinna	  verk	  með	  tengsl	  við	  

stærðfræði.	  

Námsgreinarnar	  myndmennt	  og	  stærðfræði	  eru	  samþættar	  í	  samvirku	  námi.	  Til	  að	  

renna	  stoðum	  undir	  slík	  vinnubrögð	  er	  litið	  til	  kenninga	  nokkurra	  áhrifamikilla	  

fræðimanna	  á	  sviði	  menntunar.	  Dewey,	  Eisner,	  Gardner	  og	  Bourdieu	  fara	  fyrir	  hópnum.	  

Aðferðafræði	  þessarar	  rannsóknar	  er	  eigindleg	  tilviksrannsókn.	  Farið	  var	  á	  vettvang	  

og	  tekin	  tvö	  opin	  viðtöl.	  Annar	  viðmælandinn	  er	  stærðfræði-‐	  og	  textílkennari	  í	  

grunnskóla	  sem	  leggur	  höfuðáherslu	  á	  sjónræna	  þáttinn	  í	  kennslu	  sinni.	  Hinn	  
viðmælandinn	  er	  þjóðþekktur	  myndlistarmaður.	  Mörg	  verka	  hennar	  hafa	  bein	  og	  sterk	  

tengsl	  við	  stærðfræði.	  

Litið	  er	  til	  lista-‐	  og	  hugmyndasögu	  og	  leitað	  að	  snertiflötum	  stærðfræði	  og	  
myndlistar.	  Niðurstaða	  þeirrar	  athugunar	  er	  grunnurinn	  að	  handbók	  sem	  nú	  liggur	  fyrir.	  

Í	  henni	  eru	  um	  það	  bil	  tuttugu	  verkefni	  með	  ábendingum	  og	  kveikjum	  fyrir	  kennara	  sem	  
vilja	  vinna	  í	  þessum	  anda.	  

Helstu	  niðurstöður	  eru	  þær	  að	  nemendur	  í	  grunnskóla	  geta	  unnið	  í	  anda	  

myndlistarmanna	  sem	  vinna	  verk	  sín	  í	  samhengi	  við	  stærðfræði	  ef	  þeir	  hafa	  aðstæður	  

og	  námsumhverfi	  sem	  vinnur	  með	  því	  markmiði.	  Hugarfar,	  viðhorf	  og	  vinnubrögð	  
kennarans	  skipta	  höfuðmáli	  þegar	  valið	  er	  að	  vinna	  með	  snertifleti	  myndlistar	  og	  
rúmfræði.	  	  

Vonandi	  nýtist	  þetta	  verkefni	  kennurum	  sem	  vilja	  kenna	  stærðfræði	  með	  

sjónrænum	  hætti	  og	  viðhafa	  fjölbreytta	  kennsluhætti.	  Þar	  má	  telja	  samþættingu,	  

jafningjafræðslu	  og	  samvirkt	  nám	  og	  vinna	  þannig	  í	  anda	  aðalnámskrár	  grunnskóla	  með	  
sköpun,	  sjálfbærni,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  jafnrétti	  að	  leiðarljósi.	  



	  

Abstract	  

The	  aim	  of	  this	  project	  is	  to	  realise	  how	  a	  varied	  group	  of	  elementary	  school	  midlevel	  

students	  can	  perform	  their	  studies	  in	  the	  spirit	  of	  artists	  who’s	  work	  is	  closely	  related	  to	  

mathematics.	  

The	  study	  areas	  of	  visual	  arts	  and	  mathematics	  are	  integrated	  into	  collective	  

studies.	  Aiming	  to	  underpin	  such	  procedures	  the	  theories	  of	  a	  number	  of	  influential	  

social	  scientists	  in	  education	  are	  examined.	  Prominent	  in	  that	  group	  are	  Dewey,	  Eisner,	  

Gardner	  and	  Bourdieu.	  

The	  methodology	  used	  in	  this	  research	  is	  qualitative	  case	  study.	  Two	  extensive	  open	  

interviews	  were	  conducted.	  One	  of	  the	  persons	  interviewed	  teaches	  mathematics	  and	  
textiles	  at	  an	  elementary	  school,	  she	  focuses	  on	  the	  visual	  element	  in	  her	  teaching.	  The	  

other	  one	  interviewed	  is	  a	  well	  known	  artist	  in	  Iceland.	  Many	  of	  her	  works	  are	  in	  a	  

strong	  and	  direct	  relationship	  with	  the	  fundamentals	  of	  mathematics.	  

The	  research	  looks	  at	  art	  history	  and	  the	  history	  of	  ideas,	  and	  analyses	  the	  

relationship	  of	  mathematics	  and	  the	  visual	  arts.	  This	  analysis	  and	  data	  from	  the	  
research	  form	  a	  basis	  of	  a	  handbook	  on	  the	  subject.	  That	  handbook	  incorporates	  

around	  20	  projects	  with	  tips	  and	  motives	  for	  teachers	  who	  are	  interested	  in	  working	  

along	  these	  lines.	  

The	  main	  results	  are	  that	  elementary	  school	  students	  can	  work	  in	  the	  spirit	  of	  artists	  

who	  probe	  the	  relationship	  of	  visual	  arts	  and	  mathematics	  if	  they	  have	  the	  conditions	  
and	  study	  surroundings	  for	  that	  kind	  of	  situation.	  The	  mentality,	  attitude	  and	  work	  

procedures	  of	  the	  teacher	  are	  of	  utmost	  importance	  when	  utilising	  the	  relationship	  of	  
visual	  arts	  and	  geometry.	  	  

Hopefully	  this	  project	  will	  benefit	  teachers	  interested	  in	  teaching	  mathematics	  in	  a	  

visual	  way	  and	  using	  diverse	  ways	  of	  teaching.	  That	  entails	  integration,	  peer	  education	  

and	  collaborative	  learning.	  In	  that	  spirit	  teachers	  utilise	  the	  elementary	  school	  national	  

curriculum	  with	  creativity,	  sustainability,	  democracy	  and	  human	  rights	  issues	  at	  heart.	  
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3	  

1 Inngangur	  

Efni	  ritgerðarinnar	  er	  um	  samþættingu	  hins	  sjónræna	  og	  stærðfræði.	  Henni	  fylgir	  

handbók	  sem	  er	  hugsuð	  fyrir	  kennara	  sem	  vilja	  samþætta	  myndmennt	  og	  stærðfræði.	  

Rannsóknin	  er	  tilviksrannsókn	  sem	  fellur	  undir	  eigindlega	  aðferðafræði.	  Tvö	  viðtöl	  voru	  

tekin,	  við	  Borghildi	  Jósúadóttur	  kennara	  og	  myndlistarmanninn	  Rúrí.	  Þegar	  Borghildur	  

lýsti	  kennslustund	  þar	  sem	  hún	  byggir	  á	  skapandi	  vinnubrögðum	  sagði	  hún	  orðin	  í	  nafni	  

ritgerðarinnar:	  „Það	  eru	  allir	  að	  sullast	  í	  þessu	  skapandi	  og	  þá	  eru	  einhvern	  veginn	  allir	  
saman“.	  Tilvitnunin	  í	  nafni	  handbókarinnar	  „Þetta	  gengur	  allt	  upp“	  eru	  orð	  sem	  Rúrí	  lét	  

falla	  í	  viðtalinu	  þegar	  hún	  ræddi	  um	  verk	  sitt	  52	  metrar.	  Í	  rannsókninni	  var	  einnig	  gerð	  

vettvangsathugun.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  vísa	  síðan	  veginn	  að	  efnistökum	  og	  
nálgun	  í	  handbókinni.	  	  

1.1 Kynning	  
Við	  lifum	  á	  tímum	  hins	  sjónræna,	  tímum	  sjónrænna	  áreita.	  Snertifletir	  myndmenntar	  og	  
stærðfræði	  tengjast	  aðallega	  rúmfræði.	  Á	  okkar	  tímum	  er	  viðeigandi	  að	  skilgreina	  
rúmfræði	  sem	  grein	  innan	  stærðfræðinnar	  sem	  fæst	  við	  sjónræn	  fyrirbæri	  (Malkevitch,	  

2009).	  Það	  er	  því	  ekki	  úr	  lausu	  lofti	  gripið	  hve	  tengslin	  við	  rúmfræði	  eru	  augljós	  í	  þessu	  
viðfangsefni.	  Ég,	  höfundur	  þessa	  verks,	  er	  myndmenntakennari	  í	  grunninn.	  Síðar	  fór	  ég	  

nám	  í	  sérkennslufræðum.	  Þá	  fór	  ég	  á	  námskeiðið	  Stærðfræði	  fyrr	  alla	  og	  fékk	  

hugmyndir	  um	  hvernig	  má	  samætta	  myndmennt	  og	  stærðfræði.	  Í	  lokaverkefni	  mínu	  
sameina	  ég	  sérkennslu	  og	  myndmennt.	  Ég	  hef	  reynslu	  af,	  að	  þetta	  tvennt	  getur	  farið	  

mjög	  vel	  saman.	  Sérkennslunemendur	  eiga	  oft	  gott	  með	  að	  skilja	  stærðfræði	  ef	  hún	  er	  

sett	  fram	  á	  sjónrænan	  og	  áþreifanlegan	  hátt.	  Áhersla	  er	  á	  vinnu	  í	  fjölbreyttum	  
nemendahópum	  og	  mikilvægi	  þess	  að	  þeir	  vinni	  saman,	  hver	  á	  sínum	  forsendum,	  

þannig	  að	  allir	  fái	  nám	  við	  sitt	  hæfi	  í	  skóla	  án	  aðgreiningar.	  

Á	  barna-‐	  og	  menntaskólaárunum	  var	  stærðfræði	  ekki	  mitt	  sterkasta	  fag.	  En	  á	  

fullorðinsárum	  kynntist	  ég	  og	  nálgaðist	  stærðfræði	  á	  nýjan	  hátt	  og	  áttaði	  mig	  á	  hve	  

mikilvæg	  hún	  er	  í	  daglegu	  lífi.	  Segja	  má	  að	  ég	  hafi	  fyrst	  fengið	  talnaskilning	  þegar	  ég	  

tókst	  á	  við	  það	  um	  mánaðamót	  að	  reikna	  út,	  á	  gluggaumslögum,	  hvernig	  ég	  gæti	  látið	  

enda	  ná	  saman.	  Ég	  fann	  það	  á	  sjálfri	  mér	  hvað	  tölurnar	  þýddu.	  Ég	  er	  mjög	  hrifin	  af	  

munstrum	  og	  þess	  sér	  stað	  í	  verkefnum	  sem	  ég	  legg	  fyrir	  nemendur	  mína	  í	  myndmennt.	  

Til	  að	  mynda	  hef	  ég	  unnið	  með	  þökun	  í	  munsturgerð.	  Einnig	  finnst	  mér	  gaman	  að	  glíma	  
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við	  að	  prjóna	  með	  aðferðum	  sem	  verða	  að	  ganga	  upp.	  Frá	  því	  að	  ég	  byrjaði	  að	  kenna	  

hef	  ég	  hrifist	  af	  og	  haft	  trú	  á	  sjálfsprottnum	  (e.	  spontaneous)	  vinnubrögðum.	  	  

Fyrir	  nokkrum	  árum	  kenndi	  ég	  bekkjarkennslu	  í	  yngstu	  bekkjum	  grunnskóla.	  Þar	  

vakti	  áhuga	  minn	  hvernig	  nemendur	  nálgast	  stærðfræði	  með	  sjónrænum	  og	  

áþreifanlegum	  hætti	  og	  því	  hvernig	  leitast	  er	  við	  að	  tengja	  viðfangsefnin	  við	  

raunveruleikann	  og	  daglegt	  líf.	  Í	  námsefninu	  Einingu	  er	  að	  finna	  margvíslegar	  tengingar	  

þar	  að	  lútandi.	  Einnig	  vorum	  við	  kennararnir	  vakandi	  fyrir	  því	  að	  nota	  hin	  mörgu	  
tækifæri	  sem	  gáfust	  til	  þess	  að	  tengja	  viðfangsefnin	  við	  daglegt	  líf	  nemenda.	  Sú	  

staðreynd	  að	  ég	  er	  list-‐	  og	  verkgreinakennari,	  myndmenntakennari,	  og	  er	  því	  vön	  að	  

kennslustundir	  séu	  líflegar	  og	  þeim	  fylgi	  talsvert	  umstang,	  dót	  og	  drasl,	  skiptir	  án	  efa	  
máli	  í	  þessu	  samhengi.	  

Hugsmíðahyggjan	  er	  leiðarljós	  í	  þessu	  verki,	  litið	  er	  til	  kenninga	  nokkurra	  frumkvöðla	  

á	  sviði	  menntunar,	  félagsfræði	  og	  sálfræði,	  Eru	  þar	  fremstir	  í	  flokki	  John	  Dewey,	  Hovard	  
Gardner	  og	  Pierre	  Bourdieu	  auk	  Eliotts	  Eisner.	  Seint	  á	  síðustu	  öld	  hlustaði	  ég	  á	  
fyrirlestur	  Eliotts	  Eisner	  í	  Háskólabíói.	  Hann	  lýsti	  mikilvægi	  sköpunarferlisins	  og	  því	  

hvernig	  má	  yfirfæra	  það	  á	  allt	  nám,	  raunar	  allt	  sem	  maður	  tekur	  sér	  fyrir	  hendur	  í	  lífinu.	  
Mér	  er	  minnisstætt	  að	  hann	  talaði	  um	  að	  þegar	  við	  hefjumst	  handa,	  þurfum	  ekki	  að	  vita	  
hver	  niðurstaðan	  verður.	  Eisner	  sáði	  hjá	  mér	  fræjum	  þeirrar	  vissu	  að	  sköpun	  er	  

mikilvægur	  þáttur	  í	  skólastarfi	  og	  að	  list-‐	  og	  verkgreinar	  gætu	  og	  ættu	  að	  vera	  miðlægar	  
í	  öllu	  námi.	  Hann	  leiddi	  mér	  fyrir	  sjónir	  að	  þær	  væru	  merkilegri	  en	  ég	  hafði	  hingað	  til	  
talið.	  En	  enn	  þann	  dag	  í	  dag	  heyrast	  almennir	  kennarar	  tala	  um	  list-‐	  og	  verkgreinar	  sem	  

aukagreinar.	  Því	  ættu	  allir	  kennarar	  að	  leita	  í	  smiðju	  Eisners.	  

1.2 Markmið,	  tilgangur	  og	  gildi	  verkefnisins	  
Tilgangur	  verksins	  er	  að	  varpa	  ljósi	  á	  mikilvægi	  sköpunar,	  samþættingar	  og	  samvinnu	  á	  

okkar	  tímum	  og	  finna	  flöt	  á	  hvernig	  allir	  nemendur	  geta	  fengið	  góða	  menntun	  í	  skóla	  án	  
aðgreiningar.	  Markmiðið	  með	  verkefninu	  er	  að	  búa	  til	  handbók	  fyrir	  kennara	  þar	  sem	  

myndmennt	  og	  stærðfræði	  eru	  samþætt	  í	  samvirku	  námi.	  Á	  „hinu	  iðjusama“	  miðstigi	  í	  

grunnskóla	  má	  virkja	  alla	  nemendur	  í	  fjölbreyttum	  nemendahópi,	  gefa	  þeim	  tækifæri	  til	  
að	  nýta	  styrkleika	  sína	  og	  nálgast	  námsgreinarnar	  tvær	  frá	  öðru	  sjónarhorni	  en	  oftast	  er	  

gert.	  „Hið	  iðjusama“	  miðstig	  vísar	  til	  þess	  að	  þá	  eru	  nemendur	  oft	  og	  tíðum	  vinnusamir	  

og	  töluvert	  getumiklir.	  Á	  unglingsárunum	  er	  hugurinn	  oft	  bundinn	  við	  annað	  en	  

skólastarf	  og	  því	  finnst	  mörgum	  kennurum	  skemmtilegra	  að	  kenna	  á	  miðstigi.	  Á	  tímum	  
neyslu,	  mötunar	  og	  tæknivædds	  samfélags	  veitir	  ekki	  af	  að	  gefa	  sköpuninni	  vægi	  og	  

þann	  sess	  sem	  hún	  á	  skilinn.	  Til	  dæmis	  með	  því	  að	  leiða	  nemendum	  fyrir	  sjónir	  að	  
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sköpun	  auðgar	  nám	  og	  að	  fleira	  getur	  glatt	  okkur	  en	  neysla.	  Annað	  markmið	  er	  að	  

kynna	  listasögu	  fyrir	  nemendum.	  Margir	  myndlistarmenn	  frá	  ýmsum	  tímum,	  sem	  vinna	  

verk	  með	  tengsl	  við	  stærðfræði,	  koma	  við	  sögu	  í	  handbókinni.	  Leitað	  er	  að	  hugmyndum	  
í	  smiðju	  þeirra	  og	  leitast	  	  við	  að	  finna	  og	  kynna	  fleiri	  íslenska	  myndlistarmenn	  sem	  vinna	  

í	  sama	  anda.	  Nemendahópar	  eru	  fjölbreyttir	  og	  sumir	  nemendur	  koma	  frá	  löndum	  þar	  

sem	  þeirra	  menning	  er	  ólík	  þeirri	  vestrænu.	  Með	  þá	  nemendur	  í	  huga	  var	  þess	  gætt	  að	  
líta	  ekki	  einungis	  til	  vestrænnar	  listasögu.	  Hún	  er	  þó	  vissulega	  fyrirferðarmikil	  í	  þessu	  

verki.	  

Ég	  valdi	  að	  gera	  námsefni,	  handbók	  fyrir	  kennara,	  þar	  sem	  myndmennt	  og	  

stærðfræði	  eru	  samþætt	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  auðga	  menntun	  nemenda	  í	  báðum	  
námsgreinum	  í	  þeirri	  von	  að	  hún	  verði	  ríkulegri.	  Um	  er	  að	  ræða	  samvirkt	  nám	  á	  miðstigi	  

grunnskóla.	  Ég	  vil	  nálgast	  efnið	  með	  sköpun	  að	  leiðarljósi	  og	  gefa	  þannig	  nemendum	  

sem	  ef	  til	  vill	  hentar	  ekki	  hefðbundin	  nálgun,	  með	  bók	  og	  blýant	  við	  borð,	  tækifæri	  til	  að	  
njóta	  sín	  í	  námi.	  Ástæður	  þess	  að	  hefðbundin	  nálgun	  hentar	  ekki	  öllum	  nemendum	  eru	  

margvíslegar.	  Þeir	  geta	  til	  að	  mynda	  verið	  sterkari	  í	  rýmisgreind	  en	  rökgreind.	  

Lestrarerfiðleikar	  kunna	  að	  vera	  ástæðan.	  Ef	  til	  vill	  hafa	  þeir	  annað	  móðurmál	  en	  
íslensku	  og	  eiga	  erfitt	  með	  að	  skilja	  orðadæmi	  í	  stærðfræðitímum.	  Mögulega	  glíma	  þeir	  

við	  þroskaskerðingu	  af	  einhverju	  tagi	  og	  hentar	  betur	  að	  nálgast	  hlutina	  myndrænt.	  

Einnig	  kann	  að	  vera	  að	  ofvirkni	  og/eða	  athyglisbrestur	  orsaki	  það	  að	  viðkomandi	  líði	  
best	  á	  stöðugri	  hreyfingu	  og	  því	  eigi	  vel	  við	  hann	  að	  vinna	  á	  gólfi	  með	  eitthvað	  í	  

höndunum	  að	  fást	  við.	  Nemendum	  sem	  hentar	  hefðbundin	  nálgun	  eru	  yfirleitt	  
móttækilegir	  fyrir	  fjölbreyttum	  kennsluháttumri	  og	  nýstárlegri	  nálgun.	  Þannig	  ættu	  allir	  

að	  geta	  verið	  sáttir.	  Þegar	  nemendur	  eru	  hvattir	  til	  að	  sjá	  nýja	  fleti	  á	  viðfangsefnum	  

sínum	  opnast	  vonandi	  eitthvað	  fyrir	  þeim	  og	  þeir	  koma	  auga	  á	  nýjar	  tengingar.	  Í	  

aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  kemur	  fram	  að	  

allir	  nemendur	  eiga	  rétt	  á	  að	  fá	  nám	  við	  sitt	  hæfi	  og	  þar	  er	  lögð	  áhersla	  á	  fjölbreyttar	  
kennsluaðferðir	  en	  þær	  stuðla	  að	  því	  að	  svo	  megi	  verða.	  

Stefnt	  er	  að	  því	  að	  nota	  verðlaust	  efni	  sem	  annars	  færi	  á	  haugana	  svo	  sem	  hvers	  

konar	  umbúðir,	  það	  er	  að	  segja	  að	  endurnýta	  efni	  og	  stuðla	  þannig	  að	  sjálfbærni,	  	  sem	  
er	  einmitt	  einn	  af	  grunnþáttunum	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla.	  

Skóli	  án	  aðgreiningar,	  skóli	  margbreytileikans,	  er	  opinber	  skólastefna	  á	  Íslandi.	  Með	  

handbókinni	  tel	  ég	  mig	  leggja	  lóð	  á	  vogarskálarnar	  til	  þess	  að	  unnið	  sé	  í	  anda	  þeirrar	  

stefnu.	  	  

Kennarar	  dagsins	  í	  dag	  mennta	  fólk	  fyrir	  framtíðina,	  sem	  við	  vitum	  ekki	  hvernig	  

verður.	  Við	  vitum	  ekki	  hvaða	  viðfangsefni	  fólk	  þarf	  að	  takast	  á	  við	  en	  vitum	  að	  það	  
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verður	  mikilvægt	  að	  geta	  unnið	  saman.	  Miklu	  máli	  skiptir	  að	  kennarar	  líti	  á	  sig	  sem	  

samverkamenn	  nemenda.	  Þeir	  vita	  ekki	  hver	  niðurstaðan	  verður	  frekar	  en	  

nemendurnir.	  Jafnframt	  er	  nauðsynlegt,	  vegna	  lýðræðisþróunar	  nú	  á	  tímum	  
fólksflutninga	  og	  fjölmenningar,	  að	  öll	  sjónarmið,	  ólík	  menning,	  trúarbrögð,	  lífsskoðanir	  

og	  hæfni	  hvers	  og	  eins,	  séu	  metin	  jafngild.	  Við	  verðum	  að	  geta	  talað	  saman	  og	  leyst	  úr	  

ágreiningi.	  Einnig	  teljum	  við	  okkur	  vita	  að	  það	  að	  vera	  skapandi	  sé	  mikilvægt	  veganesti	  
til	  framtíðar.	  Nú	  er	  svo	  komið	  að	  mannkynið	  stendur	  á	  krossgötum	  varðandi	  umgengni	  

við	  jörðina,	  hún	  er	  sú	  eina	  sem	  við	  eigum.	  

Við	  getum	  ekki	  haldið	  áfram	  að	  ræna	  jörðina	  og	  verðum	  að	  snúa	  við	  blaðinu.	  

Grunnskólinn	  er	  kjörinn	  vettvangur	  til	  að	  temja	  nemendum	  hugarfar	  sem	  leiðir	  til	  
sjálfbærni.	  Að	  mínu	  mati	  eru	  börn	  réttsýn	  og	  barnshugurinn	  gljúpur	  og	  móttækilegur.	  

Þau	  munu	  erfa	  jörðina	  og	  sjálfbærni	  er	  lífsnauðsynleg	  ef	  mannkynið	  ætlar	  að	  halda	  

áfram	  að	  byggja	  hana.	  Sú	  staðreynd	  að	  lýðræði,	  mannréttindi,	  jafnrétti,	  sköpun	  og	  
sjálfbærni	  eru	  á	  meðal	  grunnþátta	  aðalnámskrár	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013),	  og	  eiga	  samkvæmt	  því	  að	  fléttast	  inn	  í	  allt	  nám,	  

rennir	  stoðum	  undir	  þá	  vissu	  að	  hér	  séu	  á	  ferðinni	  mikilvæg	  hugtök	  sem	  leggja	  ber	  
áherslu	  á	  í	  skólastarfi.	  

1.3 Uppbygging	  verksins	  
Auk	  formála	  og	  ágrips	  skiptist	  ritgerðin	  í	  sex	  kafla.	  Í	  inngangi	  eru	  aðdragandi	  og	  kveikjur	  
að	  verkinu	  kynnt.	  Jafnframt	  er	  gerð	  grein	  fyrir	  markmiði,	  tilgangi	  og	  gildi	  þess.	  Í	  öðrum	  

kafla	  er	  sjónum	  beint	  að	  bakgrunni	  verksins,	  grunnþáttum	  menntunar	  og	  

hæfniviðmiðum	  úr	  aðalnámskrá	  grunnskóla.	  Síðan	  er	  fjallað	  um	  sköpun	  og	  mikilvægi	  
hennar	  í	  skólastarfi.	  Þar	  eru	  kennsluaðferðir	  einnig	  tíundaðar	  og	  litið	  er	  til	  stöðu	  

nemenda	  í	  námshópum.	  Einnig	  er	  fjallað	  um	  tengsl	  rúmfræði	  og	  myndlistar.	  Í	  þriðja	  

kafla	  er	  greint	  frá	  rannsókninni	  og	  aðferðafræðinni	  sem	  var	  notuð.	  Í	  kjölfarið	  fylgir	  fjórði	  
kafli	  þar	  sem	  greint	  er	  frá	  niðurstöðum	  hennar.	  Fimmti	  kafli	  er	  helgaður	  umræðu	  um	  

niðurstöður	  Að	  síðustu	  eru	  lokaorð.	  Tveir	  viðaukar	  eru	  við	  ritgerðina:	  Í	  A	  eru	  listamenn	  

sem	  vinna	  verk	  með	  tengsl	  við	  stærðfræði,	  og	  vísað	  er	  til	  í	  handbókinni,	  kynntir.	  Í	  B	  eru	  
hugtök	  sem	  koma	  við	  sögu	  í	  handbókinni	  skilgreind.	  Ritgerðinni	  fylgir	  síðan	  handbók	  

með	  verkefnum,	  hugmyndum	  og	  kveikjum.	  Hún	  er	  hugsuð	  fyrir	  kennara	  sem	  hafa	  

áhuga	  á	  að	  samþætta	  myndmennt	  og	  stærðfræði	  í	  samvirku	  námi	  og	  vinna	  þannig	  í	  
skóla	  án	  aðgreiningar	  í	  anda	  aðalnámskrár	  grunnskóla.	  	  
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2 Bakgrunnur	  

2.1 	  Grunnþættir	  menntunar	  
Grunnþættir	  menntunar	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  eiga	  að	  fléttast	  inn	  í	  allt	  nám	  

(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Hér	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  hvernig	  

grunnþættirnir,	  sköpun,	  lýðræði	  og	  mannréttindi,	  sjálfbærni,	  jafnrétti	  og	  læsi,	  heilbrigði	  
og	  velferð	  tengjast	  þessu	  verki.	  Sköpun	  er	  fyrirferðarmikil	  en	  aðrir	  grunnþættir	  skipa	  

einnig	  sinn	  sess.	  Hugtakið	  læsi	  er	  notað	  í	  víðum	  skilningi	  svo	  sem	  umhverfislæsi.	  

2.2 Sköpun	  
Í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  segir	  að	  
sköpun	  sé	  mikilvægur	  grunnur	  að	  því	  að	  horfa	  til	  framtíðar	  og	  móta	  sér	  framtíðarsýn,	  

taka	  þátt	  í	  mótun	  lýðræðissamfélags	  og	  skapa	  sér	  hlutverk	  innan	  þess.	  Þar	  er	  sköpun	  

einn	  af	  grunnþáttum	  menntunar	  og	  á	  að	  fléttast	  inn	  í	  allt	  nám.	  Það	  styður	  hina	  miklu	  
áherslu	  sem	  er	  á	  sköpun	  í	  þessu	  verki.	  Sköpun	  er	  að	  uppgötva,	  virkja	  ímyndunarafl	  og	  

leika	  sér	  með	  möguleika,	  að	  njóta	  og	  örva	  forvitni	  og	  áhuga.	  Í	  henni	  felst	  einnig	  að	  sjá	  
fyrir	  hið	  óorðna	  og	  að	  framkvæma	  það.	  Hún	  byggist	  á	  forvitni,	  áskorun,	  spennu	  og	  leit.	  
Glíman	  við	  viðfangsefnið	  og	  það	  að	  finna	  lausn	  getur	  verið	  umbun	  í	  sjálfu	  sér.	  Sköpun	  

brýtur	  hefðbundin	  munstur,	  reglur	  og	  kerfi	  og	  veitir	  nýja	  sýn	  á	  fyrirbæri	  og	  viðteknar	  

hugmyndir.	  Hún	  byggist	  á	  gagnrýninni	  hugsun	  og	  aðferðum	  sem	  opna	  sífellt	  nýja	  

möguleika	  og	  því	  skiptir	  ferlið	  ekki	  síður	  máli	  en	  afrakstur	  verksins.	  Að	  skapa	  er	  að	  fara	  

út	  fyrir	  mengi	  hins	  þekkta	  og	  þar	  með	  auka	  þekkingu	  sína	  og	  leikni.	  Nám	  á	  sér	  stað	  

þegar	  einstaklingur	  vinnur	  með	  áreiti,	  tengir	  það	  fyrri	  þekkingu	  og	  skapar	  nýja.	  Þannig	  

er	  menntun	  í	  rauninni	  sjálfssköpun.	  Hún	  er	  leið	  upplýsts	  einstaklings	  til	  að	  verða	  ,,meira	  

í	  dag	  en	  í	  gær“.	  Sköpunarþrá	  á	  sér	  rætur	  í	  meðfæddri	  forvitni	  og	  athafnaþrá.	  Hún	  

stuðlar	  að	  frumkvæði	  einstaklingsins.	  Þegar	  börn	  og	  ungmenni	  skynja	  merkingu	  

viðfangsefnanna	  og	  gildi	  þeirra	  leiðir	  sköpunargleði	  til	  námsáhuga	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Hér	  er	  að	  finna	  samhljóm	  með	  kenningum	  Gardners,	  

Deweys,	  Eisners	  sem	  og	  hugsmíðahyggjunni,	  samhljóm	  sem	  veitir	  sannfæringu	  um	  að	  

verkefni	  sem	  þetta	  sé	  mikilvægt.	   	  
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2.2.1 Sjálfbærni	  

Í	  bók	  sinni	  Verum	  græn	  segja	  þær	  Ásthildur	  Björg	  Jónsdóttir,	  Ellen	  Gunnarsdóttir	  og	  

Gunndís	  Ýr	  Finnbogadóttir	  (2014)	  að	  sjálfbærni	  merki	  að	  endurnýja	  og	  standa	  undir	  eða	  

viðhalda	  einhverju	  svo	  sem	  sjálfbærum	  auðlindum	  á	  borð	  við	  fiskinn	  í	  sjónum	  og	  
jarðhita.	  Sjálfbærni	  snýst	  um	  samspil	  umhverfis,	  efnahags,	  samfélags	  og	  velferðar	  og	  á	  

til	  dæmis	  við	  um	  umhverfisvernd,	  félagslegt	  réttlæti,	  góða	  heilsu	  og	  velferð	  en	  einnig	  

jöfnuð	  í	  efnahagslífi	  þar	  sem	  barist	  er	  gegn	  misskiptingu	  auðs	  og	  fyrir	  jöfnum	  
möguleikum	  á	  þátttöku	  í	  menningarviðburðum.	  Þegar	  verið	  er	  að	  tileinka	  sér	  sjálfbærni	  

verður	  að	  skoða	  þætti	  sem	  tengjast	  samábyrgð,	  bæði	  á	  heimsvísu	  og	  heimavið.	  

Hugtakið	  vísar	  til	  þess	  hvernig	  við	  getum	  hegðað	  okkur	  í	  dag	  án	  þess	  að	  hafa	  neikvæð	  

áhrif	  á	  framtíð	  annarra	  jarðarbúa	  og	  komandi	  kynslóða	  (Ásthildur	  Björg	  Jónsdóttir,	  Ellen	  

Gunnarsdóttir	  og	  Gunndís	  Ýr	  Finnbogadóttir,	  2014).	  Stefnt	  er	  að	  því	  að	  nota	  verðlaust	  

efni	  sem	  annars	  færi	  á	  haugana,	  svo	  sem	  hvers	  konar	  umbúðir,	  það	  er	  að	  segja	  að	  

endurnýta	  efni	  og	  stuðla	  þannig	  að	  sjálfbærni.	  Hún	  er	  mikilvæg	  á	  okkar	  tímum.	  
Vesturlandabúar,	  sem	  eru	  lítill	  hluti	  jarðarbúa,	  nota	  25%	  meira	  af	  náttúruauðlindum	  

jarðarinnar	  en	  hún	  getur	  viðhaldið	  og	  það	  getur	  ekki	  gengið	  endalaust	  (Ásthildur	  Björg	  

Jónsdóttir,	  Ellen	  Gunnarsdóttir	  og	  Gunndís	  Ýr	  Finnbogadóttir,	  2014).	  Framtíð	  

jarðarinnar	  er	  í	  höndum	  nemenda	  þessa	  heims.	  Það	  verður	  því	  að	  teljast	  afar	  brýnt	  að	  
kennarar	  hafi	  sjálfbærni	  í	  huga	  í	  allri	  sinni	  kennslu.	  Sjálfbærni	  er	  einn	  af	  grunnþáttum	  í	  

menntun	  á	  öllum	  skólastigum	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Sem	  

dæmi	  um	  hve	  mikilvæg	  hún	  er	  talin	  á	  okkar	  tímum	  má	  benda	  á	  að	  Sameinuðu	  þjóðirnar	  
skilgreindu	  áratuginn	  2005	  til	  2014	  sem	  áratug	  sjálfbærni	  (UNESCO,	  e.d.).	  Því	  er	  ljóst	  að	  

mikilvægt	  er	  að	  efla	  hana.	  Það	  verður	  að	  teljast	  skapandi	  að	  endurnýta	  verðlaust	  efni	  og	  

brýnt	  er	  að	  nota	  hvert	  tækifæri	  sem	  gefst	  til	  uppeldis	  til	  sjálfbærni.	  

2.2.2 Lýðræði,	  mannréttindi	  og	  jafnrétti	  

Lýðræði,	  mannréttindi	  og	  jafnrétti	  eru	  mikilvægir	  þættir	  á	  vettvangi	  skólastarfs.	  Þeir	  

grundvallast	  á	  samábyrgð,virðingu	  fyrir	  manngildi	  og	  öllu	  lífi.	  Mannréttindi	  byggja	  
meðal	  annars	  á	  jöfnum	  tækifærum	  allra	  til	  náms	  og	  til	  að	  fá	  að	  þroskast	  á	  eigin	  

forsendum.	  Þegar	  kennurum	  tekst	  vel	  að	  fá	  fram	  samvinnu	  á	  milli	  nemenda,	  engin	  

skoðun	  er	  talin	  réttari	  en	  önnur	  og	  ekki	  er	  eitt	  rétt	  svar	  við	  hverri	  spurningu,	  ætti	  
umburðalyndi	  og	  virðing	  nemenda	  fyrir	  ólíkum	  sjónarmiðum	  að	  eflast.	  Í	  samvinnu	  ræða	  

nemendur	  saman	  og	  þurfa	  að	  finna	  leið	  að	  niðurstöðu	  í	  sameiningu	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Þannig	  læra	  þeir	  að	  komast	  að	  samkomulagi	  og	  

styrkja	  þar	  með	  lýðræðisvitund	  sína.	  Að	  efla	  aðrar	  greindir	  en	  málgreind	  og	  rök-‐	  og	  

stærðfræðigreind,	  eins	  og	  hvatt	  er	  til	  í	  þessu	  verki,	  hlýtur	  því	  að	  jafna	  stöðu	  nemenda.	  	  
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Í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  segir	  að	  í	  

skóla	  án	  aðgreiningar	  eigi	  að	  ríkja	  fjölbreytni	  í	  vinnubrögðum	  og	  kennsluaðferðum.	  Val	  

á	  kennsluaðferðum	  og	  skipulag	  skólastarfs	  verði	  að	  miðast	  við	  þá	  skyldu	  grunnskóla	  að	  
sjá	  hverjum	  nemanda	  fyrir	  bestu	  tækifærum	  til	  náms	  og	  þroska.	  Kennslan	  á	  að	  efla	  með	  

nemendum	  áhuga	  og	  vinnugleði	  og	  verður	  að	  taka	  mið	  af	  þörfum	  og	  reynslu	  einstakra	  

nemenda.	  Kennsluhættir	  mega	  ekki	  mismuna	  nemendum	  til	  dæmis	  eftir	  kynferði,	  
búsetu,	  uppruna,	  litarhætti,	  fötlun,	  trúarbrögðum,	  kynhneigð	  eða	  félagslegri	  stöðu.	  Þeir	  

eiga	  að	  taka	  mið	  af	  jafnrétti	  og	  jafnræði.	  Slík	  vinnubrögð	  efla	  lýðræðisvitund.	  

Kennsluaðferðin	  samvirkt	  nám	  ætti	  að	  gagnast	  vel	  til	  að	  viðhafa	  lýðræðisleg	  

vinnubrögð.	  Samvinna	  nemenda	  í	  hóp	  er	  til	  þess	  fallin	  að	  mæta	  ákvæði	  í	  aðalnámskrá	  

grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  um	  að	  undirbúa	  skuli	  

nemendur	  undir	  að	  lifa	  og	  starfa	  í	  lýðræðisþjóðfélagi.	  Þegar	  best	  tekst	  til	  skila	  

vinnubrögðin	  sér	  út	  í	  samfélagið	  með	  þegnum	  með	  góða	  lýðræðisvitund.	  Þar	  sem	  er	  
lýðræði	  er	  gert	  ráð	  fyrir	  að	  allir	  hafi	  jafnan	  aðgang	  að	  hinum	  lýðræðislega	  vettvangi	  en	  
þegar	  nánar	  er	  að	  gáð	  kemur	  í	  ljós	  að	  svo	  er	  ekki.	  Félagsleg	  tengsl	  skilyrða	  reynslu,	  

þekkingu	  og	  möguleika	  fólks	  til	  að	  koma	  að	  lýðræðislegum	  ákvörðunum,	  taka	  virkan	  
þátt	  í	  mótun	  samfélagsins	  og	  hafa	  þar	  með	  áhrif	  á	  eigið	  líf	  (Ólafur	  Páll	  Jónsson	  og	  Þóra	  
Björg	  Sigurðardóttir,	  2012).	  Þessa	  staðreynd	  má	  yfirfæra	  á	  grunnskóla	  og	  líta	  á	  

skólastofuna	  sem	  vettvang	  samkvæmt	  kenningum	  Bordieus	  sem	  fjallað	  er	  um	  síðar	  í	  
þessu	  verki.	  Mikilvægt	  er	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  grunnskólinn	  er	  eina	  menntastofnunin	  þar	  
sem	  er	  skólaskylda	  og	  því	  sú	  eina	  sem	  tryggt	  er	  að	  allir	  þegnar	  samfélagsins	  sæki	  á	  

lífsleiðinni.	  Þar	  gefst	  því	  einstakt	  tækifæri	  til	  að	  gefa	  nemendum	  færi	  á	  að	  tileinka	  sér	  og	  

þjálfa	  sig	  í	  lýðræðislegum	  vinnubrögðum.	  

2.2.3 Læsi	  

Læsi	  er	  félagsleg	  athöfn	  þar	  sem	  umhverfi	  og	  samfélag	  eru	  túlkuð	  á	  grunni	  eigin	  gilda	  

(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Hugtakið	  tengist	  þessu	  verkefni	  í	  víðum	  

skilningi	  þannig	  að	  þegar	  nemendur	  vinna	  með	  umhverfi	  sitt	  og	  daglegt	  líf	  ættu	  þeir,	  
þegar	  vel	  tekst	  til,	  að	  sjá	  hluti	  í	  nýju	  ljósi	  og	  verða	  þar	  með	  læsari	  á	  umhverfi	  sitt	  og	  

sjónræna	  menningu.	  

2.2.4 Heilbrigði	  og	  velferð	  

Öll	  verkefnin	  sem	  sett	  eru	  fram	  í	  handbókinni	  sem	  fylgir	  þessu	  verki,	  geta	  haft	  

fyrirbyggjandi	  áhrif	  í	  lífi	  nemenda.	  Ef	  sjónum	  nemenda	  er	  beint	  að	  uppbyggilegum	  

viðfangsefnum	  minnka	  líkur	  á	  að	  þeir	  leiðist	  út	  á	  óæskilegar	  brautir.	  Sum	  verkefni	  
tengjast	  beint	  útivist,	  hreyfingu	  og	  íþróttum.	  	  
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Sú	  staðreynd	  að	  sköpun,	  sjálfbærni,	  lýðræði,	  mannréttindi,	  jafnrétti,	  læsi,	  heilbrigði	  

og	  velferð	  eru	  á	  meðal	  grunnþátta	  aðalnámskrár	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  rennir	  stoðum	  undir	  þá	  vissu	  að	  hér	  séu	  á	  ferðinni	  
mikilvæg	  hugtök	  sem	  leggja	  ber	  áherslu	  á	  í	  skólastarfi.	  Hæfniviðmiðin	  endurspegla	  

einnig	  áherslur	  í	  aðalnámskrá.	  Hér	  eru	  valin	  þau	  viðmið	  sem	  tengjast	  verkefnunum	  í	  

handbókinni.	  

2.3 Hæfniviðmið	  
Í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  eru	  sett	  fram	  hæfniviðmið	  fyrir	  námsgreinar	  og	  einnig	  

sameiginleg	  viðmið	  fyrir	  list-‐	  og	  verkgreinar	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  
2013).	  Hér	  verður	  stuðst	  við	  þau	  sem	  sett	  eru	  fram	  við	  lok	  7.	  bekkjar	  fyrir	  list-‐	  og	  

verkgreinar	  sem	  og	  viðmið	  fyrir	  sjónlistir	  og	  stærðfræði.	  Valin	  eru	  úr	  hæfniviðmið	  sem	  

styðja	  opinberu	  skólastefnuna	  skóli	  án	  aðgreiningar	  og	  stuðla	  að	  vinnubrögðum	  í	  anda	  
hennar.	  

Á	  hæfniviðmiðununum	  má	  sjá	  að	  áhersla	  er	  lögð	  á	  skilning	  og	  að	  nemendur	  geti	  gert	  

grein	  fyrir	  þekkingu	  sinni.	  Til	  þess	  er	  tilvalið	  að	  ræða	  saman	  og	  útskýra	  fyrir	  öðrum.	  Í	  
handbókinni,	  sem	  fylgir	  þessu	  verki,	  er	  mælt	  með	  samvirku	  námi	  en	  þar	  er	  lögð	  áhersla	  
á	  samræður	  nemenda.	  Einnig	  er	  mikilvægi	  rannsókna,	  reynslu	  og	  sjálfbærni	  dregin	  fram	  

sem	  og	  tengsl	  við	  daglegt	  líf	  og	  umhverfi.	  Handbókin	  virðist	  því	  ríma	  ágætlega	  við	  
sameiginleg	  hæfniviðmið	  aðalnámskrár	  grunnskóla	  við	  lok	  7.	  bekkjar	  í	  list-‐	  og	  
verkgreinum	  sem	  og	  stærðfræði	  og	  sjónlistum.	  	  

2.3.1 Sameiginleg	  hæfniviðmið	  fyrir	  list-‐	  og	  verkgreinar	  

Við	  lok	  7.	  bekkjar	  eiga	  nemendur	  að	  geta:	  

• hagnýtt	  leikni	  og	  þekkingu	  sem	  þeir	  hafa	  öðlast	  til	  að	  takast	  á	  við	  fjölbreytt	  
viðfangsefni,	  	  

• tekið	  tillit	  til	  annarra	  í	  hópvinnu	  og	  sýnt	  frumkvæði,	  	  
• haft	  sjálfbærni	  að	  leiðarljósi	  í	  vinnu	  sinni,	  	  
• sýnt	  ábyrga	  og	  örugga	  umgengni	  við	  vinnu	  og	  frágang	  á	  vinnusvæði,	  	  
• útskýrt	  og	  sýnt	  vinnuferli	  sem	  felur	  í	  sér	  þróun	  frá	  hugmynd	  til	  afurðar,	  	  
• lagt	  mat	  á	  eigin	  verk	  og	  sýnt	  skilning	  á	  vönduðum	  vinnubrögðum.	  	  

2.3.2 Sjónlistir	  	  

Við	  lok	  7.	  bekkjar	  eiga	  nemendur	  að	  geta:	  

• notað	  mismunandi	  efni,	  verkfæri	  og	  miðla	  á	  skipulagðan	  hátt	  í	  eigin	  sköpun,	  
• nýtt	  sér	  grunnþætti	  myndlistar	  í	  eigin	  sköpun,	  	  
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• tjáð	  skoðanir	  eða	  tilfinningar	  í	  eigin	  sköpun	  með	  tengingu	  við	  eigin	  reynslu,	  	  
• unnið	  hugmynd	  frá	  skissu	  að	  lokaverki	  bæði	  fyrir	  tví-‐	  og	  þrívíð	  verk,	  	  
• byggt	  eigin	  listsköpun	  á	  hugmyndavinnu	  tengdri	  ímyndun,	  rannsóknum	  og	  

reynslu,	  	  
• beitt	  hugtökum	  og	  heitum	  sem	  tengjast	  aðferðum	  verkefna	  hverju	  sinni,	  	  
• fjallað	  um	  eigin	  verk	  og	  annarra	  í	  virku	  samtali	  við	  aðra	  nemendur,	  	  
• greint,	  borið	  saman	  og	  metið	  aðferðir	  við	  gerð	  margskonar	  listaverka,	  	  
• greint	  og	  fjallað	  um	  áhrif	  myndmáls	  í	  umhverfinu	  og	  samfélaginu,	  	  
• gert	  grein	  fyrir	  margvíslegum	  tilgangi	  myndlistar	  og	  hönnunar.	  

2.3.3 Stærðfræði	  

Við	  lok	  7.	  bekkjar	  eiga	  nemendur	  að	  geta:	  

• tjáð	  sig	  um	  stærðfræði,	  útskýrt	  hugsun	  sína	  um	  hana	  fyrir	  öðrum,	  leitað	  lausna	  
og	  sett	  stærðfræðileg	  viðfangsefni	  fram	  á	  fjölbreyttan	  hátt	  með	  því	  að	  beita	  
skapandi	  hugsun,	  ígrundun,	  formlegri	  röksemdafærslu,	  fylgt	  og	  metið	  
rökstuðning	  annarra,	  

• spurt,	  tjáð	  sig	  munnlega	  og	  skriflega	  um	  spurningar	  og	  svör	  sem	  eru	  einkennandi	  
fyrir	  stærðfræði	  og	  hafa	  innsýn	  í	  hvers	  konar	  svara	  má	  vænta,	  	  

• leyst	  stærðfræðiþrautir	  um	  viðfangsefni	  sem	  gefa	  tækifæri	  til	  að	  beita	  innsæi,	  
eigin	  túlkun	  og	  framsetningu,	  byggða	  á	  fyrri	  reynslu	  og	  þekkingu,	  	  

• sett	  fram,	  meðhöndlað,	  túlkað	  og	  greint	  einföld	  reiknilíkön,	  teikningar og	  
myndrit	  sem	  tengjast	  umhverfi	  þeirra	  og	  daglegu	  lífi,	  	  

• sett	  fram	  stærðfræðileg	  rök,	  skilið	  og	  metið	  munnlegar	  og	  skriflegar	  röksemdir	  
sem	  settar	  eru	  fram	  af	  öðrum,	  

• notað	  hugtök	  og	  táknmál	  stærðfræðinnar	  og	  hentug	  verkfæri,	  þar	  með	  talin	  
hlutbundin	  gögn,	  reiknirit,	  talnalínu,	  vasareikna	  og	  tölvur	  til	  rannsókna	  á	  
stærðfræðilegum	  viðfangsefnum	  og	  tjáð	  sig	  bæði	  munnlega	  og	  skriflega	  um	  
lausnir	  stærðfræðiverkefna,	  

• notað	  óformlega	  framsetningu	  annars	  vegar	  og	  táknmál	  stærðfræðinnar	  hins	  
vegar	  og	  sýnt	  að	  þeir	  skilja	  innbyrðis	  tengsl	  þeirra,	  	  

• sett	  sig	  inn	  í	  og	  tjáð	  sig,	  bæði	  munnlega	  og	  skriflega,	  um	  ólíkar	  leiðir	  við	  lausnir	  
stærðfræðiverkefna,	  	  

• unnið	  einir	  og	  í	  samvinnu	  við	  aðra	  að	  því	  að	  rannsaka,	  greina,	  túlka,	  setja	  fram	  
tilgátur	  og	  finna	  lausnir	  á	  viðfangsefnum,	  sem	  tengjast	  samfélagi	  og	  umhverfi	  
með	  fjölbreyttum	  aðferðum	  og	  kynnt	  niðurstöður	  sínar, 	  	  

• tekið	  þátt	  í	  að	  þróa	  fjölbreyttar	  lausnaleiðir	  með	  því,	  meðal	  annars,	  að	  nota	  
skráningu	  með	  tölum,	  texta	  og	  teikningum,	  	  
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• rannsakað,	  sett	  fram	  úrlausnir	  á	  skipulegan	  hátt	  og	  rökrætt	  stærðfræðilega,	  með	  
því,	  meðal	  annars,	  að	  nota	  hlutbundin	  gögn,	  skráningu	  og	  upplýsingatækni,	  	  

• unnið	  í	  samvinnu	  við	  aðra	  að	  lausnum	  stærðfræðiverkefna,	  þar	  sem	  byggt	  er	  á	  
ólíkum	  forsendum	  og	  hugmyndum	  nemenda,	  	  

• áttað	  sig	  á	  möguleikum	  og	  takmörkum	  stærðfræðinnar	  til	  að	  lýsa	  veruleikanum.	  

Hér	  hefur	  verið	  gerð	  grein	  fyrir	  grunnþáttum	  menntunar	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  sem	  
og	  hæfniviðmiðunum	  sem	  tengjast	  þessu	  verki	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  

2013).	  Í	  handbókinni	  er	  eitt	  markmiðið	  að	  skapa	  þannig	  námsumhverfi	  að	  allir	  

nemendur	  í	  fjölbreyttum	  nemendahópi	  fái	  tækifæri	  til	  að	  læra	  á	  sínum	  forsendum,	  nýta	  

sér	  styrkleika	  sína	  og	  fá	  gæðanám	  við	  sitt	  hæfi	  eins	  og	  hver	  og	  einn	  nemandi	  á	  rétt	  á	  í	  

skóla	  án	  aðgreiningar,	  sem	  er	  opinber	  skólastefna	  á	  Íslandi,	  samkvæmt	  aðalnámskrá	  

grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Þetta	  verkefni	  er	  unnið	  með	  

það	  að	  leiðarljósi	  að	  framkvæma	  markmið	  þeirrar	  stefnu	  eins	  vel	  og	  kostur	  er.	  

Nemendahópar	  eru	  fjölbreyttir	  og	  nemendur	  búa	  yfir	  mismunandi	  styrkleikum.	  

Markmiðið	  er	  að	  allir	  njóti	  sín	  í	  námi	  og	  fái	  verðug	  verkefni	  að	  fást	  við.	  Með	  það	  að	  
leiðarljósi	  eru	  grunnþættirnir	  tengdir	  inn	  í	  verkefnið	  og	  valin	  hæfniviðmið	  sem	  styðja	  
við	  markmiðið.	  Í	  viðmiðunum	  er	  oft	  mælst	  til	  að	  nemendur	  geri	  grein	  fyrir,	  útskýri	  og	  

ræði	  verkefni	  sín.	  Einnig	  er	  ætlast	  til	  að	  þeir	  nýti	  sér	  það	  sem	  þeir	  kunna,	  rannsaki	  og	  
þrói	  fjölbreyttar	  lausnaleitir.	  Slík	  vinnubrögð	  henta	  vel	  í	  samvirku	  námi	  sem	  gert	  er	  ráð	  

fyrir	  að	  verði	  stundað	  þegar	  verkefnin	  í	  handbókinni	  eru	  unnin.	  Samvirkt	  nám	  er	  kynnt	  

síðar	  í	  þessum	  kafla.	  Sem	  fyrr	  segir	  er	  sköpum	  mikilvægur	  þáttur	  í	  þessu	  samhengi	  og	  
því	  er	  í	  næsta	  kafla	  fjallað	  sérstaklega	  um	  hvernig	  hún	  tengist	  kenningum	  Gardners.	  

Deweys	  og	  Eisners.	  

2.4 Sköpun	  í	  skólastofunni	  	  
Sköpun	  er	  mikilvægt	  hugtak	  sem	  snertir	  flest	  ef	  ekki	  öll	  svið	  mannlífsins.	  Því	  er	  
mikilvægt	  að	  nemendur	  þrói	  með	  sér	  skapandi	  vinnubrögð	  og	  tileinki	  sér	  aðferðir	  sem	  

nýtast	  í	  skapandi	  vinnu.	  Hér	  er	  greint	  frá	  fræðilegum	  bakgrunni	  sem	  liggur	  til	  

grundvallar	  þeim	  verkefnum	  og	  vinnubrögðum	  sem	  koma	  fram	  í	  handbókinni.	  Til	  að	  
styðja	  við	  vinnubrögð	  sem	  mælt	  er	  með	  í	  handbókinni	  er	  litið	  til	  kenninga	  Deweys	  og	  

Eisners.	  En	  förum	  fyrst	  í	  smiðju	  Gardners	  til	  að	  nálgast	  markmiðið	  að	  allir	  nemendur	  fái	  

nám	  við	  sitt	  hæfi,	  noti	  skapandi	  vinnubrögð	  og	  njóti	  sín	  í	  skólastofunni.	  

Howard	  Gardner	  telur	  að	  greind	  sé	  margþætt.	  Hann	  þróaði	  fjölgreindarkenningu	  

sína	  út	  frá	  því	  áliti.	  Gardner	  talar	  um	  átta	  greindir.	  Málgreind,	  rök-‐	  og	  stærðfræðigreind,	  
rýmisgreind,	  hreyfigreind,	  tónlistargreind,	  félagsgreind,	  sjálfsgreind	  og	  umhverfisgreind.	  
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Samkvæmt	  Gardner	  er	  engin	  greind	  betri	  eða	  mikilvægari	  en	  önnur.	  Hann	  telur	  að	  þau	  

atriði	  sem	  mæld	  eru	  á	  greindarprófum	  byggi	  á	  of	  þröngum	  viðmiðum.	  Að	  mati	  Gardners	  

er	  það	  ofureinföldun	  að	  draga	  greind	  saman	  í	  eina	  greindarvísitölu.	  Hann	  segir	  greind	  
vera	  hverslags	  hæfileika	  til	  að	  skapa	  verðmæti	  eða	  leysa	  mikilvæg	  verkefni	  (Gardner,	  

1993).	  Hann	  segir	  fjölgreindarkenninguna	  vera	  andsvar	  við	  það	  skólakerfi	  sem	  hefur	  

verið	  við	  lýði	  í	  vestrænum	  samfélögum	  um	  árabil,	  þar	  sem	  nemendur	  eru	  flokkaðir	  eftir	  
því	  sem	  þeir	  kunna	  og	  því	  sem	  þeir	  kunna	  ekki.	  Að	  mati	  Gardners	  hefur	  of	  mikil	  áhersla	  

verið	  lögð	  á	  hvað	  nemendur	  vita	  í	  stað	  þess	  að	  beina	  sjónum	  að	  því	  hvað	  þeir	  skilja	  eða	  

hvað	  þeim	  finnst.	  Einnig	  telur	  hann	  að	  of	  mikil	  áhersla	  sé	  lögð	  á	  að	  það	  sé	  til	  eitt	  rétt	  

svar	  við	  öllu	  í	  stað	  þess	  að	  ýta	  undir	  frjóa	  og	  gagnrýna	  hugsun.	  Samkvæmt	  Heiðu	  Maríu	  

Sigurðardóttur	  (2011,	  31.	  október)	  virðist	  Gardner	  berjast	  gegn	  þeirri	  skoðun	  að	  fáeinir	  

útvaldir	  fæðist	  með	  þá	  hæfileika	  sem	  samfélagið	  telur	  merkilega,	  svo	  sem	  hæfileika	  á	  

sviði	  stærðfræði	  eða	  tungumála	  en	  að	  aðrir	  sem	  hafi	  ekki	  þá	  hæfileika	  til	  að	  bera	  séu	  
því	  frá	  upphafi	  dæmdir	  til	  að	  fara	  í	  gegnum	  síu	  skólakerfisins	  sem	  lágstöðunemendur.	  
Gardner	  segir	  að	  skólakerfið	  eigi	  að	  laga	  sig	  að	  nemandanum	  og	  höfða	  ætti	  til	  þeirra	  

hæfileika	  sem	  hver	  og	  einn	  er	  sterkur	  í,	  jafnvel	  þótt	  þeir	  liggi	  utan	  þess	  ramma	  sem	  
venjuleg	  skólaganga	  hefur	  hingað	  til	  krafist	  (Heiða	  María	  Sigurðardóttir,	  2011,	  31.	  
október).	  Sem	  fyrr	  segir	  talar	  Gardner	  um	  átta	  greindir	  en	  almennt	  er	  lögð	  aðaláhersla	  á	  

málgreind	  og	  rök-‐	  og	  stærðfræðigreind	  í	  skólum.	  Þeir	  nemendur	  sem	  búa	  yfir	  annars	  
konar	  greind	  verða	  því	  oft	  út	  undan	  í	  námi	  (Sapon-‐Shevin,	  2007).	  	  

Til	  að	  efla	  sköpun	  er	  mikilvægt	  að	  nemendur	  fái	  að	  glíma	  við	  verkefni	  sín	  á	  eigin	  

forsendum,	  án	  þess	  að	  kennarinn	  stýri	  þeim	  að	  „réttri“	  lausn	  eða	  lokasvari.	  Til	  að	  renna	  

stoðum	  undir	  slíkt	  vinnulag	  er	  ekki	  einungis	  litið	  til	  Gardners	  heldur	  er	  einnig	  leitað	  í	  

smiðju	  bandaríska	  heimspekingsins	  og	  menntunarfræðingsins	  Johns	  Dewey	  og	  Elliots	  

Eisner	  prófessors	  í	  menntunarfræðum	  og	  myndlist.	  Fleiri	  fræðimenn	  á	  þessu	  sviði	  koma	  

við	  sögu	  og	  að	  auki	  er	  horft	  til	  hugsmíðahyggjunnar.	  Dewey	  (2010)	  segir	  að	  menntun	  sé	  
fyrst	  og	  fremst	  þroskaferli	  og	  að	  það	  sé	  ferlið	  en	  ekki	  bara	  útkoman	  sem	  skipti	  máli.	  Að	  

mati	  Deweys	  er	  það	  traust	  meginregla	  að	  til	  þess	  að	  skólafræðsla	  leiði	  til	  menntunar	  	  

verði	  hún	  að	  byggjast	  á	  reynslu	  sem	  sé	  raunveruleg	  lífsreynsla	  (Dewey,	  2000b).	  
Samkvæmt	  Dewey	  er	  afstaða	  bernskunnar	  einlæg,	  full	  undrunar	  og	  hneigist	  til	  tilrauna.	  

Því	  sé	  rétt	  að	  nota	  kennsluaðferðir	  sem	  varðveita	  og	  fullkomna	  þessa	  afstöðu	  og	  flýta	  

fyrir	  framförum	  með	  því	  að	  útiloka	  þá	  sóun	  sem	  stafar	  af	  sljóum	  vana.	  Ímyndunaraflið	  

er	  óhlutbundin	  hugsun	  sem	  sér	  gamalkunnuga	  hluti	  í	  nýju	  ljósi	  og	  opnar	  þannig	  nýja	  
framtíðarsýn.	  Síðan	  fer	  tilraunin	  eftir	  leiðinni	  sem	  þannig	  opnast	  og	  prófar	  varanlegt	  

gildi	  hennar	  (Dewey,	  2000a).	  Dewey	  talar	  um	  ígrundaða	  hugsun	  sem	  hann	  greinir	  í	  
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fimm	  stig:	  Upp	  kemur	  vandi	  eða	  viðfangsefni	  sem	  þarf	  að	  leysa.	  Síðan	  þarf	  að	  velta	  

vandanum	  fyrir	  sér,	  draga	  fram	  aðalatriðin	  og	  greina	  þau.	  Svo	  eru	  ólíkar	  lausnir	  

skoðaðar	  og	  því	  næst	  er	  sett	  fram	  tilgáta	  sem	  er	  prófuð.	  Að	  lokum	  eru	  gerðar	  frekari	  
athuganir	  eða	  tilraunir	  til	  að	  kanna	  hvort	  tilgátan	  stenst	  eða	  ekki	  (Dewey,	  2000a).	  

Skapaðar	  eru	  ákveðnar	  námsaðstæður	  þar	  sem	  fram	  þarf	  að	  koma	  áhugaverður	  vandi.	  

Síðan	  safna	  nemendur	  upplýsingum,	  allt	  eftir	  getu	  hvers	  og	  eins,	  sem	  gera	  þeim	  kleift	  
að	  fást	  við	  vandann	  á	  raunhæfan	  og	  skynsamlegan	  hátt.	  Að	  því	  loknu	  eru	  settar	  fram	  

tillögur	  eða	  tilgátur	  að	  lausn	  sem	  nemendur	  kanna	  vel.	  Ákveðin	  tilgáta	  er	  síðan	  valin	  og	  

kannað	  hvort	  hún	  stenst	  próf	  og	  ef	  ekki	  sé	  rétt	  að	  hafna	  henni	  (Gunnar	  E.	  Finnbogason,	  

2010).	  Nemendur	  prófa	  sig	  því	  áfram	  með	  tilgátur	  og	  tilraunir	  þar	  til	  viðunandi	  

niðurstaða	  fæst.	  Þegar	  vel	  tekst	  til,	  öðlast	  þeir	  reynslu,	  þroskast	  og	  menntast,	  á	  leið	  

sinni	  að	  lausn	  og	  búa	  til	  sína	  eigin	  þekkingu.	  Slík	  vinnubrögð	  eru	  í	  anda	  hugsmíðahyggju.	  

Hugsmíðahyggjan	  rímar	  vel	  við	  kenningar	  Gardners,	  Deweys	  og	  Eisners,	  en	  fjallað	  
verður	  um	  kenningar	  Eisners	  síðar	  í	  þessum	  kafla.	  Samkvæmt	  henni	  á	  ekki	  að	  vinna	  með	  

afmarkaða	  þekkingu	  í	  skólanum	  heldur	  gefa	  nemendum	  tækifæri	  til	  að	  efla	  hæfni	  sína	  

og	  innsæi.	  Hlutverk	  kennarans	  er	  að	  vekja	  áhuga	  nemenda	  og	  vinna	  með	  þeim	  að	  
hugmyndum	  og	  lausnum	  (Dóra	  S.	  Bjarnason	  og	  Gretar	  L.	  Marinósson,	  2007).	  

Meginhugmyndin	  á	  bak	  við	  hugsmíðahyggjuna	  er	  að	  nemendur	  byggi	  huglæg	  módel,	  

sinn	  eigin	  veruleika	  í	  gegnum	  virkni,	  hugsun	  og	  endurgjöf.	  Nemendur	  skapa	  því	  
þekkingu	  með	  því	  að	  tengja	  saman	  fyrri	  reynslu	  og	  nýja	  þekkingu	  (Dalvang	  &	  Lunde,	  

2006).	  Þegar	  kennsla	  er	  í	  anda	  hugsmíðahyggju	  gefst	  nemendum	  tækifæri	  til	  að	  vinna	  
saman,	  kryfja,	  kanna,	  miðla	  og	  byggja	  ofan	  á	  þekkingu	  sína	  (Þuríður	  Jóhannsdóttir,	  e.d.).	  

Hugsmíðahyggjan	  þróaðist	  sem	  mótvægi	  við	  hefðbundnar	  hugmyndir	  um	  nám	  og	  

samkvæmt	  henni	  þurfa	  nemendur	  að	  fá	  að	  vinna	  með	  nærumhverfi	  sitt	  í	  skólanum.	  

Hugsmíðahyggjuna	  má	  skilja	  þannig	  að	  hugsun	  sé	  flókið	  fyrirbæri	  sem	  fylgi	  ekki	  

fyrirfram	  gefnum	  línum.	  Fólk	  skilur	  hluti	  á	  ólíkan	  hátt	  og	  finnur	  mismunandi	  lausnir	  á	  
þrautum/verkefnum	  sem	  það	  glímir	  við.	  Því	  sé	  ekki	  hægt	  að	  yfirfæra	  þekkingu	  beint	  frá	  

einni	  manneskju	  til	  annarrar	  (Lunde,	  2002).	  Hver	  og	  einn	  býr	  til	  sína	  eigin	  þekkingu.	  	  

Þegar	  nemandi	  byggir	  upp	  þekkingu	  sína	  gerist	  það	  ekki	  án	  þess	  að	  menning	  hans	  og	  
umhverfi	  komi	  þar	  við	  sögu.	  Jerome	  Bruner	  (1996)	  aðhyllist	  menningarhyggjuna	  og	  

telur	  að	  nám	  og	  hugsun	  fari	  ekki	  fram	  án	  samspils	  við	  menningu	  nemandans.	  Hann	  segir	  

að	  nám	  og	  hugsun	  sé	  háð	  menningarlegum	  björgum,	  að	  skólinn	  geti	  aldrei	  verið	  laus	  
undan	  áhrifum	  menningarinnar	  og	  að	  meðvitund	  geti	  ekki	  verið	  fyrir	  hendi	  án	  hennar.	  

Bruner	  segir	  (með)vitund	  mannsins	  ekki	  þrífast	  án	  menningar	  og	  telur	  að	  um	  gagnkvæm	  

áhrif	  sé	  að	  ræða;	  maðurinn	  hefur	  áhrif	  á	  menninguna	  og	  hún	  á	  manninn.	  Bruner	  
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staðhæfir	  að	  maðurinn	  sækist	  eftir	  merkingu	  í	  líf	  sitt.	  Hann	  talar	  um	  frásögnina	  sem	  leið	  

einstaklings	  til	  að	  setja	  hluti	  sem	  fengist	  er	  við	  í	  námi	  í	  samhengi	  við	  sjálfan	  sig	  og	  

umhverfi	  sitt.	  Einnig	  bendir	  Bruner	  á	  hve	  mikilvæg	  frásögnin	  er	  fyrir	  fólk	  almennt,	  til	  að	  
átta	  sig	  á	  sjálfu	  sér,	  staðsetja	  sig	  í	  tilverunni,	  forma	  og	  skapa	  merkingu	  í	  veruleikann	  og	  

skipuleggja	  minnið	  (Bruner,	  1996	  og	  Bruner	  2004).	  Þegar	  nemendur	  standa	  frammi	  fyrir	  

því	  að	  leysa	  verkefni	  eru	  þeir	  því	  með	  menningu	  sína	  og	  umhverfi	  í	  farteskinu	  
samkvæmt	  Bruner	  (2004)	  og	  þurfa	  að	  hugsa	  á	  nýjan	  hátt	  um	  hvernig	  þeir	  takast	  á	  við	  

það.	  En	  lítum	  nú	  til	  kenninga	  Eisners.	  

Eisner	  (2002)	  segir	  að	  vanmáttur	  nemenda	  við	  að	  finna	  lausn	  sem	  þeir	  séu	  ánægðir	  

með	  örvi	  athygli	  þeirra	  og	  hvetji	  þá	  til	  að	  gera	  tilraunir.	  Nemendur	  verða	  að	  skoða	  vel	  
það	  sem	  þeir	  hafa	  skapað,	  gagnrýna,	  skilgreina	  og	  meta	  árangurinn.	  Með	  því	  að	  fara	  frá	  

ófullnægjandi	  niðurstöðu	  að	  fullnægjandi,	  ná	  sáttum,	  læra	  börn	  af	  virkni.	  Eisner	  leggur	  

áherslu	  á	  að	  námsferlið	  sé	  virkt	  ferli	  en	  ekki	  afurð	  og	  að	  tilraunir	  og	  verklegar	  æfingar	  
séu	  mjög	  mikilvægar	  í	  skólum.	  Hann	  talar	  einnig	  um	  að	  tengsl	  vísinda	  og	  lista	  sé	  þannig	  

háttað	  að	  góðir	  listamenn	  hugsi	  oft	  eins	  og	  vísindamenn	  og	  að	  góð	  vísindi	  beri	  sterkan	  

svip	  af	  listum.	  Þetta	  vísar	  meðal	  annars	  til	  þess	  hvernig	  menn	  skapa	  sér	  rannsóknarhæf	  
hugtök	  úr	  hugmyndum,	  hvernig	  ímyndunaraflinu	  er	  beitt,	  hvernig	  þeir	  hanna	  tilraunir	  

eða	  rannsóknir	  og	  þess	  hvernig	  þeir	  setja	  fram	  niðurstöður.	  Eisner	  segir	  vísindi	  hafa	  

fagurfræðilegt	  sjónarhorn	  sem	  getur	  verið	  notadrjúgt	  að	  leggja	  áherslu	  á	  í	  skólastarfi	  
(Guðrún	  Geirsdóttir,	  Guðrún	  Helgadóttir	  og	  Ingólfur	  Ásgeir	  Jóhannesson,	  1998).	  	  

Einnig	  bendir	  Eisner	  (2002)	  á	  nokkur	  athyglisverð	  atriði	  og	  vinnubrögð	  sem	  viðhöfð	  

eru	  í	  listum	  og	  hægt	  er	  að	  yfirfæra	  á	  aðra	  menntun	  og	  tileinka	  sér	  í	  kennslu.	  Hann	  talar	  

um	  það	  sem	  menntun	  getur	  lært	  af	  listum	  og	  fjallar	  meðal	  annars	  um	  að	  nota	  
ímyndunaraflið	  og	  efla	  skynjun.	  Í	  listum	  hefur	  ímyndunaraflið	  leyfi	  til	  að	  fljúga	  en	  í	  

flestum	  bóklegum	  greinum	  eru	  staðreyndir	  og	  raunveruleikinn	  allsráðandi,	  það	  fær	  þá	  

lítinn	  tíma	  og	  litla	  athygli.	  Þó	  veltur	  frumleg	  fræðimennska	  á	  því	  að	  nota	  ímyndunaraflið	  
svo	  ekki	  sé	  talað	  um	  þá	  ánægju	  sem	  hugmyndaríkt	  ferli	  getur	  framkallað.	  Í	  skólastarfi	  

höfum	  við	  tilhneigingu	  til	  að	  leggja	  áherslu	  á	  staðreyndir,	  ætlaðan	  sannleika	  (e.	  

correctness)	  og	  hið	  línulega.	  Okkur	  hættir	  til	  að	  vanmeta	  	  mikilvægi	  þess	  að	  leyfa	  
ímyndunaraflinu	  að	  flæða	  en	  það	  er	  einkennandi	  fyrir	  vitsmunalíf	  leikskólabarna	  og	  

jafnvel	  nemenda	  á	  yngsta	  stig	  grunnskóla.	  Okkur	  hættir	  því	  til	  að	  leyfa	  ekki	  mannlegri	  

getu	  og	  hæfni	  að	  þroskast	  (Eisner	  2002).	  	  

Það	  er	  ekki	  lítið	  atriði	  að	  viðurkenna	  að	  þróun	  ímyndunaraflsins	  og	  fágun	  

skynjunarinnar	  sé	  hægt	  að	  kenna	  með	  fagurfræðilegum	  (e.	  aesthetically)	  hætti.	  Dewey	  

sagði	  eitt	  sinn	  að	  stimpill	  hins	  fagurfræðilega	  þyrfti	  að	  vera	  á	  öllum	  vitrænum	  
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hugmyndum	  til	  að	  sú	  hugmynd	  yrði	  fullkomnuð	  (e.	  to	  be	  complete)	  (Eisner,	  2002).	  

Listirnar	  gefa	  nýtt	  sjónarhorn	  og	  tækifæri	  til	  að	  sjá	  hlutina	  á	  annan	  hátt	  en	  vaninn	  er	  og	  

leggur	  Eisner	  áherslu	  á	  mikilvægi	  sveigjanleika	  og	  bendir	  á	  hann	  sem	  annan	  þátt	  sem	  
viðhafður	  er	  í	  listum	  og	  æskilegt	  sé	  að	  yfirfæra	  á	  alla	  menntun.	  Enn	  annað	  atriði	  sem	  

hann	  telur	  upp	  og	  segir	  að	  megi	  yfirfæra	  frá	  listum	  á	  alla	  menntun	  sé	  að	  gefa	  sér	  tíma	  

og	  að	  hafa	  ánægju	  af	  vinnuferlinu	  og	  því	  að	  öðlast	  reynslu.	  Fegurð	  geti	  falist	  í	  
hugmyndum	  hvort	  heldur	  er	  í	  óhlutbundnum	  stærðfræðihugmyndum	  eða	  

hlutbundnum	  sem	  tengjast	  myndlist.	  Að	  upplifa	  fegurðina	  krefst	  athuguls	  og	  greinandi	  

(e.	  constructive)	  huga	  (Eisner,	  2002).	  	  

Í	  grunnskólum	  virðist	  oft	  og	  tíðum	  sem	  málgreind	  og	  rök-‐	  og	  stærðfræðigreind	  séu	  

metnar	  æðri	  en	  aðrar	  greindir,	  eins	  og	  Gardner	  (1993)	  og	  Sapon-‐Shevin	  (2007)	  halda	  

fram.	  Í	  því	  sambandi	  nægir	  að	  benda	  á	  að	  í	  samræmdum	  prófum	  er	  prófað	  í	  íslensku	  og	  

stærðfræði.	  Ef	  svo	  er	  verða	  hinar	  greindirnar	  óhjákvæmilega	  undir	  og	  ekki	  metnar	  
jafngildar.	  Vegna	  þess	  að	  nemendur	  eru	  ólíkir	  og	  missterkir	  í	  hverri	  greind	  verður	  að	  

teljast	  lýðræðislegt	  að	  auka	  vægi	  annarra	  greinda	  en	  málgreindar	  og	  rök-‐	  og	  

stærðfræðigreindar.	  Þegar	  nemendur	  fá	  tækifæri,	  tíma	  og	  næði	  til	  að	  komast	  að	  sínum	  
eigin	  niðurstöðum,	  í	  anda	  Deweys	  og	  Eisners,	  eflist	  sköpun	  og	  skilningur.	  Mikilvægt	  er	  

að	  efla	  tjáningu	  og	  sköpun	  hjá	  hverjum	  einstaklingi	  því	  að	  það	  hvetur	  til	  að	  hver	  og	  einn	  

nái	  eins	  góðum	  árangri	  og	  hann	  hefur	  möguleika	  á	  (D´Ambrosio,	  2015).	  Ánægjan	  og	  
gleðin,	  sem	  eru	  ávinningur	  af	  skapandi	  starfi	  eru	  einnig	  mikilvægur	  (Eisner,	  2002).	  	  

Hér	  hefur	  verið	  greint	  frá	  kenningum	  fræðimanna	  sem	  styðja	  við	  sköpun	  í	  

skólastofunni.	  Í	  fjölgreindarkenningu	  sinni	  leggur	  Gardner	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  séu	  

ólíkir	  og	  að	  greindir	  þeirra	  og	  þar	  með	  styrkleikar	  mismunandi.	  Hugmyndir	  mínar	  falla	  
vel	  að	  kenningum	  Gardners	  og	  einnig	  því	  sem	  Dewey	  segir	  um	  æskilegt	  námsumhverfi	  

sem	  og	  greining	  hans	  á	  ígrundaðri	  hugsun	  sem	  byggist	  á	  leitaraðferð.	  Það	  er	  

kennsluaðferð	  sem	  byggir	  á	  vísindalegum	  vinnubrögðum	  og	  reynslu	  nemenda	  og	  á	  afar	  
vel	  við	  þau	  verkefni	  og	  vinnuaðferðir	  sem	  mælt	  er	  með	  í	  handbókinni	  þar	  sem	  

vísindagreinin	  stærðfræði	  og	  listgreinin	  myndmennt	  eru	  samþættar.	  Í	  handbókinni	  er	  

mælt	  með	  því	  að	  nemendur	  fái	  nægan	  tíma	  til	  að	  velta	  hlutunum	  fyrir	  sér	  og	  þeir	  verða	  
hvattir	  til	  að	  nota	  ímyndunaraflið	  í	  anda	  kenninga	  Eisners	  (2002).	  Hann	  mælir	  einnig	  

með	  því	  að	  nemendur	  fái	  verkefni	  upp	  í	  hendurnar	  sem	  þeir	  eiga	  að	  leysa	  hver	  á	  sinn	  

hátt.	  Það	  liggur	  því	  í	  hlutarins	  eðli,	  eins	  og	  hann	  segir,	  að	  reikna	  megi	  með	  að	  
námshópar	  fái	  mismunandi	  niðurstöður,	  það	  er	  að	  segja	  að	  úrlausnirnar	  verði	  ekki	  allar	  

eins.	  Eisner	  (2002)	  bendir	  á	  að	  í	  listum	  er	  ekki	  til	  eitt	  rétt	  svar	  eða	  aðferð	  við	  að	  leysa	  

verkefni	  og	  að	  þetta	  megi	  einnig	  yfirfæra	  á	  aðra	  menntun	  en	  listmenntun.	  Það	  rímar	  vel	  
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við	  fjölgreindarkenningu	  Gardners,	  kenningar	  Deweys	  og	  hugsmíðahyggjuna.	  En	  Dewey	  

og	  Eisner	  leggja	  áherslu	  á	  að	  námsferlið	  sé	  ekki	  síður	  mikilvægt	  en	  niðurstöður	  sem	  

vænta	  má	  að	  verði	  fjölbreyttar.	  Allir	  þrír	  leggja	  því	  áherslu	  á	  að	  ekki	  er	  til	  eitt	  rétt	  svar	  
við	  hverri	  spurningu.	  Það	  er	  sjónarmið	  sem	  rímar	  við	  áherslur	  í	  hæfniviðmiðum	  

aðalnámskrár	  grunnskóla	  og	  verkefnin	  í	  handbókinni	  þar	  sem	  hvatt	  er	  til	  að	  nemendur	  

leiti	  lausna	  í	  námi	  sínu.	  

Kenning	  Bruners	  um	  mikilvægi	  frásagnarinnar	  í	  námi	  fellur	  einnig	  vel	  að	  áherslum	  í	  

hæfniviðmiðum	  aðalnámskrár	  grunnskóla	  á	  að	  nemendur	  geri	  grein	  fyrir	  viðfangsefnum	  

sínum,	  útskýri	  þau	  og	  ræði.	  Einnig	  kemur	  það	  vel	  heim	  og	  saman	  við	  það	  vinnulag	  sem	  

mælt	  er	  með	  í	  handbókinni.	  En	  þar	  stendur	  til	  að	  nemendur	  vinni	  með	  hugtök,	  hluti	  og	  
efni	  úr	  daglegu	  lífi	  sínu	  og	  menningu.	  Hjá	  Bruner,	  sem	  segir	  að	  menntun	  skuli	  ávallt	  vera	  

í	  tengslum	  við	  menningu	  nemenda,	  er	  að	  finna	  samhljóm	  við	  kenningar	  Gardners,	  

Deweys	  og	  Eisners,	  sem	  og	  hugsmíðahyggjunnar	  sem	  eru	  hafðar	  að	  leiðarljósi	  í	  
handbókinni;	  samhljóm	  sem	  eflir	  þá	  skoðun	  að	  verkefni	  sem	  þetta	  sé	  mikilvægt.	  	  

Það	  námsumhverfi	  sem	  hér	  hefur	  verið	  lýst	  styður	  við	  sköpun	  og	  örvar	  nemendur	  til	  

skapandi	  hugsunar	  í	  skólastofunni.	  Í	  handbókinni	  er	  gert	  ráð	  fyrir	  slíkum	  
námsaðstæðum.	  Mikilvægt	  er	  að	  nemendur	  fái	  tækifæri	  til	  að	  prófa	  sig	  áfram	  og	  glíma	  
við	  verkefni	  sem	  ekki	  er	  gefið	  upp	  fyrirfram	  hvernig	  á	  að	  leysa,	  að	  þeim	  sé	  ekki	  stýrt	  að	  

einu	  réttu	  svari.	  En	  slík	  vinnubrögð	  eru	  í	  raun	  andstæð	  við	  skapandi	  starf.	  Í	  anda	  Eisners	  
er	  hvatt	  til	  þess	  að	  kennarar	  séu	  sveigjanlegir	  og	  leyfi	  óvæntum	  hlutum	  að	  gerast.	  
Leitast	  er	  við	  að	  nemendur	  geti	  tengt	  við	  og	  byggt	  ofan	  á	  fyrri	  þekkingu	  og	  reynslu.	  

Unnið	  verður	  með	  nærumhverfi	  og	  daglegt	  líf	  þeirra	  eftir	  því	  sem	  kostur	  er	  og	  hentar	  

viðfangsefnunum.	  Í	  handbókinni	  eru	  viðfangsefni	  tengd	  við	  grunnþætti	  menntunar	  eins	  
og	  þeir	  eru	  settir	  fram	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Þar	  er	  sköpun	  í	  forgrunni	  vegna	  þess	  að	  ég	  tel	  hana	  

mjög	  mikilvæga	  núna	  á	  tímum	  mötunar	  og	  tæknivæðingar.	  Hinir	  grunnþættirnir	  fléttast	  
síðan	  inn	  í	  verkefnin	  í	  handbókinni	  með	  ýmsum	  hætti.	  Til	  dæmis	  er	  mælt	  með	  að	  nota	  

verðlaust	  efni	  eftir	  því	  sem	  kostur	  er	  og	  stuðla	  þannig	  að	  endurnýtingu	  og	  uppeldi	  til	  

sjálfbærni.	  Þegar	  farið	  er	  út	  í	  kennslustundum	  og	  unnið	  með	  bolta	  koma	  heilbrigði	  og	  
velferð	  við	  sögu,	  læsi	  tengist	  umhverfislæsi	  í	  víðum	  skilningi.	  Þegar	  allar	  greindir	  

nemenda	  eru	  taldar	  jafnmikilvægar	  eflast	  mannréttindi	  og	  jafnrétti	  og	  í	  samvirku	  námi,	  

sem	  nánar	  verður	  fjallað	  um	  hér	  á	  eftir,	  eflist	  lýðræðisvitund	  nemenda.	  Rökin,	  sem	  hér	  
hafa	  verið	  tíunduð,	  styðja	  það	  álit	  mitt	  að	  verkefni	  sem	  þetta	  sé	  mikilvægt	  í	  skólastarfi.	  

Lítum	  nú	  á	  hvernig	  hægt	  er	  að	  bera	  sig	  að	  við	  samþættingu	  námsgreina.	  	  
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2.5 Samþætting	  námsgreina	  

	  Aðgreining	  námsgreina	  í	  bóklegt	  nám	  og	  verklegt	  er	  að	  verulegu	  leyti	  byggð	  
misskilningi	  í	  gerð	  og	  starfi	  vitundar	  og	  er	  auk	  þess	  óheppileg	  frá	  félagslegu	  

og	  mannlegu	  sjónarmiði.	  

(Jónas	  Pálsson	  1978:49).	  	  

Þessi	  orð	  Jónasar	  Pálssonar	  leiða	  hugann	  að	  því	  hvort	  of	  langt	  hafi	  verið	  gengið	  í	  að	  

aðgreina	  og	  búta	  námsþætti	  niður	  í	  einingar	  sem	  nemendur	  eiga	  síðan	  stundum	  erfitt	  
með	  að	  tengja	  saman	  og	  öðlast	  þannig	  skilning	  og	  fá	  fleiri	  sjónarhorn	  á	  viðfangsefni	  sín.	  

Samkvæmt	  Tetler	  (2005)	  eru	  kennsluaðferðir	  í	  bóklegum	  greinum	  oft	  fábreyttar	  og	  

staðlaðar	  og	  henta	  því	  alls	  ekki	  öllum.	  Það	  má	  gera	  því	  skóna	  að	  samþætting	  henti	  

einmitt	  mjög	  mörgum	  nemendum.	  Með	  þá	  trú	  að	  leiðarljósi	  eru	  myndmennt	  og	  

stærðfræði	  samþætt	  í	  þessu	  verki.	  Sterk	  rök	  eru	  fyrir	  þeirri	  ákvörðun	  og	  verður	  nú	  
greint	  frá	  fræðilegum	  bakgrunni	  um	  ágæti	  þess	  að	  samþætta	  námsgreinar.	  

Hugtakið	  þemanám	  hefur	  einnig	  verið	  notað	  um	  samþættingu.	  Þessi	  tvö	  hugtök	  falla	  
undir	  sömu	  skilgreiningu.	  Um	  er	  að	  ræða	  heildstætt	  nám	  þar	  sem	  nemendur	  leggja	  

ýmislegt	  af	  mörkum	  sem	  einstaklingar	  og	  í	  hópum.	  Upplýsingum	  er	  safnað,	  þær	  eru	  
flokkaðar,	  skráðar	  og	  miðlað	  til	  annarra	  á	  margvíslegan	  hátt.	  Bein	  reynsla	  er	  sérlega	  
mikilvæg	  og	  er	  hún	  fengin	  með	  athugunum	  og	  glímu	  við	  ákveðin	  úrlausnarefni.	  Kennari	  

ákveður	  markmið	  hvers	  verkefnis,	  bæði	  almenn	  og	  sértæk	  (Lilja	  M.	  Jónsdóttir,	  1996).	  
Samþætting	  námsgreina	  felur	  í	  sér	  að	  nemendur	  fá	  tækifæri	  til	  að	  nálgast	  viðfangsefnið	  
frá	  fleiri	  en	  einu	  sjónarhorni	  og	  kafa	  dýpra	  í	  efnið	  en	  ef	  einungis	  er	  unnið	  með	  það	  í	  

tengslum	  við	  eina	  námsgrein	  (Lilja	  M.	  Jónsdóttir,	  1996;	  Walters,	  1982).	  Andri	  Ísaksson	  

(1983)	  segir	  samþættingu	  hafa	  þann	  kost	  að	  hún	  geti	  gert	  viðfangsefni	  nemenda	  

víðtækari	  og	  raunhæfari,	  það	  er	  að	  segja	  líkari	  aðstæðum	  og	  kröfum	  daglegs	  lífs	  en	  

venjulega	  er	  hægt	  að	  sinna	  innan	  ramma	  einstakra	  námsgreina.	  Eisner	  (2002)	  segir	  að	  

þegar	  nemendur	  vinna	  í	  hópavinnu	  sé	  lífið	  í	  skólanum	  líkara	  daglegu	  lífi.	  Viðfangsefni	  

daglega	  lífsins	  eru	  ekki	  hólfuð	  niður	  eins	  og	  það	  sem	  talið	  er	  nauðsynlegt	  að	  læra	  er	  

flokkað	  niður	  í	  námsgreinar	  í	  skólakerfinu.	  Á	  heimilum	  fer	  oft	  fram	  hópvinna	  án	  þess	  að	  

fjölskyldumeðlimir	  leiði	  hugann	  sérstaklega	  að	  því.	  Þar	  hjálpast	  fólk	  til	  að	  mynda	  oft	  að	  

við	  matargerð.	  Ef	  til	  vill	  sinnir	  einn	  innkaupum,	  annar	  eldar	  matinn,	  sá	  þriðji	  sér	  um	  
salatið	  og	  sá	  fjórði	  gengur	  frá.	  Þegar	  keypt	  er	  í	  matinn	  má	  líta	  á	  þá	  athöfn	  sem	  

samþættingu	  heimilisfræði	  og	  stærðfræði.	  Þekking	  á	  matvælum	  er	  nauðsynleg	  og	  

einnig	  er	  mikilvægt	  að	  geta	  reiknað	  út	  kostnað.	  Fjallað	  verður	  um	  hópvinnu	  og	  samvirkt	  
nám	  síðar	  í	  þessum	  kafla.	  
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Eisner	  (2002)	  talar	  um	  mikilvægi	  samþættingar	  listgreina	  við	  aðrar	  námsgreinar.	  Að	  

hans	  mati	  er	  megin	  verkefnið	  að	  finna	  hugmynd	  eða	  þema	  sem	  getur	  blómstrað	  og	  

sprungið	  út	  í	  vinnu	  sem	  er	  ekki	  eingöngu	  bundin	  við	  listir	  heldur	  einnig	  aðrar	  greinar.	  
Eisner	  segir	  að	  samþætting	  geti	  hjálpað	  nemendum	  að	  sjá	  tengsl	  og	  að	  það	  sé	  einnig	  

mikilvægt	  að	  kennarinn	  komi	  auga	  á	  tengsl	  þegar	  hann	  skipuleggur	  kennsluna	  (Eisner	  

2002).	  Í	  þessu	  verkefni	  verður	  til	  dæmis	  unnið	  með	  Fibonacci-‐tölur	  og	  tening	  
Metatrons,	  skoðað	  er	  hvernig	  þessi	  fyrirbæri	  birtast	  í	  náttúrunni	  og	  eiga	  upphaf	  sitt	  þar.	  

Von	  er	  til	  þess	  að	  nemendur	  sjái	  tengsl	  á	  milli	  náttúrunnar,	  Fibonacci-‐talnanna	  og	  

Metatron	  teningsins.	  Kenningar	  Eisners	  renna	  stoðum	  undir	  það	  álit	  að	  gagnlegt	  sé	  að	  

samþætta	  myndmennt	  og	  stærðfræði.	  Auk	  þess	  sem	  greint	  er	  frá	  hér	  að	  framan	  segir	  

hann	  að	  í	  gegnum	  listirnar	  lærum	  við	  að	  sjá	  það	  sem	  við	  höfum	  ekki	  tekið	  eftir,	  finna	  

fyrir	  tilfinningum	  sem	  við	  höfum	  ekki	  fundið	  fyrir	  áður	  og	  að	  tileinka	  okkur	  

hugsunarhátt	  sem	  á	  rætur	  í	  listum.	  Eins	  og	  fram	  kom	  hér	  að	  framan	  telur	  Eisner	  listræn	  
og	  vísindaleg	  vinnubrögð	  eiga	  margt	  sameiginlegt,	  svo	  sem	  að	  í	  hvoru	  tveggja	  er	  
vinnuferlið	  mikilvægt.	  Því	  ætti	  samþætting	  bóklegra	  greina	  og	  myndmenntar	  að	  vera	  

vænleg	  til	  árangurs	  í	  námi	  og	  kennslu.	  	  

Auk	  áherslunnar	  á	  mikilvægi	  námsferlisins	  talar	  Eisner,	  líkt	  og	  Dewey,	  um	  reynsluna.	  

Eisner	  segir	  hana	  leiða	  okkur	  í	  ferli	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  sjálfið	  þannig	  að	  það	  breytist	  

(Eisner,	  2002).	  Samkvæmt	  Eisner	  leggur	  listræn	  vinna	  sitt	  af	  mörkum	  til	  þróunar	  
flókinnar	  og	  margræðrar	  hugsunar.	  Hún	  krefst	  í	  raun	  flókinnar	  vitrænnar	  hugsunar.	  Það	  

er	  því	  kaldhæðnislegt	  að	  listræn	  vinna	  er	  oft	  talin	  eiga	  meira	  skylt	  við	  leik	  en	  vinnu	  
(Eisner,	  2002).	  Eisner	  telur	  því	  reynslubundið	  nám	  hafa	  (bein)	  áhrif	  á	  þroska.	  Hér	  eru	  

rök	  sem	  hníga	  að	  mikilvægi	  þess	  að	  samþætta	  bóklegar	  og	  skapandi	  greinar.	  Undir	  það	  

sjónarmið	  tekur	  Anne	  Bamford	  (2011)	  sem	  vann	  skýrslu	  um	  list-‐	  og	  menningarfræðslu	  á	  

Íslandi	  fyrir	  Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið.	  Þar	  kemur	  fram	  að	  efla	  þurfi	  og	  

þróa	  skapandi	  starf	  í	  skólum	  með	  aukinni	  áherslu	  á	  skapandi	  kennsluaðferðir	  og	  að	  
meiri	  áherslu	  þurfi	  að	  leggja	  á	  að	  samþætta	  skapandi	  nám	  þvert	  á	  námssvið.	  Bamford	  

tekur	  svo	  djúpt	  í	  árinni	  að	  segja	  að	  vankunnátta	  í	  að	  samþætta	  sé	  stór	  galli	  á	  

menntakerfinu	  á	  Íslandi	  (Bamford,	  2011).	  	  

Verkefnin	  í	  handbókinni	  eru	  liður	  í	  að	  ráða	  bót	  á	  vankunnáttu	  í	  að	  samþætta	  og	  að	  

efla	  kennara	  í	  skapandi	  starfi	  og	  samþættingu.	  En	  þar	  eru	  listgrein	  og	  bókleg	  grein	  

samþætt	  líkt	  og	  Eisner	  og	  Bamford	  mæla	  með.	  Þegar	  námsgreinar	  eru	  samþættar	  ættu	  
nýir	  fletir	  á	  viðfangsefnunum	  að	  koma	  í	  ljós	  sem	  og	  nýjar	  tengingar.	  Hugmyndir	  Eisners	  

um	  mikilvægi	  þess	  að	  koma	  auga	  á	  tengingar	  fara	  vel	  saman	  við	  áherslur	  á	  snertifleti	  

myndmenntar	  og	  rúmfræði	  í	  handbókinni.	  Greint	  verður	  frá	  fræðilegum	  bakgrunni	  
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þeirra	  síðar	  í	  þessum	  kafla.	  Þegar	  námsgreinar	  eru	  samþættar	  er	  tilvalið	  að	  nota	  

kennsluaðferðina	  samvirkt	  nám	  og	  efla	  samræður	  og	  þar	  með	  skilning	  nemenda	  á	  

viðfangsefnum	  sínum	  líkt	  og	  mikil	  áhersla	  er	  lögð	  á	  í	  hæfniviðmiðum	  fyrir	  greinarnar	  
sjónlistir	  og	  stærðfræði	  sem	  og	  list-‐	  og	  verkgreinar	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta	  

og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Þegar	  þannig	  er	  að	  verki	  staðið	  gefst	  nemendum	  

jafnframt	  tækifæri	  til	  að	  njóta	  sín	  í	  námi,	  byggja	  á	  styrkleikum	  sínum	  í	  anda	  Gardners	  
(1993)	  og	  efla	  þá	  þætti	  sem	  eru	  veikari.	  

2.6 Samvirkt	  nám	  
Hér	  verður	  greint	  frá	  kennsluaðferðinni	  samvirkt	  nám	  eða	  samvinnunám.	  Skýrt	  er	  út	  
hvað	  felst	  í	  hugtakinu	  og	  gagnið	  sem	  hafa	  má	  af	  aðferðinni	  er	  tíundað.	  Samkvæmt	  

Piniati	  (2009)	  skiptir	  námsumhverfi	  máli.	  Hann	  segir	  mikilvægt	  að	  setja	  nemendur	  í	  

hópa	  sem	  vinna	  saman	  og	  brjóta	  þannig	  upp	  það	  fyrirkomulag	  að	  hafa	  þá	  í	  röðum	  við	  
skólaborð.	  Þá,	  segir	  Piniati,	  geta	  nemendur	  rætt	  saman	  og	  stundað	  ögrandi	  

uppgötvunarnám	  sem	  leiðir	  til	  skilnings.	  

Í	  samvirku	  námi	  skipta	  kennarar	  nemendum	  í	  hópa	  og	  ýmist	  vinna	  tveir	  eða	  þrír	  

nemendur	  saman.	  Kennsluaðferðin	  jafningjafræðsla	  tengist	  því	  samvirku	  námi	  sterkum	  
böndum.	  Samvirkt	  nám	  er	  ein	  af	  mörgum	  kennsluaðferðum	  sem	  gefa	  möguleika	  á	  að	  

taka	  tillit	  til	  einstakra	  nemenda	  og	  tækifæri	  til	  sveigjanleika	  í	  kennslu.	  Í	  samvirku	  námi	  
eru	  markmiðin	  að	  nemendur	  nái	  góðum	  árangri	  í	  námi	  sínu	  og	  njóti	  þess	  að	  læra.	  
Nemendur	  læra	  að	  vinna	  saman,	  taka	  tillit	  hver	  til	  annars	  og	  kenna	  hver	  öðrum.	  Einnig	  

læra	  þeir	  að	  taka	  ábyrgð	  og	  öðlast	  færni	  í	  að	  útskýra	  og	  rökstyðja	  mál	  sitt	  (Hafdís	  

Guðjónsdóttir,	  2008).	  Hver	  hópur	  leysir	  ákveðið	  verkefni	  og	  hann	  er	  ábyrgur	  fyrir	  því	  að	  
allir	  	  tileinki	  sér	  námsefnið.	  Við	  að	  ná	  sameiginlegum	  markmiðum	  læra	  nemendur	  að	  

vinna	  sem	  einstaklingar	  sem	  eru	  hluti	  af	  hóp	  og	  samstarfsfólki.	  Til	  þess	  að	  slík	  samvinna	  

eigi	  sér	  stað	  þarf	  hópurinn	  að	  vera	  vel	  skipulagður.	  Hér	  reynir	  á	  samvinnu	  nemenda,	  
þeir	  skiptast	  á	  skoðunum,	  leysa	  ágreining	  og	  efla	  þannig	  félagsþroska	  sinn	  samhliða	  

lærdómi.	  Ef	  reynsla	  nemenda	  af	  samvinnu	  er	  góð	  ætti	  hún	  að	  skila	  sér	  út	  í	  samfélagið	  

(Guðrún	  Pétursdóttir,	  2003),	  það	  er	  að	  segja	  þannig	  að	  nemendur	  læra	  og	  venjast	  á	  
lýðræðisleg	  vinnubrögð.	  

Nemendur	  þjálfast	  því	  í	  lýðræðislegri	  hugsun	  í	  samvirku	  námi.	  Það	  helgast	  af	  þeirri	  

staðreynd	  að	  þeir	  verða	  að	  leysa	  verkefni	  og	  ágreining	  og	  komast	  að	  sameiginlegri	  

niðurstöðu,	  jafnframt	  því	  að	  þeir	  læra	  að	  bera	  virðingu	  fyrir	  öðrum,	  virða	  ólíkar	  
skoðanir	  og	  að	  meta	  fjölbreytileikann.	  Margar	  rannsóknir	  hafa	  leitt	  í	  ljós	  að	  góður	  

árangur	  næst	  þar	  sem	  samvirkt	  nám	  er	  notað	  og	  renna	  þær	  þannig	  stoðum	  undir	  gildi	  
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þess	  sem	  kennsluaðferðar	  samkvæmt	  Burden	  og	  Byrd	  (2010)	  og	  Johnson,	  Johnson	  og	  

Holubec	  (1994).	  Samkvæmt	  Sigrúnu	  Sveinbjörnsdóttur	  (2013)	  þykir	  ótvírætt	  að	  

samvinnunám	  efli	  tilfinninga-‐	  og	  félagsþroska	  nemenda	  almennt	  og	  einnig	  námsárangur	  
í	  allflestum	  tilfellum.	  Það	  liggur	  í	  eðli	  samvinnunámsins	  að	  nemendur	  skiptast	  á	  

hugmyndum	  og	  skoðunum.	  Þeir	  læra	  að	  hlusta,	  virða	  og	  aðstoða	  hver	  annan.	  Einnig	  

læra	  þeir	  að	  leysa	  úr	  ágreiningi	  og	  móta	  sinn	  skilning	  á	  ólíkum	  viðfangsefnum.	  	  

Í	  samvirku	  námi	  er	  lögð	  áhersla	  á	  samkennd	  og	  samstöðu	  meðal	  nemenda	  í	  hverjum	  

námshóp.	  Samkvæmt	  Johnson,	  Johnson	  og	  Holubec	  (1994)	  verða	  fimm	  þættir	  að	  vera	  

fyrir	  hendi	  svo	  hægt	  sé	  að	  tala	  um	  samvirkt	  nám.	  Í	  fyrsta	  lagi	  er	  mikilvægt	  að	  nemendur	  

séu	  háðir	  hver	  öðrum	  á	  jákvæðan	  hátt.	  Mikilvægi	  þess	  er	  ekki	  hægt	  að	  ofmeta.	  Það	  er	  
límið	  sem	  heldur	  hópnum	  saman	  og	  án	  þess	  er	  ekki	  um	  neina	  samvinnu	  að	  ræða.	  Í	  öðru	  

lagi	  ber	  allur	  hópurinn	  sameiginlega	  ábyrgð	  á	  verkefninu.	  Í	  þriðja	  lagi	  er	  nauðsynlegt	  að	  

eflandi	  samvirkni	  sé	  fyrir	  hendi	  í	  hópnum,	  að	  allir	  hafi	  eitthvað	  fram	  að	  færa	  og	  séu	  
fullgildir	  þátttakendur.	  Í	  fjórða	  lagi	  skiptir	  miklu	  máli	  að	  hæfni	  hvers	  og	  eins	  fái	  að	  njóta	  

sín	  og	  í	  fimmta	  lagi	  telja	  Johnson,	  Johnson	  og	  Holubec	  að	  þróun	  vinnunnar	  innan	  

hópsins	  sé	  mjög	  mikilvægur	  þáttur	  í	  samvirku	  námi.	  Til	  að	  uppfylla	  fyrsta	  þáttinn,	  að	  
nemendur	  verði	  að	  vera	  hverjir	  öðrum	  háðir	  við	  að	  leysa	  verkefnin,	  má	  beita	  aðferðum	  

á	  borð	  við	  að	  hafa	  ákveðinn	  tímaramma	  og	  sjá	  til	  þess	  að	  námsgögn,	  sem	  hver	  hópur	  

fær,	  séu	  takmörkuð	  þannig	  að	  hver	  og	  einn	  fái	  ekki	  eitt	  sett	  af	  öllu	  heldur	  hópurinn	  
saman	  (Guðrún	  Pétursdóttir,	  2003;	  Johnson,	  Johnson	  og	  Holubec,	  1994).	  Þegar	  

samvirkt	  nám	  er	  skipulagt	  er	  því	  að	  mörgu	  að	  hyggja.	  

Það	  kallast	  námskrárröskun	  þegar	  hópur	  nemenda	  með	  ólíka	  námsgetu	  vinnur	  að	  

sameiginlegu	  viðfangsefni	  en	  einstaklingarnir	  hafa	  ólík	  markmið	  sem	  skarast	  við	  
markmið	  annarra	  námsgreina	  eða	  viðfangsefna	  skólastarfsins	  (Giangreco,	  Clononger	  og	  

Iverson,	  2001).	  Í	  samvirku	  námi	  er	  tækifæri	  til	  slíkrar	  námskrárskörunar	  vegna	  þess	  að	  

Þar	  gefst	  nemendum	  tækifæri	  til	  að	  efla	  ólíka	  þætti	  hjá	  sér	  með	  mismunandi	  
hlutverkum	  í	  vinnuhópum.	  Til	  dæmis	  er	  hugsanlegt	  að	  tveir	  nemendur	  vinni	  saman	  með	  

þríhyrninga.	  Annar	  reiknar	  út	  hornasummur	  en	  hinn	  fæst	  við	  þökun	  (sjá	  skilgreiningu	  í	  

viðauka	  B).	  Þegar	  bekk	  er	  skipt	  í	  hópa	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  þátttakendur	  eru	  ólíkir	  með	  
ýmis	  konar	  hæfileika	  og	  námsgetu	  (Guðrún	  Pétursdóttir,	  2003;	  Johnson,	  Johnson	  og	  

Holubec,	  1994).	  Ástæða	  þess	  að	  kennarinn	  skiptir	  í	  hópa	  er	  sú	  að	  þá	  er	  hægt	  að	  tryggja	  

að	  nemendur	  með	  styrkleika	  á	  ólíkum	  sviðum	  vinni	  saman,	  bæti	  hvern	  annan	  upp	  ef	  svo	  
má	  segja,	  og	  kenni	  hverjir	  öðrum.	  Burden	  og	  Byrd	  leggja	  áherslu	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  

viðurkenna	  fjölbreytnina	  í	  nemandahópnum	  og	  að	  þekkja	  alla	  nemendur	  sína	  (2010).	  

Því	  er	  æskilegt	  að	  áður	  en	  hópurinn	  byrjar	  að	  glíma	  við	  verkefnin	  fái	  nemendur	  og	  
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kennari/kennarar	  tækifæri	  til	  að	  kynnast	  í	  skipulögðum	  (samkvæmis)	  leikjum.	  Þá	  gefst	  

tækifæri	  til	  að	  vinna	  með	  og	  tengja	  áhugasvið	  nemenda	  við	  verkefnin	  sem	  eru	  

framundan.	  

Eisner	  (2002)	  segir	  að	  hópvinna	  feli	  í	  sér	  fjölskynjun	  og	  að	  viðfangsefnin	  séu	  

fjölbreytt	  og	  hreyfanleg	  í	  eðli	  sínu.	  Meira	  en	  eitt	  er	  í	  gangi	  á	  hverjum	  tíma	  og	  nemendur	  

læra	  að	  takast	  á	  við	  fjölbreytta	  atburði,	  starfsemi	  og	  tækifæri	  sem	  eðlilegan	  þátt	  af	  

reynslu	  sinni	  í	  skólanum.	  Lífið	  í	  skólanum	  verður	  þá	  líkt	  daglegu	  lífi	  og	  segja	  má	  að	  
námsaðstæður	  séu	  raunverulegri	  en	  þegar	  fengist	  er	  við	  einsleit	  verkefni.	  Til	  að	  vel	  

takist	  til	  er	  mikilvægt	  að	  fara	  eftir	  leiðbeiningum	  Giangreco,	  Clononger	  og	  Iverson	  og	  

Guðrúnar	  Pétursdóttur	  sem	  koma	  fram	  hér	  að	  ofan.	  Þær	  eru	  til	  að	  mynda	  settar	  fram	  til	  
að	  tryggja	  að	  allir	  nemendur	  séu	  virkir	  í	  samvinnunni.	  Þegar	  samvirk	  vinnubrögð	  eru	  

viðhöfð	  í	  hópum,	  og	  vel	  tekst	  til,	  verður	  til	  vitræn	  menning	  sem	  á	  þátt	  í	  að	  þróa	  viðhorf	  

(e.	  dispositions),	  fagurfræði	  og	  hæfni	  til	  greiningar	  (Eisner,	  2002).	  Samkvæmt	  Eisner	  er	  
samvirkt	  nám	  því	  afar	  gagnleg	  kennsluaðferð.	  

Samvirkt	  nám	  er	  ein	  af	  margvíslegum	  aðferðum	  sem	  taka	  tillit	  til	  ólíkrar	  menningar	  

og	  hafa	  reynst	  vel	  í	  öðrum	  löndum	  til	  að	  draga	  úr	  jaðarstöðu	  barna	  og	  efla	  sjálfsmynd	  
þeirra.	  Auk	  þess	  færa	  þær	  breiðari	  og	  gagnrýnni	  sýn	  inn	  í	  kennsluna	  og	  eru	  þannig	  til	  
hagsbóta	  fyrir	  öll	  börn	  (Hanna	  Ragnarsdóttir,	  2010).	  Slíkt	  fyrirkomulag	  hentar	  einnig	  

nemendum	  sem	  læra	  íslensku	  sem	  annað	  tungumál	  yfirleitt	  vel	  (Björk	  Helle	  Lassen	  o.fl.	  
2010).	  Bandaríski	  fræðimaðurinn	  Sonia	  Nieto	  (1999)	  segir	  það	  að	  vinna	  gegn	  fordómum	  
vera	  lykilatriði	  í	  fjölbreyttu	  skólastarfi.	  Í	  því	  samhengi	  gegna	  reynsla,	  þekking	  og	  viðhorf	  

kennara	  afar	  stóru	  hlutverki.	  Nieto	  tekur	  undir	  með	  Burden	  og	  Byrd	  (2010)	  og	  Ferguson	  

o.fl.	  (2012)	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  kennarar	  kynnist	  nemendum	  og	  viti	  hvaða	  áhugamál	  
þeir	  hafa.	  Nieto	  segir	  að	  skólastarfið	  verði	  að	  vera	  þannig	  upp	  byggt	  að	  það	  viðurkenni	  

að	  allir	  nemendur	  búi	  yfir	  hæfileikum	  og	  samrýmist	  sú	  skoðun	  fjölgreindarkenningu	  

Gardners	  (1993)	  afar	  vel.	  Máli	  sínu	  til	  stuðnings	  bendir	  Nieto	  á	  að	  hugarfar	  kennara	  geti	  
haft	  úrslitaáhrif	  um	  hvernig	  nemendur	  tileinka	  sér	  námsefni.	  Hún	  telur	  nauðsynlegt	  að	  

skólinn	  hafi	  væntingar	  til	  allra	  nemenda	  og	  geri	  miklar	  kröfur	  til	  þeirra.	  Að	  mati	  Nieto	  er	  

einnig	  mjög	  brýnt	  að	  kennarar	  trúi	  því	  að	  hægt	  sé	  að	  skapa	  skilyrði	  í	  skólanum	  sem	  gera	  
það	  að	  verkum	  að	  allir	  nemendur	  geti	  náð	  árangri	  í	  námi.	  Samvirkt	  nám	  miðar	  að	  því	  

markmiði.	  Í	  umræðum	  um	  gagnsemi	  samvirks	  náms	  er	  aðallega	  tekist	  á	  um	  hvort	  

kennsluaðferðin	  bæti	  námsárangur	  bráðgerra	  nemenda.	  Þar	  eru	  fræðimenn	  ekki	  
sammála	  og	  niðurstöður	  rannsókna	  eru	  misvísandi	  (Sigrún	  Sveinbjörnsdóttir,	  2013).	  

Samvirkt	  nám	  er	  kennsluaðferð	  þar	  sem	  fjölbreytileikanum	  er	  fagnað	  og	  allir	  

hæfileikar	  eru	  metnir	  jafngildir.	  Í	  verkefnum	  í	  handbókinni	  er	  hún	  notuð.	  Kennarar	  velja	  
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ýmist	  tvo	  eða	  þrjá	  nemendur	  saman	  í	  hópa,	  það	  fer	  eftir	  eðli	  verkefnanna.	  Mælt	  er	  með	  

að	  leitast	  sé	  við	  að	  ólíkir	  nemendur	  vinni	  saman,	  nemendur	  sem	  búa	  yfir	  mismunandi	  

styrkleikum	  og	  bæta	  þannig	  hæfni	  hver	  annars	  upp.	  Séð	  verður	  til	  þess	  að	  nemendur	  
séu	  virkir	  og	  að	  styrkleikar	  hvers	  og	  eins	  fái	  notið	  sín.	  Kennsluaðferðin	  er	  valin	  vegna	  

þess	  að	  þar	  eiga	  allir	  nemendur	  að	  geta	  notið	  sín	  í	  námi	  og	  fengið	  eins	  góða	  kennslu	  og	  

kostur	  er,	  hvernig	  svo	  sem	  námsgetu	  þeirra	  er	  háttað	  (Ferguson	  o.fl.,	  2012;	  Guðrún	  
Pétursdóttir,	  20003;	  Sigrún	  Sveinbjörnsdóttir,	  2013).	  Hæfni	  hvers	  og	  eins	  í	  hópnum	  fær	  

að	  njóta	  sín	  og	  þar	  sem	  allir	  hafa	  eitthvað	  fram	  að	  færa	  er	  mikilvægt	  að	  virða	  

fjölbreytileikann	  og	  efla	  þannig	  lýðræðisvitund	  nemenda,	  mannréttindi	  og	  jafnrétti.	  Trú	  

mín	  er	  að	  kennsluaðferðin	  samvirkt	  nám	  efli	  lýðræðisvitund	  nemenda	  vegna	  þess	  að	  

þeir	  verða	  að	  leysa	  verkefnið	  saman	  og	  komast	  að	  sameiginlegri	  niðurstöðu.	  þegar	  

virðing	  er	  borin	  fyrir	  öllum	  skoðunum	  styrkir	  það	  mannréttindi	  og	  jafnrétti.	  Félagsleg	  

hæfni	  eflist	  í	  samvirku	  námi	  sem	  og	  heilbrigði	  og	  velferð.	  Þegar	  samvirkt	  nám	  er	  
stundað	  eflast	  því	  ýmsir	  grunnþættir	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  

Með	  innleiðingu	  hinnar	  opinberu	  skólastefnu	  skóli	  án	  aðgreiningar	  hefur	  fjölbreytni	  
í	  nemendahópum	  í	  grunnskólum	  á	  Íslandi	  aukist	  fremur	  en	  hitt	  hin	  síðari	  ár.	  Því	  má	  gera	  

því	  skóna	  að	  samvirkt	  nám	  sé	  kennsluaðferð	  sem	  á	  einkar	  vel	  við	  í	  skólastafi	  nú	  á	  okkar	  

tímum.	  Við	  það	  að	  ræða	  saman	  um	  verkefni	  fræða	  nemendur	  hver	  annan	  en	  
jafningjafræðsla	  er	  öflug	  kennsluaðferð.	  

2.7 Jafningjafræðsla	  
Hér	  segir	  af	  kennsluaðferðinni	  jafningjafræðslu	  sem	  er	  af	  mörgum	  málsmetandi	  
mönnum,	  svo	  sem	  Topping	  (1988),	  talin	  afar	  árangursrík	  kennsluaðferð.	  

Þegar	  nemendur	  hjálpa	  samnemendum	  sínum	  að	  læra	  er	  talað	  um	  jafningjafræðslu.	  

Nemandinn	  sem	  kennir	  eflist	  ekki	  síður	  en	  hinn.	  Aðferðin	  er	  öflug	  og	  rannsóknir	  sýna	  að	  
hún	  virkar	  vel	  og	  að	  það	  er	  jákvæð	  reynsla	  af	  henni	  (Topping,	  1988).	  Jafningjafræðsla	  er	  

sterkur	  þáttur	  í	  samvirku	  námi.	  Svo	  virðist	  sem	  nemendur	  skilji	  oft	  betur	  útskýringar	  

bekkjarfélaga	  sinna	  en	  kennara.	  Sjálfsagt	  er	  að	  nýta	  sér	  þessa	  staðreynd	  við	  kennslu.	  
Það	  dreifir	  álagi	  og	  gerir	  kennslustundirnar	  líflegri	  og	  gagnvirkari.	  Nemandinn	  sem	  

fræðir	  finnur	  til	  sín	  og	  eflist.	  Hann	  græðir	  ekki	  síður	  en	  sá	  sem	  hann	  fræðir.	  	  

Eisner	  (2002)	  talar	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  í	  myndmenntastofunni	  sé	  ekki	  einungis	  
leyft	  heldur	  hvatt	  til	  þess	  að	  nemendur	  horfi	  á	  verk	  samnemenda	  sinna.	  Það	  sé	  líka	  leið	  

til	  að	  læra.	  En	  það	  er	  einmitt	  jafningjafræðsla.	  Eisner	  segir	  að	  ekki	  eigi	  einungis	  að	  horfa	  

á	  verk	  samnemenda	  sinna	  heldur	  sé	  mikilvægt	  að	  nemendur	  og	  kennari	  ræði	  um	  verkin.	  
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Þegar	  slík	  vinnubrögð	  eru	  viðhöfð	  í	  skólastofunni	  eflist	  samvirkni	  og	  sjálfstæði	  

nemenda.	  	  

Í	  verkefnum	  í	  handbókinni	  er	  lögð	  áhersla	  á	  jafningjafræðslu.	  Ég	  tel	  mikilvægt	  að	  

nemendur	  ræði	  saman	  um	  viðfangsefnin	  og	  kenni	  hver	  öðrum	  og	  hvet	  til	  þess	  að	  

nemendur	  tali	  saman	  þannig	  að	  styrkleikar	  jafningjafræðslu	  verði	  eins	  miklir	  og	  kostur	  

er.	  Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  er	  töluverð	  áhersla	  á	  samræður	  nemenda	  í	  

hæfniviðmiðum	  fyrir	  sjónlistir	  og	  stærðfræði	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  
menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  	  

Hér	  hefur	  stoðum	  verið	  rennt	  undir	  það	  álit	  að	  skapandi	  skólastarf	  sé	  mikilvægt.	  

Einnig	  hefur	  verði	  bent	  á	  nokkrar	  kennsluaðferðir	  sem	  henta	  vel	  og	  gagnast	  í	  skapandi	  

skólastarfi.	  Kennarar	  þurfa	  að	  vara	  óhræddir	  við	  að	  takast	  á	  við	  krefjandi	  verkefni,	  vinna	  

með	  nemendum	  að	  því	  að	  búa	  til	  þekkingu	  og	  þola	  dálitla	  upplausn	  og	  óreiðu.	  

2.8 Staða	  innan	  hópsins	  
Vonir	  standa	  til	  að	  vinnulagið,	  sem	  byggt	  er	  á	  í	  þessu	  verkefni,	  stuðli	  að	  því	  að	  jafna	  

stöðu	  nemenda	  og	  raski	  virðingastöðu	  innan	  bekkjarins	  og	  námshópsins.	  Í	  því	  sambandi	  
er	  gagnlegt	  að	  líta	  til	  kenninga	  Bourdieus,	  aðallega	  um	  vettvang	  og	  átök	  á	  vettvangi,	  en	  

einnig	  kenninga	  hans	  um	  ríkjandi	  menningarauð,	  félagsauð,	  táknbundinn	  auð	  og	  

táknbundið	  ofbeldi.	  Menntunar-‐	  og	  menningarfélagsfræði	  Bourdieus	  hefur	  verið	  einn	  
öflugasti	  straumur	  félagsfræði	  um	  árabil	  sem	  og	  áhrifamesta	  kenningin	  um	  það	  hvernig	  

menntakerfi	  og	  menningarlíf	  viðheldur	  félagslegri	  mismunum	  og	  réttlætir	  með	  því	  að	  
dulbúa	  hana	  (Gestur	  Guðmundsson,	  2012).	  	  

Eins	  og	  fram	  kemur	  hjá	  Gesti	  Guðmundssyni	  (2012)	  lifa	  einstaklingar	  og	  hrærast	  í	  

flestum	  athöfnum	  sínum	  innan	  afmarkaðra	  sviða	  í	  samfélaginu.	  Þar	  gilda	  sérstakar	  

reglur	  samkvæmt	  kenningu	  Bourdieus.	  Hann	  nefndi	  slík	  svið	  vettvang.	  Um	  vettvang	  er	  

ekki	  að	  ræða	  nema	  þar	  séu	  einhver	  gæði	  sem	  eru	  talin	  eftirsóknarverð	  og	  gerendur	  eru	  
tilbúnir	  að	  keppa	  um.	  Þeir	  móta	  sér	  leikreglur	  í	  baráttunni	  um	  gæðin	  á	  vettvangi	  og	  

smám	  saman	  skapa	  einstakir	  gerendur	  sér	  tiltekna	  stöðu	  (e.	  position).	  Staðan	  ræðst	  af	  

því	  hvernig	  aðrir	  gerendur,	  svokallaðir	  dómarar	  eða	  prestar,	  meta	  hæfni	  einstakra	  
gerenda.	  Þeir	  sem	  öðlast	  stöðu	  dómara	  eða	  presta	  hafa	  unnið	  sér	  inn	  virðingarvald	  

innan	  vettvangsins.	  Yfirráð	  þar	  birtast	  yfirleitt	  sem	  eitthvað	  annað	  en	  þau	  eru.	  Þau	  eru	  

því	  óáþreifanleg	  og	  þeir	  sem	  láta	  í	  minni	  pokann	  taka	  að	  jafnaði	  þátt	  í	  að	  viðhalda	  
mismuninum.	  Donald	  Broady,	  sem	  er	  sérfræðingur	  í	  kenningum	  Bourdieus,	  hefur	  sett	  

fram	  þá	  „lágmarksskilgreiningu“	  að	  vettvangur	  sé	  kerfi	  afstæðna	  milli	  aðila	  sem	  eiga	  í	  

virkum	  samskiptum	  og	  takast	  á	  um	  að	  skilgreina	  eitthvað	  sem	  er	  þeim	  sameiginlegt.	  Til	  
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þess	  að	  hægt	  sé	  að	  tala	  um	  vettvang	  verður	  hann	  að	  lúta	  eigin	  reglum	  og	  vera	  

sjálfstæður	  að	  vissu	  marki	  (Gestur	  Guðmundsson,	  2012).	  

Valdavettvangur	  er	  yfirvettvangur	  samfélagsins.	  Hann	  lýtur	  stjórn	  stórfyrirtækja,	  

fjármagnseigenda,	  stjórnmálamanna	  og	  forystumanna	  á	  vinnumarkaði.	  Aðrir	  vettvangar	  

samfélagsins,	  svo	  sem	  menningarvettvangurinn,	  lúta	  í	  meiri	  eða	  minni	  mæli	  yfirráðum	  

valdavettvangsins	  en	  þó	  er	  oft	  litið	  svo	  á	  að	  þar	  séu	  önnur	  gildi	  hafin	  til	  vegs	  (Gestur	  

Guðmundsson,	  2012).	  

Ríkjandi	  menningarauður	  birtist	  sem	  líkamnaður,	  hlutgerður	  og	  stofnanabundinn.	  

Líkamnaður	  menningarauður	  er	  bundinn	  hug	  og	  líkama	  og	  er	  einnig	  nefndur	  habitus	  
Það	  er	  hugtak	  sem	  Bourdieu	  notar	  sem	  samheiti	  yfir	  það	  sem	  stýrir	  hegðun	  okkar,	  

skynjun	  og	  umhugsun.	  Habitus	  er	  ekki	  einungis	  huglægt	  fyrirbæri	  heldur	  líka	  félagslegt	  

en	  er	  þó	  breytilegt	  eftir	  einstaklingum.	  Segja	  má	  að	  habitus	  líkamnist	  þannig	  að	  

einstaklingurinn	  ber	  það	  með	  sér,	  í	  öllum	  sínum	  háttum,	  úr	  hvaða	  jarðvegi	  hann	  er	  
sprottinn.	  Engir	  tveir	  einstaklingar	  hafa	  nákvæmlega	  sama	  habitus	  (Gestur	  
Guðmundsson	  2012).	  Habitus	  felst	  einkum	  í	  menntun	  og	  persónulegri	  færni.	  Hlutgerður	  

menningarauður	  birtist	  í	  formi	  menningarverðmæta	  sem	  viðkomandi	  býr	  að	  og	  
stofnanabundinn	  menningarauður	  tengist	  tilteknum	  stofnunum	  og	  hefðum	  (Ólafur	  Páll	  
Jónsson,	  2011).	  Ríkjandi	  menningarauður	  er	  sá	  sem	  talinn	  er	  æðstur	  á	  hverjum	  tíma,	  

það	  er	  að	  segja	  menningarauður	  valdastéttarinnar.	  Táknbundinn	  auður	  er	  hugtak	  sem	  
Bourdieu	  notar	  um	  félagsleg	  gæði	  sem	  eru	  metin	  á	  annan	  mælikvarða	  en	  fjárhagslegan	  
og	  geta	  komið	  einstaklingum	  og	  hópum	  að	  gagni	  í	  sókn	  eftir	  frægð,	  frama	  og	  völdum.	  

Menningarauðurinn	  spilar	  með	  fjárhagsauðnum	  og	  á	  í	  baráttu	  við	  hann	  og	  báðir	  eru	  

afbrigði	  táknbundins	  auðs	  (Gestur	  Guðmundsson	  2012).	  Þó	  að	  Bourdieu	  tali	  um	  margs	  
konar	  vettvang	  er	  margt	  sem	  þeir	  eiga	  sameiginlegt.	  Það	  sem	  einkennir	  vettvang	  er:	  

Ójöfnuður,	  ójöfn	  staða,	  valdatengsl,	  takmarkanir/þvinganir	  (e.	  strictures),	  

forréttindahyggja	  (e.	  preferentialism)	  og	  undirskipun.	  Á	  vettvangi	  skipta	  bæði	  menning	  
og	  forréttindi,	  eða	  skortur	  á	  þeim,	  máli	  (Moore,	  2000).	  Einhverjir	  innan	  vettvangsins	  

njóta	  því	  forréttinda	  á	  meðan	  aðrir	  sem	  mega	  sín	  minna	  eru	  ekki	  eins	  hátt	  skrifaðir	  og	  

hljóta	  minni	  gæði.	  	  

Átök	  einkenna	  samskipti	  á	  vettvangi	  samkvæmt	  Bourdieu.	  Ef	  litið	  er	  á	  skólastofu	  í	  

skóla	  án	  aðgreiningar	  sem	  vettvang,	  þar	  sem	  saman	  er	  komin	  mjög	  fjölbreyttur	  

nemendahópur,	  má	  spyrja	  samkvæmt	  Moore	  (2000)	  eftirfarandi	  spurninga:	  Hvernig	  

átök	  eiga	  sér	  stað	  í	  skólastofunni?	  Hverjir	  takast	  á?	  Er	  einhvers	  konar	  valdabarátta	  í	  
gangi	  innan	  hópsins?	  Hver	  eru	  valdatengsl	  aðila	  þar	  sem	  átökin	  fara	  fram?	  Hverjir	  hafa	  

völd	  og	  hverjir	  ekki?	  Hverjir	  og	  hvaða	  sjónarmið	  verða	  ofan	  á?	  Hvaða	  gæði	  keppa	  þeir	  
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um	  og	  hverjir	  hafa	  aðgang	  að	  gæðunum	  og	  hverjir	  ekki?	  (Moore,	  2000).	  Í	  þessu	  

samhengi	  er	  vert	  að	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  menningarauður	  og	  habitus	  nemenda	  sé	  talinn	  

jafngildur	  eða	  eru	  sumir	  nemendur	  metnir	  æðri	  öðrum	  af	  skólakerfinu	  og	  kennaranum?	  
Er	  um	  innbyggða	  og	  ósýnilega	  mismunum	  að	  ræða	  innan	  veggja	  skólastofunnar	  eins	  og	  

Bourdieu	  heldur	  fram?	  Er	  táknbundnu	  ofbeldi	  beitt	  bæði	  af	  kennara	  og	  nemendum?	  

Gagnast	  táknbundinn	  auður	  nemendum	  til	  að	  styrkja	  stöðu	  sína	  í	  skólastofunni,	  innan	  
vettvangsins.	  Mikilvægt	  er	  að	  hver	  og	  einn	  kennari	  spyrji	  sig	  þessara	  spurninga	  með	  

opnum	  og	  eftir	  því	  sem	  kostur	  er,	  fordómalausum	  huga.	  Þetta	  er	  áhugavert	  að	  skoða	  í	  

sambandi	  við	  það	  þegar	  skipt	  er	  í	  hópa	  í	  samvirku	  námi.	  	  

Samkvæmt	  skilgreiningu	  Broadys	  (1998)	  má	  líta	  á	  skólastofuna	  sem	  vettvang.	  Þegar	  

viðteknum	  gildum	  er	  hnikað	  til	  með	  því	  að	  meta	  greindir,	  sem	  eru	  yfirleitt	  ekki	  taldar	  

jafngildar	  öðrum	  svo	  sem	  ef	  rýmisgreind	  er	  gert	  hærra	  undir	  höfði,	  í	  anda	  

fjölgreindarkenningar	  Gardners	  (1993),	  en	  oftast	  er	  gert	  í	  skólakerfinu,	  má	  ætla	  að	  
staða	  nemenda	  sem	  eru	  sterkir	  á	  þeim	  sviðum	  verði	  sterkari	  innan	  hópsins.	  Hér	  er	  því	  

bent	  á	  leið	  til	  að	  raska	  virðingastöðu	  innan	  bekkjarins	  og	  draga	  úr	  innbyggðri	  mismunun	  

skólakerfisins.	  Mikilvægt	  er	  í	  því	  sambandi	  að	  allir	  hæfileikar	  séu	  metnir	  jafngildir.	  

Á	  vettvanginum	  skólastofu	  fer	  fram	  keppni	  um	  gæði,	  hver	  er	  bestur,	  flottastur,	  

fyndnastur	  og	  svo	  framvegis.	  Hverjir	  eru	  prestar,	  foringjar,	  taka	  sér	  stöðu	  leiðtoga	  á	  

þessum	  vettvangi	  og	  telja	  sig	  því	  þess	  umkomna	  að	  ráða	  hvaða	  gildi	  eru	  hæst	  metin	  
innan	  hópsins?	  Einnig	  fá	  nemendur	  skilaboð	  frá	  skólakerfinu	  um	  hvaða	  námsgreinar	  
teljast	  mikilvægastar,	  til	  dæmis,	  í	  formi	  samræmdra	  prófa	  og	  meintrar	  jaðarstöðu	  list-‐	  

og	  verkgreina	  í	  skólakerfinu.	  Enn	  þann	  dag	  í	  dag,	  á	  21.	  öldinni,	  heyrast	  kennarar	  í	  

bóklegum	  greinum	  tala	  um	  list-‐	  og	  verkgreinar	  sem	  aukagreinar.	  Einnig	  fá	  nemendur	  
skilaboð	  heima	  um	  hvað	  foreldrarnir	  telja	  mikilvægt	  að	  læra.	  Ekki	  er	  ólíklegt	  að	  skoðun	  

foreldranna	  rími	  við	  skilboð	  skólakerfisins.	  Því	  má	  ætla	  að	  nemendur	  sem	  eru	  sterkir	  í	  

bóklegum	  greinum,	  aðallega	  íslensku	  og	  stærðfræði,	  hafi	  sterka	  stöðu	  innan	  bekkjarins	  
og	  njóti	  virðingar	  fyrir	  hæfni	  í	  námsgreinum	  sem	  teljast	  mikilvægar.	  Félagslegir	  þættir	  

vega	  einnig	  þungt,	  sem	  og	  samskiptahæfni	  hvers	  nemanda.	  Ræður	  frammistaða	  í	  

íþróttum	  stöðu	  nemanda	  innan	  bekkjarins	  eða	  er	  betra	  að	  eiga	  flott	  föt	  með	  réttu	  
merkjunum?	  Mikilvægt	  er	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  líta	  ekki	  eingöngu	  til	  vestrænna	  menningar	  

við	  skipulagningu	  kennslu.	  Þá	  taka	  kennarar	  ekki	  þátt	  í	  að	  viðhanda	  (dulinni)	  mismunun	  

og	  nemendur	  fá	  ekki	  dulin	  skilaboð	  um	  að	  hún	  sé	  æðri	  annarri	  menningu.	  

Þegar	  nemendum	  er	  skipað	  í	  hópa	  út	  frá	  fjölbreytni	  með	  það	  að	  leiðarljósi	  að	  allir	  

geti	  eitthvað	  og	  að	  öll	  þekking	  og	  menningarauður	  séu	  jafnrétthá,	  ættu	  lýðræðisleg	  

vinnubrögð	  að	  þjálfast.	  Einnig	  er	  von	  til	  þess	  að	  staða	  nemenda	  í	  bekknum	  jafnist.	  
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Skoski	  fræðimaðurinn	  Julie	  Allan	  (2010)	  talar	  um	  þrenns	  konar	  félagsauð;	  bindandi,	  

brúandi	  og	  tengjandi	  .	  Bindandi	  félagsauður	  myndast	  í	  samböndum	  á	  milli	  einstaklinga	  

með	  svipuð	  einkenni	  og	  gildi.	  Þegar	  fólk	  með	  mismunandi	  bakgrunn	  kemur	  saman	  og	  
tenging	  verður	  á	  milli	  mismunandi	  hópa	  skapast	  brúandi	  félagsauður.	  Hann	  ætti	  að	  

verða	  til	  að	  milli	  nemenda	  í	  samvirku	  námi.	  Þeir	  sem	  vinna	  saman	  í	  hópunum	  eru	  ólíkir	  

og	  koma	  með	  mismunandi	  bakgrunn	  með	  sér	  í	  skólann.	  

Ef	  þeir	  styrkleikar	  nemenda	  sem	  yfirleitt	  eru	  ekki	  taldir	  eins	  mikilvægir	  og	  aðrir,	  eru	  

hærra	  metnir	  eins	  og	  ég	  vil	  gera,	  er	  von	  til	  þess	  að	  margir	  (lágstöðu)	  nemendur	  eflist,	  að	  

staða	  þeirra	  innan	  hópsins	  styrkist	  og	  að	  þannig	  styrkist	  sjálfsmynd	  þessara	  nemenda	  

og	  habitus	  þeirra	  breytist	  þar	  með	  á	  jákvæðan	  hátt,	  að	  vinnan	  í	  skólanum	  verði	  í	  anda	  
skóla	  án	  aðgreiningar	  og	  allir	  nemendur	  njóti	  sín	  í	  skólanum,	  líði	  vel	  og	  fái	  kennslu	  við	  

sitt	  hæfi	  og	  að	  virðing	  fyrir	  grunnþáttunum,	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013),	  jafnrétti,	  mannréttindum	  og	  lýðræði	  eflist	  og	  
styrkist.	  Ef	  nemendum	  líður	  vel	  í	  skólanum	  tengist	  það	  grunnþættinum	  heilbrigði	  og	  

velferð.	  Bourdieu	  segir	  að	  innbyggð	  mismunun	  sé	  jafnan	  dulin	  eða	  líti	  út	  fyrir	  að	  vera	  

eitthvað	  annað	  en	  hún	  er	  og	  að	  þátttakendur	  á	  vettvangi	  taki	  jafnan	  þátt	  í	  að	  viðhalda	  
mismununinni.	  Það	  er	  því	  afar	  mikilvægt	  að	  kennarar	  séu	  vakandi	  og	  leitist	  við	  að	  

uppræta	  mismunun	  í	  skólastofunni.	  Ef	  vilji	  stendur	  til	  að	  jafna	  stöðu	  nemenda	  í	  

námshópi	  er	  heppilegt	  að	  líta	  til	  kenninga	  Bourdieus.	  	  

2.9 Tengsl	  rúmfræði	  og	  myndlistar	  
Í	  þessu	  verki	  eru	  stærðfræði	  og	  myndmennt	  samþætt.	  Helstu	  snertifletir	  tengjast	  

rúmfræði.	  Áður	  en	  lengra	  er	  haldið	  er	  ekki	  úr	  vegi	  að	  átta	  sig	  á	  hvað	  rúmfræði	  er	  og	  líta	  
á	  nokkrar	  skilgreiningar.	  	  

Samkvæmt	  Íslenskri	  orðabók	  (2002)	  er	  rúmfræði	  sú	  fræðigrein	  sem	  fæst	  við	  lögun	  

hlutanna	  og	  stærð,	  einkum	  rúmmálsfræði	  og	  flatarmálsfræði.	  Malkevitch	  (2009)	  segir	  
að	  á	  okkar	  tímum	  sé	  viðeigandi	  að	  skilgreina	  rúmfræði	  sem	  grein	  innan	  stærðfræðinnar	  

sem	  fæst	  við	  sjónræn	  fyrirbæri.	  Í	  Orðabók	  Websters	  (2000)	  segir	  að	  rúmfræði	  sé	  grein	  

stærðfræði	  sem	  fæst	  við	  mælingar,	  eiginleika	  og	  tengsl	  lína,	  punkta,	  horna,	  flata,	  
rúmhluta	  og	  rúmfræðileg	  munstur.	  Þessar	  lýsingar	  eiga	  sérstaklega	  vel	  við	  þá	  rúmfræði	  

sem	  kemur	  frá	  Forngrikkjum	  og	  kennd	  er	  í	  grunnskólum	  og	  menntaskólum.	  Bækur	  

Evklíðs	  eru	  höfuðdjásnið	  í	  rúmfræði	  Forngrikkja	  en	  í	  þeim	  er	  rúmfræði	  byggð	  upp	  á	  

formlegan	  hátt	  út	  frá	  fimm	  frumsendum	  og	  fimm	  almennum	  reglum	  sem	  Evklíð	  gefur	  
sér	  sem	  „augljóslega	  sannar“	  (Rögnvaldur	  G.	  Möller,	  2002).	  
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Í	  Íslensku	  alfræðiorðabókinni	  (1990)	  kemur	  fram	  að	  rúmfræði	  sé	  grein	  stærðfræði	  

sem	  fjallar	  um	  flatar-‐	  og	  rúmmyndir	  og	  eiginleika	  þeirra.	  Slétturúmfræði	  

(flatarmyndafræði)	  fjallar	  um	  línur	  og	  rúmmyndir	  sem	  liggja	  í	  sömu	  sléttu,	  þrívíð	  
rúmfræði	  um	  myndir	  í	  þrívíðu	  rúmi	  og	  kúlurúmfræði	  um	  myndir	  á	  yfirborði	  kúlu.	  

Rúmfræði	  er	  talin	  eiga	  upptök	  sín	  í	  landmælingum	  og	  voru	  sumar	  niðurstöður	  hennar	  

þekktar	  í	  Egyptalandi	  í	  fornöld.	  Hún	  varð	  síðan	  að	  sjálfstæðri	  fræðigrein	  meðal	  
Forngrikkja.	  Evklíð	  tók	  meginatriði	  hennar	  saman	  í	  ritinu	  Stoíkeia	  (Undirstöður).	  Á	  17.	  

öld	  varð	  til	  hnitarúmfræði.	  Þar	  eru	  hnitakerfi	  og	  jöfnur	  notuð	  til	  að	  lýsa	  flatar-‐	  og	  

rúmmyndum	  og	  aðferðum	  algebru	  er	  beitt	  á	  rúmfræðileg	  úrlausnarefni.	  René	  Descartes	  

var	  helsti	  upphafsmaður	  hnitarúmfræði.	  Ýtarlegar	  rannsóknir	  á	  undirstöðum	  rúmfræði	  

voru	  gerðar	  á	  19.	  öld.	  Skiptist	  hún	  þá	  í	  margar	  undirgreinar.	  Til	  dæmis	  var	  svonefnd	  

óevklíðsk	  rúmfræði	  uppgötvuð	  þá.	  Í	  henni	  gildir	  ekki	  sú	  niðurstaða	  evklíðskrar	  rúmfræði	  

að	  í	  gegnum	  punkt	  utan	  við	  gefna	  línu	  liggi	  nákvæmlega	  ein	  lína	  sem	  er	  samsíða	  gefnu	  
línunni.	  Nú	  á	  okkar	  tímum	  tíðkast	  að	  skilgreina	  rúmfræði	  sem	  þá	  grein	  innan	  
stærðfræðinnar	  sem	  fæst	  við	  sjónræn	  fyrirbæri	  (Malkevitch,	  2009).	  Í	  þessu	  sambandi	  er	  

rétt	  að	  hafa	  í	  huga	  hve	  gífurlega	  hinn	  sjónræni	  þáttur	  hefur	  vaxið	  í	  umhverfinu	  hin	  síðari	  
ár	  og	  hve	  fyrirferðamikil	  sjónræn	  áreiti	  eru	  í	  daglegu	  lífi	  nútímafólks.	  

Rúmfræði	  Evklíðs	  er	  byggð	  á	  skynjun	  okkar	  á	  heiminum	  í	  kringum	  okkur.	  Menn	  litu	  á	  

fræði	  Evklíðs	  sem	  trausta	  ægifagra	  byggingu	  sem	  myndi	  standa	  óhögguð	  um	  aldur	  og	  
ævi	  og	  töldu	  að	  hún	  væri	  sú	  eina	  rétta	  og	  sú	  eina	  mögulega.	  Fræði	  Evklíðs	  voru	  

fyrirmynd	  manna	  að	  því	  hvernig	  ætti	  að	  stunda	  stærðfræði.	  Þeir	  sem	  stunduðu	  hreina	  
stærðfræði	  voru	  kallaðir	  rúmfræðingar	  allt	  fram	  á	  19.	  öld,	  jafnvel	  þó	  að	  sú	  stærðfræði	  

sem	  þeir	  stunduðu	  ætti	  ekkert	  skylt	  við	  rúmfræði.	  Síðari	  tíma	  rannsóknir	  hafa	  síðan	  leitt	  

í	  ljós	  að	  þær	  frumreglur	  sem	  Evklíð	  gaf	  sér	  þegar	  hann	  byggði	  upp	  rúmfræði	  sína	  duga	  

ekki	  alveg.	  Evklíð	  notar	  atriði	  í	  sönnunum	  sínum	  sem	  ekki	  er	  hægt	  að	  leiða	  út	  frá	  

frumreglum	  hans	  en	  byggja	  á	  skynjun	  okkar	  á	  hvað	  er	  lína	  og	  hvað	  er	  punktur.	  Því	  hefur	  
reynst	  nauðsynlegt	  að	  styrkja	  undirstöður	  evklíðskrar	  rúmfræði	  með	  fleiri	  frumreglum.	  

En	  samt	  heldur	  allt	  sem	  Evklíð	  sannaði	  gildi	  sínu	  enn	  í	  dag	  (Rögnvaldur	  G.	  Möller,	  2016).	  

Maðurinn	  bjó	  til	  stærðfræðileg	  hugtök	  svo	  sem	  tölur	  og	  stærðir	  og	  kom	  reglu	  á	  
hlutina	  með	  athöfnum	  á	  borð	  við	  að	  telja,	  bera	  saman	  og	  koma	  auga	  á	  munstur	  og	  þær	  

eru	  framkvæmdar	  í	  því	  skyni	  að	  koma	  reglu	  á	  og	  skilja	  umhverfi	  sitt	  (Sinclair,	  2006).	  Að	  

koma	  auga	  á	  munstur	  er	  sjónræn	  athöfn	  og	  tengist	  því	  myndlist	  og	  munsturgerð.	  Ef	  
munsturgerð	  þjóða	  er	  borin	  saman	  má	  sjá	  að	  landfræðilegir	  staðhættir	  hafa	  áhrif	  á	  

hana	  (Anna	  Cynthia	  Leplar,	  Katrín	  Briem,	  Margrét	  Friðbergsdóttir	  og	  Sólveig	  Helga	  

Jónasdóttir	  ,	  1999).	  Einnig	  má	  tengja	  munsturgerð,	  endurtekningu	  og	  hrynjandi,	  við	  
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tónlist,	  dans	  og	  ljóðagerð.	  Þörfin	  fyrir	  að	  finna	  munstur	  og	  reglufestu	  virðist	  því	  liggja	  

djúpt	  í	  mannlegu	  eðli.	  Sinclair	  segir	  að	  maðurinn	  komi	  sér	  upp	  fagurfræðilegu	  næmi	  

sem	  hann	  treystir	  á	  við	  fjölbreyttar	  aðferðir	  sem	  hann	  notar	  við	  að	  skapa	  merkingu.	  Til	  
eru	  fagurfræðilegar	  tilhneigingar	  sem	  kemur	  í	  ljós	  að	  reynast	  byggðar	  á	  líffræði	  (Sinclair	  

(2006).	  Hér	  koma	  Fibonacci-‐tölurnar,	  gullinsnið	  og	  teningur	  Metatrons	  upp	  í	  hugann	  því	  

að	  þessi	  hugtök	  eiga	  sinn	  sess	  í	  verkefninu.	  Sinclair	  (2006)	  bendir	  á	  að	  listfræðingurinn	  
Gombrich	  talar	  um	  að	  maðurinn	  hafi	  skilning	  eða	  tilfinningu	  fyrir	  reglu	  (e.	  sense	  of	  

order)	  sem	  beini	  athyglinni	  einkum	  að	  munstrum	  og	  jafnvægi	  sem	  veitir	  skilning	  í	  námi	  í	  

gegnum	  endurgjöf	  hringrásar	  væntinga	  (útkomu	  sem	  búist	  er	  við),	  skynjunar	  og	  

aðlögunar.	  Að	  koma	  auga	  á	  slík	  munstur	  veltur	  á	  að	  koma	  auga	  á	  heild	  (Sinclair,	  2006).	  

Að	  sögn	  Eisners	  hafa	  vísindi	  fagurfræðilegt	  sjónarhorn	  sem	  getur	  verið	  notadrjúgt	  að	  

leggja	  áherslu	  á	  í	  skólastarfi	  (Guðrún	  Geirsdóttir,	  Guðrún	  Helgadóttir	  og	  Ingólfur	  Ásgeir	  

Jóhannesson,	  1998).	  Orðið	  glæsilegt	  er	  oft	  notað	  þegar	  stærðfræði	  er	  tengd	  fagurfræði	  
(Sinclair,	  2006).	  Stærðfræðingar	  tala	  stundum	  um	  fallegar	  jöfnur	  og	  geta	  orðir	  snortnir	  
ef	  eitthvað	  tengt	  stærðfræði	  hrífur	  þá	  á	  sama	  hátt	  og	  listaverk	  geta	  hrifið	  fólk.	  Forsenda	  

þess	  að	  svo	  geti	  orðið	  telur	  höfundur	  þessa	  verks	  vera	  að	  einhver	  þekking	  liggi	  að	  baki.	  
Sá	  sem	  ekki	  býr	  yfir	  þekkingu	  sér	  bara	  tölur	  á	  blaði.	  	  

Hinir	  augljósu	  snertifletir	  rúmfræði	  og	  myndlistar	  eru	  að	  hvort	  tveggja	  fæst	  við	  

tvívíða	  fleti	  og	  þrívíð	  form.	  Stærðfræði	  getur	  verið	  skapandi	  og	  býr	  yfir	  fagurfræði.	  Í	  
aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  segir	  að	  

stærðfræðin	  hafi	  sína	  eigin	  fagurfræði	  sem	  nemendur	  verði	  að	  fá	  tækifæri	  til	  að	  kynnast	  
með	  því	  að	  fást	  við	  stærðfræðileg	  munstur,	  form,	  tengsl	  og	  röksemdafærslur	  frá	  ólíkum	  

sjónarhornum	  eins	  og	  verður	  gert	  í	  þessu	  verkefni.	  Myndlistarmenn	  vinna	  oft	  og	  tíðum	  

með	  rúmfræði,	  jafnvel	  án	  þess	  að	  leiða	  hugann	  sérstaklega	  að	  því.	  Öll	  þrívíð	  vinna	  í	  

myndlist	  er	  vitanlega	  nátengd	  rúmfræði.	  Það	  er	  því	  ekki	  úr	  lausu	  lofti	  gripið	  að	  

samþætta	  hina	  sjónrænu	  námsgrein,	  myndmennt	  og	  stærðfræði	  með	  sérstaka	  áherslu	  
á	  rúmfræði	  eins	  og	  gert	  er	  í	  handbókinni.	  Þar	  er	  að	  finna	  marga	  afar	  áhugaverða	  og	  

spennandi	  snertifleti	  greinanna	  tveggja.	  

Hér	  hefur	  verið	  greint	  frá	  fræðilegum	  bakgrunni	  verksins.	  Litið	  er	  til	  grunnþátta	  
menntunar	  og	  hæfniviðmiða	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Fjallað	  er	  um	  gildi	  sköpunar,	  samþættingar	  og	  

samvirks	  náms	  með	  fulltingi	  nokkurra	  kenningasmiða	  og	  fræðimanna.	  Einnig	  er	  fjallað	  
er	  um	  tengsl	  rúmfræði	  og	  hins	  sjónræna	  þáttar.	  Til	  að	  renna	  enn	  frekar	  stoðum	  undir	  

kenningar	  fræðimannanna	  og	  vinnubrögðin	  sem	  mælt	  er	  með	  í	  handbókinni,	  var	  gerð	  

eigindleg	  rannsókn	  sem	  fjallað	  verður	  um	  í	  næsta	  kafla.	  
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3 Aðferðafræði	  

Í	  þessum	  kafla	  er	  fjallað	  um	  markmið	  rannsóknarinnar,	  rannsóknarspurningar,	  

aðferðafræði,	  siðferðileg	  álitamál,	  þátttakendur,	  framkvæmd	  rannsóknar	  og	  úrvinnslu.	  

3.1 Markmiðið	  með	  verkefninu	  og	  rannsóknarspurning	  
Markmiðið	  með	  verkefninu	  er	  að	  búa	  til	  handbók	  fyrir	  kennara	  með	  hugmyndum	  að	  
viðfangsefnum	  þar	  sem	  myndmennt	  og	  stærðfræði	  eru	  samþætt.	  Í	  samvirku	  námi	  á	  

miðstigi	  grunnskóla	  má	  virkja	  alla	  nemendur	  í	  fjölbreyttum	  nemendahóp,	  gefa	  þeim	  

tækifæri	  til	  að	  nýta	  styrkleika	  sína	  og	  nálgast	  námsgreinarnar	  tvær	  frá	  öðru	  sjónarhorni	  
en	  oftast	  er	  gert.	  Leið	  að	  markmiðinu	  var	  að	  taka	  viðtal	  við	  tvær	  konur	  sem	  eru	  færar	  

um	  að	  vísa	  veginn	  í	  áttina	  að	  því.	  Borghildur	  Jósúadóttir	  er	  kennari	  í	  unglingadeild	  
grunnskóla.	  Hún	  kennir	  nemendum	  sínum	  að	  nálgast	  stærðfræði	  með	  sjónrænum	  
hætti.	  Borghildur	  er	  einnig	  textílkennari	  og	  skiptir	  það	  máli	  í	  sambandi	  við	  vinnuaðferðir	  

hennar	  eins	  og	  sjá	  má	  í	  niðurstöðum.	  Hinn	  viðmælandinn	  er	  myndlistarmaðurinn	  Rúrí	  
heitir	  fullu	  nafni	  Þuríður	  Fannberg	  og	  er	  Rúrí	  listamannsnafn	  hennar.	  Stærðfræði	  kemur	  
oft	  við	  sögu	  í	  list	  hennar.	  

Meginrannsóknarspurning	  verksins	  er:	  Hvernig	  getur	  fjölbreyttur	  nemendahópur	  á	  
miðstigi	  í	  grunnskóla	  unnið	  í	  anda	  myndlistarlistamanna	  sem	  vinna	  verk	  með	  tengsl	  við	  

stærðfræði?	  

Til	  að	  fá	  mynd	  af	  tengslum	  stærðfræði	  og	  hins	  sjónræna	  þáttar	  var	  gerð	  

tilviksrannsókn	  á	  vettvangi	  skólastarfs	  og	  listar.	  Þá	  er	  sérstakt	  tilvik	  rannsakað	  ítarlega	  

til	  að	  draga	  megi	  af	  því	  einhvern	  lærdóm	  (Cresvell,	  2007).	  Viðtöl	  voru	  tekin	  við	  tvær	  

konur.	  Opnum	  spurningum	  var	  beint	  til	  viðmælenda	  sem	  einnig	  má	  með	  réttu	  kalla	  
samrannsakendur.	  Viðmælendur	  eru,	  sem	  fyrr	  segir,	  Borghildur	  Jósúadóttur	  kennari	  og	  

myndlistarmaðurinn	  Rúrí.	  

3.2 	  Eigindleg	  rannsóknaraðferð	  
Notuð	  var	  eigindleg	  rannsóknaraðferð	  en	  í	  eigindlegum	  rannsóknum.	  Þá	  setur	  

rannsakandi	  sig	  inn	  í	  hugarheim	  þátttakenda	  og	  reynir	  að	  öðlast	  með	  því	  dýpri	  sýn	  og	  

skilning	  á	  reynslu	  þeirra.	  Áhersla	  er	  lögð	  á	  að	  einstaklingurinn	  sé	  virkur	  túlkandi	  

raunveruleikans.	  Með	  því	  að	  rannsaka	  hvaða	  merkingu	  og	  túlkun	  fólk	  leggur	  í	  eigin	  
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reynslu	  gefst	  tækifæri	  til	  að	  útskýra	  hegðun	  þess.	  Gagnaöflun	  getur	  verið	  víðtæk	  og	  

fjölbreytt	  en	  fylgir	  ákveðnum	  reglum.	  	  

Viðtöl	  við	  þátttakendur	  geta	  verið	  góðar	  heimildir	  um	  hvernig	  viðmælandi	  lýsir	  með	  

eigin	  orðum	  persónulegri	  reynslu.	  Öll	  rannsóknargögnin	  lýsa	  persónulegri	  túlkun	  

þátttakenda	  og	  rannsakanda	  (Lichtmann,	  2010).	  

Í	  þessu	  verki	  var	  gerð	  tilviksrannsókn	  (e.	  case	  study)	  sem	  er	  ein	  grein	  eigindlegrar	  
aðferðafræði.	  Þá	  er	  sérstakt	  viðfangsefni	  rannsakað	  ítarlega	  svo	  draga	  megi	  af	  því	  

lærdóm	  (Creswell,	  2007).	  Leitast	  er	  við	  að	  lýsa	  því	  frá	  sjónarhóli	  þátttakenda	  og	  fá	  

innsýn	  í	  hugmyndir	  þeirra	  og	  viðhorf.	  Hvert	  tilvik	  er	  rannsakað	  við	  raunverulegar	  

aðstæður	  (Lichtmann,	  2010).	  Rannsóknargögnin,	  upplifun	  rannsakanda,	  viðtöl	  og	  

sameiginleg	  þekking	  rannsakanda	  og	  þátttakenda	  eru	  lögð	  til	  grundvallar	  (Bassey,	  

1999).	  Að	  draga	  upp	  heildstæða	  og	  nákvæma	  mynd	  af	  tilvikinu	  er	  markmið	  

tilviksrannsókna.	  Frá	  upphafi	  þarf	  rannsóknarefnið	  að	  vera	  vel	  skilgreint.	  Einnig	  þarf	  að	  
vera	  afmarkað	  og	  skýrt	  hvaða	  þætti	  á	  að	  rannsaka	  (Lichtmann,	  2010).	  
Rannsóknarspurningar	  eru	  því	  mikilvægar	  og	  til	  að	  gefa	  heildstæða	  mynd	  af	  

rannsóknarefninu	  er	  nauðsynlegt	  að	  safna	  gögnum	  á	  fjölbreyttan	  hátt	  (Creswell,	  2007).	  
Helstu	  kostir	  tilviksrannsókna	  eru	  að	  þær	  geta	  varpað	  nýju	  ljósi	  á	  tilvik,	  auk	  þess	  sem	  
þær	  geta	  hentað	  vel	  til	  að	  rannsaka	  óvenjuleg	  tilvik	  og/eða	  aðstæður	  (Lichtman,	  2010).	  

Gallar	  tilviksrannsókna	  eru	  þeir	  að	  ákveðin	  hætta	  getur	  verið	  á	  hlutdrægni.	  Einnig	  er	  
alhæfingargildi	  þeirra	  takmarkað,	  vegna	  þess	  að	  niðurstöður	  tilviksrannsókna	  eiga	  
einungis	  við	  tiltekin	  tilvik	  og	  út	  frá	  því	  er	  ekki	  hægt	  að	  alhæfa	  um	  önnur	  sambærileg	  

tilvik	  (Rúnar	  Helgi	  Andrason,	  2003).	  Þó	  má	  gera	  því	  skóna	  að	  svipaðir	  hlutir	  gerist	  við	  

sambærilegar	  aðstæður.	  Fyrsta	  spurningin	  sem	  Borghildur	  fékk	  hljómaði	  svona:	  „Af	  
hverju	  kennir	  þú	  stærðfræði	  með	  sjónrænum	  hætti?“	  Mörg	  verka	  Rúríar	  hafa	  sterk	  

tengsl	  við	  stærðfræði.	  Hún	  var	  spurð	  hvernig	  stærðfræði	  og	  myndmennt	  snertast	  í	  starfi	  

hennar.	  Fyrsta	  spurningin	  sem	  beint	  var	  til	  hennar	  var:	  „Mig	  langar	  til	  að	  spyrja	  þig	  um	  
verkið	  þitt,	  Regnbogann,	  hvernig	  tengist	  það	  þríhyrningafræði?“	  Spurningarnar	  voru	  því	  

opnar	  og	  viðtalinu	  vatt	  áfram	  miðað	  við	  upplýsingar	  sem	  komu	  fram.	  Ekki	  var	  stuðst	  við	  

viðtalsramma	  en	  þess	  var	  gætt	  að	  umræðuefnið	  snerti	  jafnan	  tengsl	  stærðfræði	  og	  
sjónrænna	  þátta.	  

Eins	  og	  greint	  er	  frá	  hér	  á	  eftir	  kom	  óvænt	  upp	  rýnihópur	  í	  vettvangsathuguninni	  

fyrir	  tilstuðlan	  Borghildar.	  En	  rýnihópur	  (e.	  focus	  group)	  eða	  hópviðtöl	  eru	  eigindleg	  

rannsóknaraðferð	  sem	  notuð	  er	  til	  að	  öðlast	  betri	  skilning	  á	  viðhorfum	  og	  reynslu	  
tiltekins	  hóps	  fólks	  gagnvart	  ákveðnu	  viðfangsefni	  rannsóknar	  (Sóley	  S.	  Bender,	  2003).	  
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3.3 Siðferðileg	  álitamál.	  	  
Ekki	  þurfti	  önnur	  leyfi	  en	  að	  fá	  að	  taka	  viðtöl	  við	  þátttakendur	  og	  leyfi	  til	  að	  taka	  viðtölin	  
upp.	  Eftir	  úrvinnslu	  fá	  þátttakendur	  efnið	  til	  umsagnar.	  Mikilvægt	  er	  að	  rannsakendur	  
virði	  velgjörðarregluna	  en	  samkvæmt	  henni	  skal	  rannsakandi	  láta	  gott	  af	  sér	  leiða,	  
rannsóknin	  þarf	  að	  þjóna	  hlutverki	  sínu	  og	  má	  ekki	  valda	  óþarfa	  áhættu	  (Sigurður	  
Kristinsson,	  2003).	  

3.4 Þátttakendur	  
Þátttakendur	  í	  þessari	  rannsókn	  eru,	  sem	  fyrr	  segir,	  Borghildur	  Jósúadóttir	  
grunnskólakennari	  og	  myndlistarmaðurinn	  Rúrí.	  Borghildur	  er	  textílkennari	  sem	  kennir	  
stærðfræði	  á	  unglingastigi	  í	  grunnskóla	  með	  mjög	  sjónrænum	  hætti.	  Rúrí	  er	  
þjóðþekktur	  myndlistarmaður.	  Mörg	  verka	  hennar	  hafa	  sterk	  tengsl	  við	  stærðfræði.	  
Samráð	  var	  haft	  við	  leiðbeinanda	  og	  sérfræðing	  um	  heppilega	  viðmælendur	  í	  rannsókn	  
sem	  þessari,	  þar	  sem	  unnið	  er	  með	  samþættingu	  stærðfræði	  og	  myndmenntar	  bentu	  
þeir	  á	  Borghildi	  Jósúadóttur	  og	  Rúrí.	  Nöfn	  þeirra	  komu	  einnig	  upp	  í	  samræðum	  við	  fleira	  
fólk	  sem	  þekkir	  til	  verka	  þeirra.	  Rýnihópurinn	  verður	  að	  teljast	  óformlegur.	  Borghildur	  
valdi	  þátttakendurna	  í	  hópnum.	  

3.5 Framkvæmd	  
Samband	  var	  haft	  við	  þátttakendur	  í	  gegnum	  tölvupóst.	  Söfnun	  gagna	  fór	  fram	  með	  
vettvangsheimsókn	  í	  skólann	  til	  Borghildar	  þar	  sem	  fylgst	  var	  með	  henni	  að	  störfum	  í	  
einn	  dag	  í	  janúar	  2016.	  Eftir	  að	  kennslu	  lauk	  var	  tekið	  opið	  einstaklingsviðtal	  við	  
Borghildi.	  Síðan	  var	  einnig	  tekið	  opið	  einstaklingsviðtal	  við	  Rúrí	  í	  byrjun	  mars	  2016.	  
Viðtölin	  voru	  tekin	  á	  vinnustað	  Borghildar	  og	  í	  vinnustofu	  Rúríar.	  Lögð	  var	  áhersla	  á	  að	  
fá	  fram	  hvernig	  viðmælendurnir,	  Borghildur	  og	  Rúrí,	  líta	  á	  tengst	  myndlistar	  og	  hins	  
sjónræna	  þáttar	  og	  stærðfræði	  í	  störfum	  sínum.	  

3.6 Úrvinnsla	  gagna	  
Viðtölin	  voru	  tekin	  upp.	  Viðtalið	  við	  Borghildi	  var	  um	  30	  mínútur	  og	  viðtalið	  við	  Rúrí	  50	  
mínútur.	  Síðan	  voru	  viðtölin	  prentuð,	  lesin	  nokkrum	  sinnum	  yfir	  og	  leitað	  að	  þemum.	  
Það	  er	  að	  segja	  lesin	  yfir	  og	  gerð	  tilraun	  til	  að	  finna	  atriði	  sem	  Borghildur	  og	  Rúrí	  eiga	  
sameiginleg.	  Það	  reyndist	  fremur	  torvelt	  og	  sameiginleg	  þemu	  blöstu	  ekki	  við.	  
Rannsóknargögnin	  eru	  það	  viðamikil	  að	  nauðsynlegt	  reyndist	  að	  velja	  úr	  þætti	  sem	  
teljast	  helst	  tengjast	  viðfangsefni	  verkefnisins.	  Leitast	  var	  við	  að	  rödd	  og	  sjónarmið	  
viðmælenda	  kæmu	  skýrt	  fram.	  

Rannsóknargögnum	  tilheyra	  einnig	  upplýsingar	  sem	  komu	  fram	  í	  
vettvangsathuguninni	  og	  í	  samræðum	  í	  óformlega	  rýnihópnum.	  
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4 Niðurstöður	  

Í	  þessum	  kafla	  er	  gerð	  grein	  fyrir	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar.	  Fyrst	  er	  gerð	  grein	  fyrir	  

þætti	  Borghildar	  og	  síðan	  þætti	  Rúríar.	  Þegar	  rýnt	  var	  í	  gögnin	  fundust	  ekki	  mörg	  

sameiginleg	  þemu	  hjá	  Borghildi	  og	  Rúrí	  en	  telja	  má	  líklegt	  að	  það	  sé	  vegna	  þess	  að	  þær	  

eru	  ekki	  í	  sömu	  starfsgrein.	  Gögn	  úr	  viðtali	  og	  vettvangsathugun	  hjá	  Borghildi	  voru	  

greind	  í	  eftirtalin	  þemu;	  sjónræna	  nálgun,	  skapandi	  vinnubrögð	  og	  námsumhverfi.	  

Gögnin	  úr	  viðtalinu	  við	  Rúrí	  voru	  greind	  í	  eftirtalin	  þemu:	  Þríhyrninga,	  rúmmál	  og	  
vatnsmagn,	  mælingar,	  áttir	  og	  sólargang,	  hlutföll	  og	  sjónarhorn.	  Þríhyrningar	  er	  hugtak	  

sem	  kom	  fram	  bæði	  hjá	  Borghildi	  og	  Rúrí.	  Í	  lok	  umræðukaflans	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  

sameiginlegum	  þemum	  sem	  fundust	  hjá	  Borghildi	  og	  Rúrí.	  

Að	  greina	  og	  skoða	  hvernig	  Borghildur	  og	  Rúrí	  vinna	  var	  gagnlegt	  veganesti	  við	  

hönnun	  námsefnis	  í	  handbókinni:	  Annars	  vegar	  að	  skoða	  aðferðir	  Borghildar	  við	  að	  
nálgast	  stærðfræðina	  með	  sjónrænum	  hætti	  og	  hins	  vegar	  hvernig	  Rúrí	  notar	  

stærðfræði	  þegar	  hún	  vinnur	  verk	  sín.	  Tengslin	  við	  rúmfræði	  eru	  augljós.	  Aðferðir	  þeirra	  
eru	  áhugaverðar	  og	  kveiktu	  margar	  hugmyndir	  að	  verkefnum	  í	  handbókina	  og	  einnig	  því	  
hvernig	  nálgast	  má	  viðfangsefnin.	  

4.1 Borghildarþáttur	  
Í	  lok	  janúar	  tók	  ég	  mér	  ferð	  á	  hendur	  upp	  á	  Akranes	  til	  að	  heimsækja	  Borghildi	  

Jósúadóttur	  grunnskólakennara	  og	  fékk	  hlýlegar	  og	  góðar	  móttökur.	  Ég	  tók	  viðtal	  við	  

hana	  og	  fékk	  að	  horfa	  yfir	  öxlina	  á	  henni	  á	  vettvangi.	  Borghildur	  var	  mjög	  afslöppuð	  og	  

vingjarnleg.	  Þegar	  komið	  var	  inn	  í	  skólastofuna	  sem	  er	  með	  stórri	  opinni	  rennihurð,	  var	  

það	  sama	  uppi	  á	  teningnum,	  þar	  var	  rólegur	  og	  góður	  andi.	  Nemendur	  í	  8.	  bekk	  voru	  að	  

koma	  sér	  fyrir	  og	  taka	  upp	  námsgögnin	  sín.	  Þeir	  eru	  ekki	  allir	  að	  gera	  það	  sama.	  

Borghildur	  er	  kennari	  sem	  nálgast	  viðfangsefni	  sín	  á	  skapandi	  hátt.	  Hún	  kynnir	  sér	  

stöðugt	  nýjungar	  í	  skólamálun,	  leitar	  að	  nýjum	  viðfangsefnum	  og	  þróar	  verkefnin	  sem	  

nemendur	  hennar	  takast	  á	  við.	  

Á	  veggjum	  skólastofunnar	  er	  myndefni	  sem	  tengist	  til	  að	  mynda	  Sierpinska	  

þríhyrningnum,	  zenangle,	  mandölum	  og	  sjónrænni	  vinnu	  með	  upphafsstafi	  nemenda.	  
Einnig	  sýnir	  Borghildur	  mér	  teninga	  og	  krosssaumsstykki	  þar	  sem	  nemendur	  hafa	  unnið	  

munstur	  út	  frá	  upphafsstaf	  sínum.	  Á	  hillum	  og	  í	  skápum	  er	  fjölbreytt	  safn	  kubba	  og	  
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þrauta	  sem	  tengjast	  rúmfræði.	  Borghildur	  segir	  spilin	  og	  þrautirnar	  vera	  mjög	  greinandi.	  

Hún	  geti	  mjög	  vel	  séð	  hvar	  nemandinn	  sé	  staddur	  á	  því	  hvernig	  hann	  leysir	  þessi	  

viðfangsefni.	  Einnig	  er	  þar	  á	  borði	  púsluspil	  sem	  er	  samvinnuverkefni	  og	  hægt	  er	  að	  
grípa	  í	  ef	  færi	  gefst.	  Námsumhverfið	  er	  því	  ríkulegt	  og	  örvandi	  fyrir	  augu	  og	  huga.	  	  

Í	  hléi	  á	  milli	  tíma	  þegar	  nemendur	  voru	  í	  íþróttum	  og	  hádegishléi,	  settist	  ég	  niður	  

með	  Borghildi,	  samkennara	  hennar	  og	  vinkonu	  Steinunni	  og	  Eddu	  vinkonu	  hennar	  sem	  

er	  sérkennari	  í	  Brekkubæjarskóla	  sem	  er	  annar	  tveggja	  skóla	  á	  Akranesi.	  Edda	  var	  svo	  
elskuleg	  að	  koma	  sérstaklega	  á	  miðjum	  degi	  og	  hitta	  mig	  með	  Borghildi	  og	  Steinunni.	  

Því	  má	  segja	  að	  þarna	  hafi	  verið	  kominn	  saman	  óformlegur	  rýnihópur.	  Það	  var	  því	  

gagnleg,	  óvænt	  og	  ánægjuleg	  viðbót	  við	  rannsóknina	  að	  Borghildur	  fékk	  þessar	  
samstarfskonur	  sínar	  og	  vinkonur	  til	  að	  ræða	  við	  okkur.	  Það	  sem	  kom	  fram	  í	  

umræðunum	  er	  fellt	  inn	  í	  þemun	  eftir	  því	  sem	  við	  á.	  

4.1.1 Sjónræn	  nálgun	  	  

Sjónræn	  nálgun	  í	  kennslu	  Borghildar	  er	  aðallega	  í	  gegnum	  rúmfræðina	  og	  innan	  hennar.	  
Borghildur	  hefur	  unnið	  með	  hnitakerfið	  og	  flutninga,	  hringi,	  hyrninga	  og	  munstur.	  Hún	  

telur	  engan	  vafa	  leika	  á	  því	  að	  þessi	  sjónræna	  nálgun	  dýpki	  skilninginn	  hjá	  nemendum	  
og	  hjálpi	  þeim	  í	  stærðfræðináminu.	  Borghildur	  segir	  hana	  víkka	  hugsunina	  og	  að	  
nemendur	  hugsi	  öðruvísi	  um	  stærðfræðina,	  að	  hún	  verði	  ekki	  eins	  einangruð	  og	  við	  það	  

að	  sitja	  og	  reikna	  og	  fá	  útkomur.	  Að	  sögn	  Borghildar	  verður	  stærðfræðin	  stærri	  af	  því	  að	  
hún	  er	  í	  öllu	  umhverfinu.	  Nemendur	  sjá	  hana	  birtast	  og	  tengja	  hana	  við	  líf	  sitt	  og	  

umhverfi.	  Þegar	  Borghildur	  er	  spurð	  hvers	  vegna	  hún	  kennir	  stærðfræði	  með	  

sjónrænum	  hætti	  segir	  hún	  að	  ástæðan	  fyrir	  því	  sé	  sú	  að	  hún	  hefur	  mikinn	  áhuga	  á	  
munstrum	  og	  að	  það	  sé	  auðvelt	  fyrir	  sig	  að	  tengja	  þann	  áhuga	  við	  stærðfræði.	  Einnig	  

finnst	  henni	  líka	  mikilvægt	  að	  vinna	  í	  höndunum	  og	  bendir	  á	  þá	  staðreynd	  að	  hún	  er	  líka	  
textílkennari.	  	  

Borghildur	  hefur	  starfað	  með	  náttúrufræðikennurunum	  í	  skólanum	  með	  

náttúrutengda	  stærðfræði.	  Þau	  unnu	  með	  Fibonacci-‐tölur	  og	  skoðuðu	  fjölbreyttar	  
plöntur	  og	  munstur.	  Nálgun	  Borghildar	  tengir	  stærðfræðina	  þannig	  við	  líf	  og	  umhverfi	  

nemenda.	  Hún	  segir:	  

Og	  ég	  er	  alveg	  viss	  um	  það	  að	  þegar	  verið	  er	  að	  ferðast	  í	  útlöndum,	  þá	  horfa	  
þau	  á	  byggingarnar	  og	  segja	  „já,	  þetta	  er	  einmitt	  það	  sem	  Borghildur	  var	  að	  

tala	  um“.	  
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Einn	  ávinningur	  af	  þessari	  sjónrænu	  nálgun,	  að	  sögn	  Borghildar,	  er	  sá	  að	  slakir	  krakkar	  

eru	  oft	  ánægðir	  með	  þetta	  fyrirkomulag.	  	  

Það	  græða	  allir	  á	  því	  að	  nálgast	  stærðfræði	  með	  sjónrænum	  hætti.	  Duglegu	  
nemendurnir	  gera	  flóknari	  verkefni	  og	  þeir	  eru	  fljótari.	  Í	  gegnum	  svona	  

verkefni	  kynnist	  ég	  getu	  nemenda	  afar	  vel.	  Ég	  sé	  hvernig	  þeir	  vinna,	  hvernig	  

úthaldið	  er	  og	  ég	  sé	  hver	  skilningurinn	  er.	  

Samkvæmt	  orðum	  Borghildar	  læra	  flestir	  nemendur	  þegar	  sjónræn	  nálgun	  er	  viðhöfð	  í	  

stærðfræðikennslu	  þó	  að	  þeir	  séu	  ekki	  allir	  á	  sömu	  blaðsíðu	  í	  námsbókinni.	  Einnig	  vekur	  

athygli	  hve	  greinandi	  hin	  sjónræna	  nálgun	  er	  fyrir	  kennarann,	  Borghildi.	  

Borghildi	  finnst	  gaman	  að	  setja	  upp	  sýningar	  á	  verkum	  nemenda	  og	  telur	  líklega	  

skýringu	  á	  því	  vera	  þá	  að	  hún	  hefur	  sjálf	  þörf	  fyrir	  að	  gera	  eitthvað	  í	  höndunum.	  Hún	  

telur	  afar	  mikilvægt	  að	  allir	  nemendur	  eigi	  verk	  á	  sýningunni,	  að	  allir	  nái	  árangri	  og	  hafi	  
jákvæða	  tilfinningu	  fyrir	  vinnu	  sinni.	  Áhersla	  Borghildar	  á	  að	  halda	  sýningar	  á	  verkum	  

nemenda	  dregur	  sjónrænu	  vinnuna	  betur	  fram	  en	  annars	  hefði	  orðið	  og	  gerir	  hana	  

sýnilega	  og	  aðgengilega	  fyrir	  alla	  sem	  eiga	  leið	  um	  skólann,	  ekki	  síst	  nemendur	  í	  öðrum	  

árgöngum	  og	  starfsfólk.	  Til	  að	  skrá	  og	  fylgjast	  með	  þróun	  taka	  nemendur	  myndir	  af	  
verkefnum	  sínum	  og	  fara	  með	  heim	  til	  að	  sýna	  foreldrunum.	  „Þau	  verða	  svo	  stolt“	  segir	  

Borghildur.	  Með	  slíkum	  vinnubrögðum	  sýnir	  hún	  vinnu	  nemenda	  virðingu	  og	  ýtir	  þannig	  

undir	  stolt	  þeirra	  og	  ánægju.	  Einnig	  gera	  nemendur	  Borghildar	  glærusýningar	  þar	  sem	  
þeir	  vinna	  með	  myndefni	  sem	  þeir	  velja	  sjálfir	  og	  tengist	  viðfangsefni	  þeirra	  hverju	  

sinni.	  Borghildur	  kemur	  því	  til	  móts	  við	  nemendur,	  áhugasvið	  þeirra	  og	  daglegt	  líf.	  

Ég	  er	  alveg	  viss	  um	  að	  skilningurinn	  er	  meiri	  en	  ella,	  þegar	  þessi	  nálgun	  er	  

viðhöfð,	  hjá	  hópnum.	  Ég	  kenni	  til	  skilnings	  en	  legg	  minni	  áherslu	  á	  yfirferð.	  

Mér	  finnst	  betra	  að	  nemendur	  geri	  minna,	  læri	  og	  skilji	  en	  að	  þeir	  klári	  og	  

skili.	  

Hér	  kemur	  berlega	  fram	  hve	  örugg	  Borghildur	  er	  í	  starfi	  sínu	  og	  hve	  vel	  hún	  treystir	  
aðferðum	  sínum.	  Ekki	  leikur	  vafi	  á	  að	  áhugi	  hennar	  á	  starfi	  sínu	  og	  námsgreinunum	  

smitar	  nemendur	  og	  skilar	  sér	  í	  því	  að	  þeir	  læra	  meira,	  eru	  jákvæðari	  og	  hafa	  meiri	  gleði	  

af	  námi	  sínu	  en	  ef	  Borghildur	  beitti	  ekki	  sjónrænni	  nálgun.	  

Þegar	  mig	  ber	  að	  garði	  Borghildar	  eru	  margir	  nemendur	  að	  vinna	  með	  þríhyrninga	  í	  
skissubók.	  Nemendur	  teikna,	  klippa	  út	  litaðan	  pappír	  og	  líma	  Þríhyrninga	  inní	  bókina.	  
Einnig	  prenta	  þeir	  út	  myndir	  þar	  sem	  þríhyrningar,	  sem	  þeir	  finna	  á	  netinu	  koma	  við	  
sögu.	  Myndirnar	  eru	  til	  dæmis	  af	  mannvirkjum	  á	  borð	  við	  hús	  og	  brýr.	  Umfjöllun	  í	  
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námsbókinni	  hafa	  þeir	  síðan	  til	  hliðsjónar.	  Þeir	  mæla	  þríhyrningana	  og	  skrá	  
niðurstöðuna.	  Margir	  leika	  sér	  með	  formið,	  kanna	  möguleikana	  og	  búa	  til	  ný	  form,	  
munstur	  og	  myndir.	  Ég	  gekk	  á	  milli	  borða,	  fylgdist	  með	  og	  spjallaði	  við	  nemendur.	  Allir	  
sem	  voru	  spurðir	  hvort	  þeir	  skildu	  námsefnið	  vel	  þegar	  þeir	  vinna	  með	  þessum	  hætti	  
svöruðu	  spurningunni	  játandi.	  	  

Mandölur	  eru	  áberandi	  þáttur	  í	  vinnu	  Borghildar	  með	  sjónræna	  nálgun	  á	  
stærðfræði.	  Á	  veggjum	  skólastofunnar	  er	  meðal	  annars	  myndefni	  sem	  tengist	  þeim.	  
Einnig	  er	  falleg	  sýning	  á	  mandölum	  sem	  Borghildur	  setti	  nýlega	  upp	  á	  gangi	  skólans.	  
Hún	  hefur	  augun	  opin,	  vinnur	  með	  hugtök	  og	  fyrirbæri	  sem	  eru	  ofarlega	  á	  baugi	  á	  
hverjum	  tíma	  og	  tekur	  sem	  dæmi	  að	  nú	  er	  mikið	  unnið	  með	  mandölur.	  Áhugi	  á	  þeim	  
hefur	  aukist	  vegna	  uppgangs	  núvitundar	  á	  okkar	  tímum.	  „Ég	  reyni	  að	  grípa	  eitthvað	  sem	  
er	  vinsælt	  á	  hverjum	  tíma	  eins	  og	  mandölurnar	  núna.	  Mér	  finnst	  þetta	  rosalega	  gaman“	  
segir	  Borghildur.	  Hún	  tengir	  vinnu	  nemenda	  við	  daglegt	  líf	  og	  áhugasvið	  þeirra	  	  	  

Mandölur	  byggja	  á	  endurtekinni	  speglun.	  Nemendur	  teikna	  hring	  og	  brjóta	  hann	  
síðan	  saman	  frá	  miðju	  þannig	  að	  mörg	  hólf	  myndast.	  Því	  næst	  teikna	  þeir	  í	  eitt	  hólfið	  og	  
endurtaka	  síðan	  mynstrið	  í	  öllum	  hinum	  hólfunum.	  Svo	  lita	  þeir	  munstrið	  og	  
kennararnir	  tengja	  litafræði	  inn	  í	  þá	  vinnu.	  Edda	  er	  sérkennari	  og	  fékk	  hugmynd	  að	  
verkefni	  sem	  byggir	  á	  mandölum	  hjá	  Borghildi.	  Hún	  segir	  að	  galdrarnir,	  sem	  koma	  í	  ljós	  
við	  speglunina,	  veki	  hrifningu	  og	  gleði	  hjá	  nemendum	  sínum	  og	  að	  þetta	  verkefni	  hafi	  
komið	  vel	  út	  í	  sérdeildinni	  þar	  sem	  hún	  vinnur.	  

Borghildur	  segir	  frá	  námshóp	  sem	  var	  hjá	  henni	  í	  fjögur	  ár	  og	  nálgaðist	  stærðfræði	  
með	  sjónrænum	  hætti:	  	  

Ég	  var	  alltaf	  með	  þau	  í	  einhverju	  svona	  og	  þau	  voru	  alltaf	  í	  einhverri	  

verkefnavinnu.	  Þau	  voru	  með	  kubba	  og	  þau	  voru	  að	  gera	  allt	  mögulegt	  og	  

svo	  héldum	  við	  sýningu.	  Þegar	  hópurinn	  fór	  síðan	  í	  Fjölbrautaskólann	  
sagðist	  deildarstjóri	  þar	  aldrei	  hafa	  fengið	  árgang	  sem	  væri	  svona	  góður	  í	  

rúmfræði.	  En	  þau	  voru	  kannski	  ekki	  eins	  sterk	  í	  algebru.	  

Ástæðuna	  fyrir	  því	  að	  nemendurnir	  í	  hópnum	  voru	  ef	  til	  vill	  ekki	  eins	  sterkir	  í	  algebru	  
telur	  Borghildur	  vera	  þá	  að	  hún	  notaði	  meiri	  tíma	  í	  sjónræna	  nálgun	  á	  rúmfræði	  en	  aðrir	  

stærðfræðikennarar.	  En	  Borghildur	  segir	  að	  „það	  hafi	  skilað	  fleiri	  krökkum	  lengra“	  en	  ef	  

hún	  hefði	  einnig	  lagt	  áherslu	  á	  algebruna.	  „Samt	  passa	  ég	  alltaf	  uppá	  það	  að	  duglegustu	  
krakkarnir	  fái	  það	  sem	  þeir	  þurfa.	  Ég	  kenni	  aldrei	  þannig	  að	  allir	  nemendur	  séu	  á	  sama	  

stað.	  „Það	  bara	  gengur	  ekki	  upp“	  segir	  Borghildur.	  Hún	  telur	  því	  að	  fleiri	  nemendur	  læri	  

meira	  með	  hennar	  kennsluaðferðum	  en	  ella	  og	  orð	  deildarstjórans	  renna	  stoðum	  undir	  
það	  álit.	  	  
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4.1.2 Skapandi	  vinnubrögð	  

Hér	  er	  sjónum	  beint	  að	  því	  sem	  einkennir	  skapandi	  vinnubrögð	  og	  kennara	  sem	  kennir	  

með	  skapandi	  hætti.	  Jafnframt	  er	  skoðað	  hvernig	  slík	  vinnubrögð	  geta	  stuðlað	  að	  

jákvæðu	  viðhorfi	  til	  stærðfræði	  og	  haft	  yfirfærslugildi.	  Síðan	  er	  fjallað	  um	  mikilvægi	  
ánægjunnar	  sem	  fylgir	  skapandi	  starfi,	  þess	  að	  eiga	  samstarfsfélaga	  og	  að	  hafa	  

starfsumhverfi	  sem	  styður	  við	  skapandi	  starf.	  Einnig	  er	  því	  veitt	  athygli	  hvernig	  

verkefnin	  eru	  í	  stöðugri	  þróun	  og	  taka	  stöðugt	  á	  sig	  nýja	  mynd.	  

Borghildur	  talar	  um	  styrkleika	  sína	  sem	  kennara	  og	  telur	  þá	  mikilvæga.	  Þeir	  eru	  

forsenda	  fyrir	  því	  hve	  skapandi	  vinnubrögð	  hún	  hefur	  í	  sinni	  kennslu	  ásamt	  þeirri	  

staðreynd	  að	  hún	  er	  list-‐	  og	  verkgreinakennari	  og	  kennir	  textílmennt.	  Borghildur	  segir	  
styrkleika	  sína	  vera	  skapandi	  hugsun,	  áhuga	  á	  munstrum	  og	  mikið	  úthald.	  Hún	  nennir	  

að	  takast	  á	  við	  hlutina,	  er	  mjög	  kjarkmikil	  og	  óhrædd	  við	  að	  kasta	  sér	  út	  í	  djúpu	  laugina;	  

hún	  er	  hugrökk	  og	  skapandi	  og	  hefur	  góða	  yfirsýn.	  „Mér	  finnst	  gaman	  í	  vinnunni	  og	  ég	  
fæ	  útrás	  fyrir	  mína	  eigin	  sköpunarþörf	  og	  ég	  er	  alltaf	  að.	  Reyndar	  verð	  ég	  stundum	  
þreytt	  á	  því	  að	  kollurinn	  á	  mér	  er	  aldrei	  rólegur“	  segir	  Borghildur	  og	  heldur	  áfram:	  

Svo	  þarf	  maður	  bara	  að	  hafa	  úthald	  í	  að	  ná	  halanum	  inn	  líka.	  En	  það	  er	  
mikilvægt	  vegna	  þess	  að	  það	  eru	  svo	  mörg	  „aha-‐móment“	  í	  þessu	  þar	  sem	  
krakkarnir	  verða	  alveg	  orðlausir	  yfir	  því	  hvað	  þetta	  verður	  flott.	  Það	  vekur	  

svo	  mikla	  gleði.	  

Á	  þessum	  ummælum	  Borghildar	  má	  sjá	  hve	  mikilvægt	  hún	  telur	  að	  nemendur	  hafi	  

ánægju	  af	  vinnu	  sinni	  og	  að	  viðhorf	  þeirra	  til	  greinarinnar,	  stærðfræðinnar,	  sé	  jákvætt.	  Í	  

því	  skyni	  lætur	  hún	  nemendur	  sína	  vinna	  á	  skapandi	  hátt	  með	  munstur.	  Hún	  segir	  einnig	  
að	  það	  sé	  gott	  að	  hafa	  skapandi	  verkefni	  af	  því	  að	  þá	  eru	  allir	  með,	  duglegir,	  slakir,	  

þroskahamlaðir	  og	  þeir	  sem	  eiga	  erfitt	  með	  nám.	  Þetta	  gerir	  það	  að	  verkum	  að	  viðhorf	  
til	  greinarinnar	  breytist.	  Borghildur	  hefur	  oft	  hugsað	  um	  hve	  algengt	  það	  er	  að	  fullorðið	  

fólk,	  sem	  hún	  talar	  við,	  hefur	  slæmar	  minningar	  um	  stærðfræði.	  Hún	  hefur	  trú	  á	  að	  

skapandi	  vinnubrögð	  hafi	  yfirfærslugildi	  og	  að	  þeir	  sem	  vinna	  á	  skapandi	  hátt	  í	  einni	  
grein	  muni	  mjög	  líklega	  gera	  það	  í	  öðrum	  greinum	  líka.	  Borghildur	  heldur	  áfram:	  „Núna	  

er	  þjóðfélagið	  þannig	  að	  talað	  er	  um	  að	  fólk	  eigi	  að	  vera	  skapandi,	  sjálfstætt	  í	  vinnu	  og	  

bera	  ábyrgð.	  Þetta	  er	  mjög	  góð	  leið	  til	  að	  koma	  til	  móts	  við	  það…“	  	  

Skapandi	  vinna	  í	  skólastarfi	  virðist	  því	  vera	  einkar	  hentug	  í	  fjölbreyttum	  
nemendahópum.	  Borghildur	  segir	  að	  þegar	  hún	  leggur	  skapandi	  verkefni	  fyrir	  

nemendur	  sína	  séu	  allir	  með	  á	  sínum	  forsendum.	  Duglegu	  nemendurnir	  halda	  alltaf	  

áfram	  að	  vinna	  og	  reyna	  ekki	  að	  fá	  frí	  út	  á	  að	  vera	  búnir	  með	  ákveðið	  verkefni	  og	  slöku	  
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krakkarnir	  eru	  ekki	  alltaf	  að	  tapa.	  „Það	  eru	  allir	  að	  sullast	  í	  þessu	  skapandi	  og	  þá	  eru	  

einhvern	  veginn	  allir	  saman,“	  segir	  Borghildur.	  

Borghildur	  vinnur	  alltaf	  út	  frá	  verkefnum	  sem	  eru	  í	  námsbókunum	  og	  hvetur	  

kennara	  til	  að	  nýta	  þau	  verkefni	  í	  bókunum	  sem	  fela	  í	  sér	  skapandi	  nálgun.	  „Að	  leyfa	  

krökkunum	  að	  takast	  á	  við	  verkefnin	  af	  því	  að	  krökkunum	  finnst	  þetta	  gaman“	  segir	  

Borghildur.	  Hún	  leggur	  ríka	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  hafi	  ánægju	  af	  náminu.	  Á	  hinn	  

bóginn	  skilur	  Borghildur	  vel	  að	  sumir	  kennarar	  sleppi	  verkefnum	  sem	  þeim	  finnst	  skapa	  
mikið	  vesen,	  og	  jafnvel	  glundroða	  í	  skólastofunni,	  en	  það	  einkennir	  oft	  og	  tíðum	  

skapandi	  verkefni.	  Einnig	  bendir	  hún	  á	  að	  kennarar	  séu	  almennt	  samviskusamir	  og	  

leitist	  við	  að	  fylgja	  kennsluáætlunum	  og	  komast	  yfir	  námsefnið.	  Borghildur	  er	  aftur	  á	  
móti	  örugg	  og	  reynd	  í	  starfi	  og	  treystir	  því	  að	  nemendur	  hennar	  læri.	  Hún	  segir:	  	  

Ég	  kemst	  aldrei	  yfir	  neitt	  námsefni	  og	  hef	  aldrei	  lagt	  neitt	  sérstaklega	  upp	  úr	  
því	  að	  klára	  einhverjar	  blaðsíður,	  en	  hins	  vegar	  er	  ég	  að	  standa	  mig	  í	  því	  að	  

nemendur,	  sem	  eru	  duglegir,	  kunni	  það	  sem	  til	  er	  ætlast	  af	  þeim.	  

Enda	  lætur	  hún	  námsefni	  ekki	  stjórna	  sér.	  Borghildur	  telur	  engan	  vafa	  leika	  á	  því	  að	  sú	  

staðreynd	  að	  hún	  er	  list-‐	  og	  verkgreinakennari	  skipti	  máli	  í	  þessu	  samhengi.	  Hún	  hefur	  
rætt	  þetta	  við	  samkennara	  sinn	  sem	  er	  reyndur	  tónlistarkennari.	  Þau	  eru	  sammála	  um	  

að	  list-‐	  og	  verkgreinakennarar	  séu	  vanir	  meiri	  óreiðu	  og	  þoli	  meiri	  óreiðu	  en	  aðrir	  

kennarar.	  „Við	  þolum	  meira	  drasl	  og	  svona	  að	  hlutirnir	  fari	  úr	  skorðum.	  Ég	  held	  að	  það	  
sé	  ekki	  spurning,	  sko“	  segir	  Borghildur.	  Í	  þessum	  efnum	  geta	  almennir	  kennarar	  tekið	  

list-‐	  og	  verkgreinakennara	  sér	  til	  fyrirmyndar.	  Edda	  sérkennari,	  vinkona	  Borghildar,	  sem	  
ræddi	  við	  okkur	  í	  rýnihópnum,	  segir	  að	  það	  geti	  verið	  erfitt	  að	  tileinka	  sér	  skapandi	  

hugsun	  en	  Borghildur	  bendir	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  vinna	  með	  sitt	  áhugasvið	  í	  slíkri	  vinnu.	  	  

Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  hefur	  Borghildur	  mikinn	  áhuga	  á	  starfi	  sínu.	  Hún	  kaupir	  

margar	  bækur	  og	  kveðst	  vera	  heppin	  að	  vinna	  með	  fólki	  sem	  nennir	  að	  tala	  um	  kennslu.	  

Borghildur	  telur	  það,	  ásamt	  góðu	  samstarfi,	  skipta	  afar	  miklu	  máli	  og	  vera	  mikils	  virði.	  
Verkefnin	  eru	  í	  stöðugri	  þróun.	  „Ég	  er	  bara	  rosa	  heppin	  að	  vera	  í	  svona	  hóp	  sem	  er	  

mikið	  í	  pælingum“	  segir	  Borghildur	  og	  á	  þá	  meðal	  annars	  við	  Steinunni	  og	  Eddu	  sem	  fyrr	  

er	  getið.	  Verkefnin	  eru	  því	  í	  stöðugri	  þróun.	  Til	  að	  mynda	  vinnur	  Borghildur	  verkefnið	  
Stafurinn	  minn,	  sem	  tengist	  hnitakerfinu	  og	  flutningum,	  aldrei	  með	  sama	  hætti.	  „Það	  

fer	  bara	  einhvern	  veginn	  eftir	  stemningunni“	  greinir	  hún	  frá	  og	  heldur	  áfram	  „kannski	  á	  

ég	  eftir	  að	  fara	  hring	  og	  endurtaka	  það	  sem	  ég	  gerði	  fyrst	  en	  ég	  hef	  ekki	  gert	  það	  eins	  
með	  neinum	  hóp.“	  Auk	  þess	  sem	  Borghildur	  starfar	  í	  góðu	  skólaumhverfi	  með	  

áhugasömu	  samstarfsfólki	  ber	  að	  líta	  til	  þess	  að	  skólastjórnendur	  treysta	  henni	  til	  að	  
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vera	  skapandi	  og	  sjálfstæð	  í	  starfi.	  Borghildur	  starfar	  í	  skólaumhverfi	  þar	  sem	  hún	  fær	  

að	  byggja	  kennslu	  sína	  á	  skapandi	  vinnubrögðum,	  tengja	  við	  áhugasvið	  sín	  og	  nemenda	  

sinna	  og	  njóta	  sín	  í	  kennslu.	  Það	  er	  ekki	  sjálfgefið	  að	  skólastjórnendur	  treysti	  því	  að	  
skapandi	  vinnubrögð	  skili	  árangri	  í	  skólastarfi.	  Borghildur	  staðnar	  ekki	  í	  starfi	  og	  sér	  

eitthvað	  nýtt	  á	  hverjum	  degi.	  Hún	  segir	  að	  það	  sé	  hverjum	  kennara	  hollt	  að	  spyrja	  sig	  

spurninga	  á	  borð	  við:	  „Af	  hverju	  ert	  þú	  kennari	  eins	  og	  þú	  ert?“.	  Hún	  segir	  þetta	  vera	  
mikla	  vinnu	  en	  mjög	  skemmtilega.	  

4.1.3 Námsumhverfi	  

Hér	  er	  fjallað	  um	  samþættingu,	  kennsluaðferðir	  og	  vinnulag	  Borghildar.	  	  Skólamenning	  

og	  námsmat	  koma	  einnig	  við	  sögu.	  

Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  hóf	  Borghildur	  að	  samþætta	  stærðfræði	  og	  textílmennt	  

vegna	  áhuga	  á	  munsturgerð	  og	  þess	  hve	  mikilvægt	  hún	  telur	  að	  vinna	  í	  höndunum.	  Hún	  

segir	  greinarnar	  styðja	  hverja	  aðra,	  að	  það	  reynist	  einnig	  vel	  að	  vera	  kennari	  í	  bóklegri	  
námsgrein	  þegar	  hún	  kennir	  textílmennt.	  Nálgun	  á	  viðfangsefnin	  verður	  önnur,	  hún	  sér	  
snertifleti	  og	  tengingar.	  Um	  þetta	  segir	  Borghildur:	  

Þannig	  að	  ég	  hef	  tengt	  stærðfræðina	  inn	  í	  textílinn	  og	  textílinn	  inn	  í	  
stærðfræðina.	  Þannig	  byrjaði	  það	  og	  svo	  þróast	  þetta.	  Ég	  reyni	  að	  grípa	  
eitthvað	  sem	  er	  vinsælt	  á	  hverjum	  tíma.	  Mér	  finnst	  þetta	  rosalega	  gaman.	  

Ég	  hef	  svona	  yfirsýn	  yfir	  fögin	  og	  hef	  líka	  verið	  ofsalega	  dugleg	  að	  samþætta.	  
Ég	  þekki	  svona	  á	  greinarnar	  þannig	  að	  það	  er	  ekki	  spurning	  að	  það	  hefur	  

hjálpað.	  	  

Ávinningurinn	  af	  samþættingunni	  er	  því	  gagnkvæmur.	  Síðan	  greinir	  Borghildur	  frá	  
hvernig	  vinnan	  við	  samþættinguna	  hefur	  leitt	  hana	  á	  slóðir	  sem	  henni	  hefðu	  ekki	  dottið	  

í	  hug	  að	  óreyndu.	  	  

Ég	  hef	  líka…	  þau	  hafa	  líka	  dottið	  niður	  í	  krosssaum.	  Ég	  hefði	  nú	  einhvern	  

tíma	  ekki	  látið	  mér	  detta	  það	  í	  hug	  að	  ég	  mundi	  gera	  það	  en	  það	  bara	  hefur	  

verið	  mjög	  gaman	  að	  vinna	  með	  krosssaum	  og	  þá	  gera	  þau	  sín	  eigin	  
munstur	  og	  svona.	  	  

Borghildur	  segir	  ýmsar	  mýtur	  vera	  í	  umræðunni	  um	  drengi	  varðandi	  textílmennt	  og	  

erfiðleika	  við	  að	  samþætta	  hana	  við	  stærðfræði	  vegna	  þess	  að	  þeir	  hafi	  ekki	  áhuga	  á	  
því.	  Hún	  hefur	  lagt	  fyrir	  krosssaumsverkefni	  í	  tengslum	  við	  hnit	  og	  flutninga	  þar	  sem	  

nemendur	  saumuðu	  út	  munstur	  sem	  þeir	  hönnuðu	  sjálfir.	  Hún	  segir	  það	  ekki	  sína	  
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reynslu	  að	  drengirnir	  hafi	  ekki	  jafn	  gaman	  af	  þess	  háttar	  vinnubrögðum	  og	  stúlkur.	  Hún	  

segir	  þá	  vera	  lengur	  að	  komast	  af	  stað	  en	  ef	  þeir	  fái	  tækifæri	  til	  þess	  þá	  vinni	  þeir	  vel.	  

Hún	  greinir	  frá:	  	  

Mín	  reynsla	  er	  sú	  að	  þeir	  eru	  lengur	  í	  gang,	  en	  ef	  maður	  leyfir	  þeim	  þá	  gera	  

þeir	  og	  ég	  hef	  fengið	  alveg	  svakalega	  flott	  verkefni	  frá	  strákunum.	  Það	  var	  

dálítið	  gaman	  að	  því	  að	  fyrir	  nokkrum	  árum	  þá	  kom	  einn	  strákur	  til	  mín	  og	  
sagði	  	  „hvernig	  er	  þetta	  eiginlega	  á	  ekkert	  að	  sauma	  núna“	  og	  þá	  var	  hann	  

kominn	  í	  9.	  bekk.	  Þannig	  að	  það	  eru	  líka	  miklar	  mýtur	  í	  gangi.	  

Hér	  má	  sjá	  mikilvægi	  þess	  að	  gefa	  nemendum	  þann	  tíma	  sem	  þeir	  þurfa	  til	  að	  fást	  við	  

verkefni	  sín.	  Edda	  sérkennari	  talar	  um	  að	  hún	  hafi	  styrkleika	  nemenda	  sinna	  til	  

hliðsjónar	  þegar	  hún	  samþættir	  námsgreinar.	  En	  það	  gerir	  Edda	  oft	  og	  horfir	  þá	  einnig	  

til	  áhugasviða	  nemenda	  sinna.	  	  

Kennsluaðferðin	  jafningjafræðsla	  hefur	  þróast	  hjá	  Borghildi.	  Hún	  biður	  nemendur	  

sem	  hún	  veit	  að	  kunna	  það	  sem	  fengist	  er	  við	  að	  aðstoða	  þá	  sem	  þurfa	  hjálp.	  Eins	  og	  

Borghildur	  lýsir	  þessu,	  í	  eftirfarandi	  frásögn,	  hjálpast	  nemendur	  að:	  „Þau	  eru	  

náttúrulega	  bara	  öll	  svona	  á	  floti	  í	  þessu,	  þau	  eru	  náttúrulega	  öll	  að	  vinna	  svipuð	  
verkefni	  sko	  og	  sumir	  þurfa	  meiri	  aðstoð	  en	  aðrir	  og	  þá	  hjálpa	  þeir	  sem	  eru	  betri	  þeim	  

sem	  eru	  slakari.“	  

Borghildur	  veit	  trúlega	  ekki	  alltaf	  af	  því	  þegar	  nemendur	  hjálpa	  hverjir	  öðrum	  og	  

vinna	  saman	  en	  sér	  kostina	  við	  kennsluaðferðina	  jafningjafræðslu.	  Hún	  segir:	  „Stundum	  
finnst	  mér	  gott	  ef	  duglegir	  nemendur	  hjálpa	  þeim	  slöku.“	  

Af	  og	  til	  leggur	  Borghildur	  inn	  hugtök	  eða	  rifjar	  upp	  í	  byrjun	  tíma,	  kemur	  nemendum	  

af	  stað.	  Síðan	  vinnur	  hver	  og	  einn	  á	  sínum	  hraða.	  	  

Þegar	  um	  það	  bil	  60%	  af	  hópnum	  er	  kominn	  langleiðina	  með	  kaflann,	  þá	  

bara	  hætti	  ég.	  Þá	  eru	  einhverjir	  nemendur	  búnir	  með	  lítið	  en	  þá	  eru	  þeir	  

bara	  staddir	  þar.	  En	  þau	  verða	  aldrei	  endilega	  að	  klára	  kaflann.	  Ég	  vel	  bara	  
úr	  eitthvað	  sem	  mér	  finnst	  mikilvægt.	  Það	  gengur	  alveg	  upp	  en	  ég	  rek	  líka	  

duglegu	  nemendurna	  dálítið	  áfram.	  Mér	  hefur	  bara	  gengið	  ágætlega	  að	  

halda	  utan	  um	  þetta	  svona.	  Mér	  finnst	  gott	  við	  það	  að	  ef	  maður	  er	  ekki	  að	  
láta	  alla	  gera	  það	  sama,	  þá	  halda	  duglegu	  nemendurnir	  bara	  áfram.	  	  

Vinnulag	  Borghildar	  gerir	  það	  að	  verkum	  að	  slakir	  nemendur	  dragast	  ekki	  stöðugt	  meira	  

aftur	  úr.	  Einnig	  vekur	  athygli	  að	  hún	  gerir	  kröfur	  til	  nemenda	  og	  telur	  eðlilegt	  að	  þeir	  
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séu	  ekki	  allir	  staddir	  á	  sama	  stað	  í	  námsefninu.	  Borghildur	  leggur	  einnig	  áherslu	  á	  að	  

kveikja	  áhuga	  nemenda	  sinna:	  

Það	  skiptir	  alveg	  rosalega	  miklu	  máli	  hvernig	  maður	  leggur	  verkefni	  inn	  
varðandi	  það	  að	  ná	  nemendum	  með	  sér.	  Því	  að	  ef	  ég	  kæmi	  inn	  og	  segði:	  

„Nú	  ætlum	  við	  að	  gera	  ægilega	  skemmtilegt	  verkefni,	  nú	  ætlum	  við	  öll	  að	  

læra	  að	  teikna	  mandölur.“	  Ég	  held	  að	  það	  mundi	  ekkert	  virka	  sko.	  Þá	  er	  ég	  
búin	  að	  ákveða	  sjálf	  að	  það	  sé	  voða	  skemmtilegt,	  en	  þau	  ekki.	  	  

Hún	  sýnir	  nemendum	  sínum	  virðingu	  með	  því	  að	  vilja	  ekki	  ákveða	  hvað	  þeim	  á	  að	  þykja	  

skemmtilegt.	  „Mér	  finnst	  ekkert	  gaman	  að	  vinna	  með	  svona	  skapandi	  verkefni	  og	  leggja	  

það	  inn	  hjá	  heilum	  bekk	  í	  einu“	  segir	  Borghildur	  og	  greinir	  frá	  kennsluaðferð	  sem	  hefur	  

þróast	  hjá	  henni	  og	  hún	  kallar	  núna	  dreifiaðferð.	  Kennsluaðferðin	  er	  þannig	  að	  

Borghildur	  finnur	  tvo	  til	  þrjá	  nemendur,	  sem	  hún	  veit	  að	  muni	  ráða	  við	  verkefnið	  og	  

lætur	  þá	  byrja.	  Svo	  gengur	  það	  koll	  af	  kolli.	  Borghildur	  segir	  að	  með	  þessari	  aðferð	  taki	  
að	  vísu	  langan	  tíma	  að	  allir	  komist	  af	  stað	  en	  að	  hún	  sé	  árangursrík	  vegna	  þess	  að	  
nemendur	  vinni	  meira	  á	  sínum	  forsendum.	  Áhugi	  og	  forvitni	  kviknar,	  nemendur	  vinna	  af	  

innri	  áhuga	  og	  þá	  langar	  til	  að	  vera	  með.	  	  

Í	  kennslustundum	  hjá	  Borghildi	  ræða	  nemendur	  saman:	  

Við	  samkennararnir	  höfum	  rætt	  þetta	  með	  vinnufriðinn	  dálítið	  mikið	  og	  ég	  

hugsa	  þetta	  bara	  þannig	  núna	  að	  á	  meðan	  krökkunum	  finnst	  þetta	  í	  lagi	  af	  
hverju	  ætti	  ég	  þá	  að	  vera	  að	  skipta	  mér	  af	  því?	  En	  stundum	  tala	  ég	  um	  það	  

við	  þá	  að	  það	  sé	  orðinn	  fullmikill	  hávaði	  ef,	  þú	  veist,	  ég	  heyri	  ekki	  í	  sjálfri	  

mér.	  Ég	  hugsa	  að	  það	  sé	  mikið	  frelsi	  og	  umburðarlyndi	  í	  þessum	  skóla	  með	  

þetta.	  Ég	  mundi	  segja	  að	  nemendur	  hér	  séu	  óþvingaðir	  og	  að	  þeim	  líði	  vel.	  

Hér	  má	  einnig	  greina	  virðingu	  og	  umhyggju	  fyrir	  nemendum.	  Borghildur	  talar	  um	  góða	  

skólamenningu	  og	  segir	  hana	  birtast	  í	  því	  að	  þegar	  skólastarfið	  er	  leyst	  upp	  og	  

þemaverkefni	  eru	  unnin,	  reynir	  enginn	  að	  sleppa	  við	  að	  vinna	  verkefni.	  Agavandamál	  
eru	  engin	  að	  sögn	  Borghildar.	  Þegar	  mig	  bar	  að	  garði	  í	  vettvangsrannsókn	  var	  rólegur	  og	  

góður	  andi	  í	  námshópum	  Borghildar.	  Hún	  segir:	  

Þetta	  er	  bara	  einhvern	  veginn	  í	  menningunni.	  Duglegu	  krakkarnir	  halda	  bara	  
áfram	  og	  reyna	  ekki	  fá	  frí	  út	  á	  það	  að	  vera	  búnir	  með	  verkefni.	  Þeir	  halda	  

bara	  áfram,	  alveg	  sama	  hvað	  þú	  segir	  eða	  segir	  ekki.	  
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Hér	  kemur	  enn	  fram	  að	  sumir	  nemendur	  Borghildar	  sýna	  sjálfstæð	  vinnubrögð	  og	  

vinnusemi.	  Hugsanlega	  ýta	  aðferðir	  hennar	  undir	  að	  nemendur	  þrói	  með	  sér	  þessa	  

eiginleika.	  

Fyrir	  nokkrum	  árum	  tók	  skólinn,	  sem	  Borghildur	  kennir	  við,	  þátt	  í	  þróunarverkefni	  

sem	  heitir	  Aftur	  til	  framtíðar.	  Verkefnið	  snerist	  um	  fjölbreytta	  og	  skapandi	  

kennsluhætti.	  Verkefnatímum,	  sem	  eru	  í	  stundatöflu	  seint	  á	  daginn,	  var	  þá	  komið	  á	  fót.	  

„Það	  fyrirkomulag	  hjálpar	  kennurum	  sem	  eru	  fastir	  í	  mikilli	  töflukennslu.	  Það	  hefur	  
hjálpað	  okkur	  mikið,“	  segir	  Borghildur.	  Með	  þessu	  verklagi	  fá	  nemendur	  tækifæri	  til	  að	  

efla	  sig	  í	  greinum	  sem	  þeir	  eru	  ekki	  sterkir	  í	  og	  þeir	  sem	  vilja	  og	  geta,	  halda	  áfram.	  

Borghildur	  greinir	  svo	  frá:	  

Við	  höfum	  stundum	  verið	  að	  spá	  í	  hvort	  þetta	  er	  of	  mikið	  af	  verkefnatímum	  

en	  krakkarnir	  vilja	  alls	  ekki	  missa	  af	  þessum	  tímum	  og	  þetta	  er	  rosa	  fínt,	  
sérstaklega	  fyrir	  duglega	  krakka	  sem	  ná	  þá	  kannski	  bara	  að	  klára	  allt	  í	  

skólanum…	  En	  það	  eru	  auðvitað	  ekkert	  allir	  sem	  gera	  það.	  Sko	  við	  vitum	  það	  

alveg.	  Það	  eru	  bara	  líka	  krakkar	  hér	  sem	  hanga	  og	  glápa	  út	  í	  loftið	  eins	  og	  í	  

öllum	  skólum	  sko.	  En	  við	  erum	  heldur	  ekkert	  að	  pirra	  okkur	  yfir	  því,	  þetta	  er	  
bara	  vitað	  mál.	  

Hér	  kemur	  fram	  að	  kennarar	  skólans	  koma	  til	  móts	  við	  vilja	  nemenda.	  Þeirra	  rödd	  hefur	  

vægi.	  Það	  hljóta	  að	  teljast	  lýðræðisleg	  vinnubrögð.	  Síðan	  dregur	  Borghildur	  ekki	  úr	  því,	  
sem	  trúlega	  er	  sameiginleg	  reynsla	  allra	  kennara,	  að	  sumir	  nemendur	  eru	  verkmeiri	  en	  

aðrir.	  	  

Þessi	  góða	  skólamenning	  í	  unglingadeild	  skólans	  sem	  Borghildur	  kennir	  við	  kemur	  

ekki	  af	  sjálfu	  sér	  heldur	  verður	  til	  þegar	  samvinna	  kennara	  er	  árangursrík	  og	  allir	  eru	  á	  
sömu	  blaðsíðunni	  varðandi	  vinnulag,	  ef	  svo	  má	  segja.	  Um	  skólamenninguna	  segir	  

Borghildur:	  

Okkur	  hefur	  tekist	  hérna	  í	  unglingadeild	  að	  skapa	  þannig	  menningu	  að	  það	  
er	  ofboðslega	  lítið	  mál	  að	  láta	  þau	  vinna	  saman	  og	  það	  er	  rosalega	  lítið	  mál	  

fyrir	  okkur	  að	  leysa	  alla	  unglingadeildina	  upp	  og	  fara	  í	  þemaverkefni.	  Það	  er	  

eitthvað	  í	  skólamenningunni	  sem	  gerir	  þetta	  að	  verkum.	  

Hjá	  Borghildi	  vinnur	  hver	  og	  einn	  nemandi	  sitt	  verkefni.	  Hún	  setur	  þá	  ekki	  markvisst	  í	  

para-‐	  eða	  hópastarf,	  það	  er	  að	  segja	  samvinnunám.	  En	  eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  

hjálpast	  nemendur	  að	  í	  jafningjafræðslu.	  Þegar	  kemur	  að	  námsmati	  vinna	  nemendur	  
Borghildar	  saman.	  Hún	  greinir	  svo	  frá:	  
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Ég	  legg	  aldrei	  fyrir	  einstaklingspróf	  þar	  sem	  nemendur	  þurfa	  að	  sitja	  einir	  og	  

skrifa	  niður	  einhver	  minnisatriði.	  Yfirleitt	  er	  ég	  með	  parapróf	  eða	  ég	  leyfi	  

þeim	  bara	  að	  ráða	  því	  hvernig	  þeim	  finnst	  best	  að	  gera	  þetta.	  

Hér	  kemur	  enn	  fram	  hve	  örugg	  og	  reynd	  Borghildur	  er	  í	  starfi	  og	  hve	  vel	  hún	  treystir	  

nemendum	  sínum	  og	  kennsluaðferðum.	  

Kennsluhættir	  Borghildar	  eru	  í	  stöðugri	  þróun.	  Nýlega	  tók	  hún	  það	  upp	  að	  láta	  

nemendur	  velja	  sér	  og	  kaupa	  vinnubækur	  sem	  þeir	  vilja	  vinna,	  glósa	  og	  skissa	  í.	  Þannig	  
verður	  bókin	  persónuleg,	  nemendur	  gera	  hana	  að	  sinni.	  Að	  sögn	  Borghildar	  er	  töluvert	  

mál	  að	  fá	  nemendur	  til	  að	  gera	  þetta.	  Ef	  til	  vill	  er	  það	  vegna	  þess	  að	  þeir	  eru	  ekki	  vanir	  

að	  þurfa	  að	  ákveða	  mikið	  sjálfir	  í	  sambandi	  við	  innkaup.	  Þeir	  eru	  trúlega	  vanari	  að	  fá	  
fyrirmæli	  á	  borð	  við:	  „Kauptu	  rúðustrikaða	  gormabók	  í	  A4	  með	  litlum	  rúðum.“	  Þegar	  

mig	  ber	  að	  garði	  eru	  margir	  nemendur	  að	  vinna	  með	  þríhyrninga.	  Þeir	  nota	  námsbókina	  
til	  hliðsjónar	  en	  leita	  síðan	  að	  þríhyrningum	  í	  umhverfinu,	  á	  netinu	  og	  hvar	  svo	  sem	  

þeim	  dettur	  í	  hug.	  

Hér	  hefur	  verið	  greint	  frá	  því	  hvernig	  Borghildur	  beitir	  kennsluaðferðunum	  sínum	  

svo	  sem	  samþættingu,	  jafningjafræðslu	  og	  dreifiaðferð.	  Einnig	  kemur	  jákvæð	  
skólamenning	  við	  sögu	  sem	  og	  námsmat.	  Henni	  tekst	  vel	  að	  flétta	  þessa	  þætti	  saman	  í	  
heild.	  Að	  lokum	  er	  dæmi	  um	  það	  hvernig	  Borghildur	  þróar	  stöðugt	  kennsluaðferðir	  

sínar	  og	  sjónræna	  nálgun	  það	  er	  að	  segja	  með	  persónulegum	  skissubókum	  nemenda.	  
Nú	  er	  komið	  að	  niðurstöðum	  í	  þætti	  Rúríar	  í	  þessari	  rannsókn.	  

4.2 Rúríarþáttur	  
Myndlistarmaðurinn	  Rúrí	  féllst	  á	  að	  hitta	  mig	  og	  ræða	  um	  hvernig	  stærðfræði	  tengist	  

verkum	  hennar.	  Rúrí	  Hún	  stendur	  í	  dyrum	  vinnustofu	  sinnar	  á	  annarri	  hæð	  ofan	  við	  

járnstiga	  og	  tekur	  glaðlega	  á	  móti	  mér	  már.	  Gengið	  er	  inn	  í	  glæsilega	  vinnustofu	  sem	  er	  

eins	  og	  lítið	  fyrirtæki	  með	  nokkra	  starfsmenn.	  Hér	  eru	  hillur	  og	  myndir	  upp	  um	  alla	  
veggi.	  Módel	  af	  verkum,	  stórar	  litprentaðar	  ljósmyndir	  frá	  gjörningum	  hennar	  og	  

krossviðarkassar	  til	  að	  flytja	  listaverk	  í	  á	  milli	  landa	  eru	  hér	  og	  þar.	  Við	  Rúrí	  sitjum	  í	  

nútímalegum	  fallegum	  sófa	  við	  sófaborð.	  Á	  eina	  hlið,	  í	  norður,	  er	  mikið	  og	  gott	  útsýni	  
að	  Esjunni	  og	  mikil	  norðanbirta.	  Síðan	  ber	  fyrir	  augu	  nokkra	  stílhreina	  stóla	  og	  

bókaskápa,	  sennilega	  aðallega	  með	  listaverkabókum	  og	  sýningaskrám.	  Nú	  greinir	  Rúrí	  

frá	  hvernig	  stærðfræði	  tengist	  verkum	  hennar.	  

Í	  mörgum	  verkum	  Rúríar	  er	  mikil	  stærðfræði.	  Hún	  er	  aðallega	  innan	  rúmfræði	  líkt	  og	  

hjá	  Borghildi.	  Í	  þessum	  kafla	  eru	  frásagnir	  hennar	  af	  nokkrum	  listaverkum	  og	  skoðað	  
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hvernig	  hugtök	  úr	  stærðfræði	  tengjast	  verkum	  hennar.	  Í	  viðtalinu	  greindi	  Rúrí	  frá	  fleiri	  

verkum	  en	  getið	  er	  í	  þessum	  kafla	  sem	  hafa	  tengsl	  við	  stærðfræði.	  Valið	  var	  að	  fjalla	  hér	  

um	  verk	  sem	  ég	  tel	  tengjast	  þessu	  verkefni.	  Leitast	  er	  við	  að	  greina	  hvernig	  
myndlistarmaðurinn	  Rúrí	  nálgast	  viðfangsefni	  sín	  og	  skapar	  listaverk	  með	  stærðfræðina	  

sem	  verkfæri.	  Þemu	  sem	  koma	  við	  sögu	  í	  frásögn	  Rúríar	  af	  verkum	  sínum	  eru;	  

þríhyrningar,	  rúmmál	  og	  vatnsmagn,	  mælingar,	  áttir	  og	  sólargangur,	  hlutföll	  og	  
sjónarhorn.	  Skoðað	  er	  hvernig	  hún	  notar	  þau	  og	  greint	  frá	  hvaða	  aðferðum	  hún	  beitir	  

við	  vinnu	  sína.	  Þegar	  Rúrí	  talar	  almennt	  um	  mikinn	  fjölda	  af	  einhverju	  í	  verkum	  sínum	  

segir	  hún:	  

Þó	  að	  ég	  velji	  að	  vinna	  með	  hundrað	  þúsund	  kort	  þá	  skiptir	  talan	  ekki	  

höfuðmáli,	  það	  er	  bara	  nógu	  mikið,	  talan	  er	  nógu	  stór	  til	  þess	  að	  við	  

skynjum	  að	  þetta	  er	  óhugnanlegur	  fjöldi.	  

Það	  er	  því	  ljóst	  að	  í	  mörgum	  verka	  Rúríar	  er	  mikil	  stærðfræði	  sem	  áhugavert	  er	  að	  
kynna	  fyrir	  nemendum.	  	  

4.2.1 Þríhyrningar	  	  

Regnbogi	  er	  skúlptúr	  sem	  stendur	  við	  Flugstöð	  Leifs	  Eiríkssonar	  á	  Keflavíkurflugvelli.	  

Verkið	  er	  næstum	  24	  metra	  hátt	  og	  getur	  tekið	  á	  sig	  mikinn	  vind	  sem	  er	  mikilvægt	  

vegna	  þess	  að	  Keflavíkurflugvöllur	  mun	  vera	  vindasamasti	  flugvöllur	  í	  heimi.	  Það	  er	  úr	  
járni	  og	  gleri	  í	  öllum	  litum	  regnbogans.	  Við	  gerð	  þess	  var	  stuðst	  við	  þríhyrningafræði.	  

Súlur	  ganga	  upp	  í	  gegnum	  verkið.	  Síðan	  eru	  notaðir	  þríhyrningar	  vegna	  þess	  að	  þeir	  eru	  

alltaf	  eins,	  það	  er	  ekki	  hægt	  að	  beygja	  þá.	  Hægt	  er	  að	  taka	  ferhyrning,	  til	  dæmis	  fjögur	  
prik	  og	  beygja	  þau	  alla	  vega	  en	  um	  leið	  og	  það	  er	  kominn	  þríhyrningur,	  er	  ekki	  hægt	  að	  

skekkja	  hann	  því	  að	  hann	  er	  alltaf	  eins.	  Þríhyrningurinn	  breytist	  ekki.	  „Þetta	  eru	  menn	  

búnir	  að	  þekkja	  í	  þúsundir	  ára“	  útskýrir	  Rúrí	  og	  heldur	  áfram:	  

Þess	  vegna	  er	  svo	  mikið	  gert	  af	  því	  að	  búa	  til	  þríhyrninga	  til	  þess	  að	  stífa	  af,	  

til	  dæmis	  horn	  sem	  er	  90	  gráður,	  til	  að	  það	  verði	  ekki	  gleitt.	  Ef	  það	  er	  ekki	  

gert	  mundi	  verkið	  bara	  leggjast	  saman	  eins	  og	  spilaborg,	  svona	  eins	  og	  
tommustokkar	  sem	  falla	  saman.	  Þríhyrningar	  eru	  allstaðar	  í	  verkinu	  

Regnbogi,	  það	  getur	  ekki	  lagst.	  

Rúrí	  heldur	  áfram	  að	  útskýra	  þríhyrningafræðina	  og	  bendir	  á	  punkt	  sem	  verður	  bara	  
einn	  punktur	  og	  svo	  er	  hann	  með	  línu	  á	  milli	  tveggja	  punkta	  og	  línan	  er	  alltaf	  eins.	  

Hvernig	  sem	  henni	  er	  snúið	  þá	  er	  hún	  alltaf	  eins,	  af	  því	  að	  hún	  er	  á	  milli	  tveggja	  punkta.	  	  
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En	  um	  leið	  og	  þriðji	  punkturinn	  er	  kominn	  þá	  erum	  við	  búin	  að	  búa	  til	  form.	  Og	  það	  

vill	  þannig	  til	  að	  þriðji	  punkturinn	  býr	  til	  sterkasta	  form	  sem	  við	  þekkjum.	  Það	  er	  

stöðugasta	  formið,	  þríhyrningurinn.	  Þess	  vegna	  er	  hann	  svona	  mikið	  notaður.	  

Rúrí	  segir	  frá	  því	  að	  þegar	  verið	  er	  að	  byggja	  hús	  er	  hugsað	  fyrir	  því	  að	  það	  myndist	  

þríhyrningar	  í	  veggjunum.	  Hönnuðurinn	  er	  meðvitaður	  um	  það	  að	  hann	  er	  líka	  að	  búa	  til	  

þríhyrninga.	  Það	  gerir	  hann	  til	  þess	  að	  húsið	  sé	  sterkara	  en	  ella	  og	  skælist	  ekki	  svo	  sem	  í	  

jarðskjálftum	  eða	  vindum.	  Þríhyrningar	  eru	  líka	  mikið	  notaðir	  í	  brýr,	  stálbrýr	  eins	  og	  
stóru	  brýrnar	  í	  New	  York.	  Þá	  eru	  búnir	  til	  þríhyrningar	  til	  þess	  að	  styrkja	  formið.	  

Þegar	  Rúrí	  hófst	  handa	  við	  verkið	  Regnbogi	  var	  eiginlega	  strax	  inni	  í	  myndinni	  að	  

vinna	  með	  þríhyrninga.	  Það	  er	  vegna	  þess	  að	  þá	  myndast	  fallegar	  línur	  í	  verkinu	  en	  svo	  

er	  styrkurinn	  algert	  skilyrði.	  Þríhyrningarnir	  urðu	  því	  fyrir	  valinu	  vegna	  þess	  hve	  sterkir	  

þeir	  eru.	  Keflavíkurflugvöllur	  er,	  sem	  fyrr	  segir,	  vindasamasti	  flugvöllur	  í	  heimi.	  Það	  

þýðir	  að	  verk	  sem	  á	  að	  standa	  þar	  og	  er	  næstum	  því	  24	  metrar	  á	  hæð,	  þarf	  að	  vera	  afar	  
sterkt.	  Tvennskonar	  álag	  verður	  á	  verkið:	  Þegar	  vindur	  blæs	  úr	  einni	  átt	  kemur	  
þrýstingsálag	  á	  verkið	  en	  svo	  myndast	  sog	  þegar	  vindurinn	  fer	  í	  gegn	  þannig	  að	  það	  

leggst	  saman.	  Það	  þarf	  svo	  mikið	  átak	  til	  að	  verkið	  fari	  á	  hliðina	  að	  það	  getur	  í	  raun	  ekki	  
lagst.	  Verkfræðingur	  hjálpaði	  Rúrí	  að	  reikna	  þetta	  allt	  út.	  	  

Þríhyrningar	  koma	  við	  sögu	  í	  fleiri	  verkum	  Rúríar	  svo	  sem	  í	  verkinu	  42	  metrar.	  Þar	  

myndar	  hún	  hring	  úr	  þríhyrningum	  sem	  hún	  fellir	  úr	  tommustokkum.	  Þá	  breytir	  hún	  
tommustokkunum	  án	  þess	  að	  beygja	  þá.	  Í	  verkunum	  Cosmos	  III	  og	  Cosmos	  IV	  notar	  Rúrí	  

þekkta	  teikningu	  Leonardos	  da	  Vinci	  af	  manni.	  Teikningin	  sýnir	  heimsmynd	  og	  
hugmyndafræði	  endurreisnartímans	  og	  hlutföll	  mannslíkamans.	  Jafnframt	  gefur	  hún	  

formúlu	  fyrir	  þríhyrningnum	  tíu.	  Og	  af	  því	  að	  Guð	  skapaði	  manninn	  í	  sinni	  mynd	  táknar	  

hún	  líka	  mynd	  af	  Guði.	  Rúrí	  greinir	  svo	  frá:	  	  

Af	  því	  að	  da	  Vinci	  var	  miklu	  flinkari	  teiknari	  en	  ég,	  þá	  studdist	  ég	  við	  

teikninguna	  hans	  af	  manninum.	  Inni	  í	  þessari	  teikningu,	  hún	  gefur	  
formúluna	  fyrir	  þríhyrningnum	  tíu,	  sem	  er	  þessi	  hér	  (Rúrí	  bendir).	  Það	  er	  

voða	  skemmtilegt	  að	  hér	  skuli	  vera	  þríhyrningurinn	  tíu.	  Einn,	  tveir,	  þrír,	  

fjórir,	  fimm	  (bendir	  á	  um	  leið)	  sex,	  sjö,	  átta,	  níu,	  tíu.	  Það	  eru	  tíu	  
skurðpunktar.	  Svo	  kemur	  líka	  hér	  í	  ljós	  formúla	  fyrir	  fimmhyrning	  ef	  maður	  

stúderar	  þetta.	  

Í	  myndinni	  er	  því	  að	  finna	  þríhyrninginn	  tíu,	  fimmhyrning	  og	  þar	  er	  einnig	  að	  finna	  fimm	  

arma	  stjörnu.	  Fimmhyrningur	  og	  fimm	  arma	  stjarna	  eru	  mynduð	  úr	  þríhyrningum.	  
Svona	  settu	  menn	  alls	  konar	  upplýsingar	  inn	  á	  líkamann.	  Trúlega	  líka	  til	  að	  muna	  þær.	  



48	  

4.2.2 Rúmmál	  og	  vatnsmagn	  

Verkið	  400	  rúmmetrar	  á	  sekúndu	  er	  ljósmynd	  af	  fossi	  sem	  er	  prentuð	  á	  plexígler.	  

Myndin	  er	  af	  Dynk	  í	  Þjórsá.	  Nafnið	  kemur	  til	  af	  því	  að	  rennslið	  í	  Þjórsá	  var	  nákvæmlega	  

400	  rúmmetrar	  á	  sekúndu	  þegar	  verkið	  var	  unnið.	  Það	  er	  dálítið	  erfitt	  að	  ímynda	  sér	  
hvað	  400	  rúmmetrar	  eru	  en	  til	  að	  fá	  tilfinningu	  fyrir	  því	  er	  hægt	  að	  reikna	  það	  út.	  Rúrí	  

greinir	  frá:	  	  

Þegar	  maður	  fer	  að	  velta	  því	  fyrir	  sér	  og	  veit	  að	  rúmmetri	  er	  metri	  á	  hvern	  
kant	  sér	  maður	  að	  það	  er	  dálítið	  mikið;	  það	  er	  breiðara	  en	  venjuleg	  hurð	  og	  

þetta	  er	  miklu	  meira	  en	  baðker,	  þau	  taka	  yfirleitt	  ekki	  einn	  rúmmetra.	  Og	  

fjögur	  hundruð	  rúmmetrar	  á	  sekúndu,	  hvað	  eru	  það	  margir	  rúmmetrar	  á	  

mínútu?	  Eða	  klukkustund?	  Það	  er	  miklu	  meira	  en	  heilt	  herbergi,	  eða	  hús.	  

Það	  er	  náttúrulega	  bara	  20	  x	  20	  metrar;	  tuttugu	  metrar	  á	  annan	  veginn	  og	  

tuttugu	  metrar	  á	  hinn	  veginn,	  veggur	  sem	  er	  tuttugu	  metra	  hár	  og	  tuttugu	  

metra	  breiður	  og	  einn	  metri	  á	  þykkt.	  Það	  er	  ekkert	  flóknara.	  

Hér	  er	  heilmikil	  rúmfræði	  á	  ferðinni.	  Oft	  á	  hugurinn	  erfitt	  með	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  

stórum	  tölum	  sem	  segja	  til	  um	  mikið	  rúmmál.	  Þá	  er	  tilvalið	  að	  tengja	  upplýsingarnar	  við	  

eitthvað	  sem	  við	  þekkjum	  úr	  daglega	  lífinu,	  eins	  og	  Rúrí	  gerir,	  svo	  sem	  baðkar,	  herbergi,	  

hús	  og	  þar	  fram	  eftir	  götunum.	  	  

4.2.3 Mælingar	  	  

Í	  verkinu	  400	  rúmmetrar	  á	  sekúndu	  reiknar	  Rúrí	  rúmmál.	  Rúrí	  hefur	  fengist	  við	  fleiri	  

gerðir	  mælinga	  svo	  sem	  í	  verkum	  með	  tommustokkum,	  verkinu	  Núll	  ferfet,	  Hlið	  og	  
Virðing	  við	  Holland	  (e.	  Homage	  to	  Holland).	  	  

Í	  verkum	  sínum	  úr	  tommustokkum	  vinnur	  Rúrí	  með	  hlut	  sem	  flestir	  þekkja	  úr	  

daglegu	  lífi,	  tommustokk.	  Hann	  er	  notaður	  til	  að	  mæla	  lengd.	  Um	  verkið	  Tólf	  metrar	  

segir	  Rúrí:	  	  

Tólf	  myndir	  af	  metra.	  Þetta	  verk	  heitir	  Tólf	  metrar	  og	  það	  er	  náttúrulega	  
bara	  nákvæmlega	  það	  sem	  það	  er.	  Ég	  tek	  þá	  aldrei	  í	  sundur	  heldur	  felli	  ég	  

þá.	  Ég	  setti	  mér	  þá	  reglu	  að	  ég	  er	  að	  leita	  að	  öllum	  formunum	  sem	  eru	  

geometrísk	  form	  sem	  lokast	  um	  sjálf	  sig.	  Þau	  eru	  ekki	  bara	  opin	  út	  í	  loftið	  af	  

því	  að	  þá	  getur	  maður	  gert	  endalaust	  bara	  mismunandi	  beygjur	  á	  

tommustokk.	  Og	  ég	  er	  búin	  að	  finna	  mjög	  marga	  mismunandi	  vinkla	  úr	  
metranum.	  Það	  er	  nefnilega	  dálítið	  gaman	  að	  því	  að	  metri	  þarf	  ekki	  alltaf	  að	  
vera	  bein	  lína.	  
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Rúrí	  bendir	  á	  að	  metri	  þarf	  ekki	  alltaf	  að	  vera	  bein	  lína,	  hlutirnir	  þurfa	  ekki	  alltaf	  að	  vera	  

eins	  og	  beinast	  liggur	  við	  að	  þeir	  séu.	  Mælieiningin	  metri	  getur	  litið	  út	  á	  fjölbreyttan	  

hátt.	  Verk	  Rúríar	  sem	  hún	  gerir	  úr	  tommustokkum	  hafa	  ýmsa	  lögun	  og	  bera	  
rannsóknarvinnu	  og	  tilraunastarfsemi	  vitni.	  En	  nöfn	  þeirra	  segja	  ávalt	  til	  um	  hve	  margir	  

metrar	  af	  tommustokkum	  eru	  í	  hverju	  verki.	  Um	  verkið	  52	  metrar	  segir	  Rúrí:	  „Það	  er	  nú	  
ákveðin	  stærðfræði	  í	  þessu.“	  

Í	  árinu	  eru	  52	  vikur	  og	  það	  eru	  52	  spil	  í	  spilastokknum;	  13	  spil	  í	  hverjum	  lit,	  

13	  hjörtu	  ,	  13	  spaðar,13	  tíglar	  og	  13	  lauf.	  Verkið	  er	  byggt	  upp	  á	  tveimur	  

einskonar	  lykkjum	  sem	  vefjast	  hvor	  um	  aðra.	  Tommustokkarnir	  eru	  tveggja	  

metra	  langir.	  Þannig	  að	  það	  eru	  13	  stokkar	  í	  hvorum	  hluta	  verksins.	  13	  

sinnum	  2	  eru	  26	  og	  tvisvar	  sinnum	  26	  eru	  52.	  Þetta	  er	  kannski	  ekta	  svona	  

reikningsdæmi	  sem	  væri	  hægt	  að	  nota.	  Þetta	  gengur	  allt	  upp.	  

Í	  verkinu	  Núll	  ferfet	  myndgerir	  Rúrí	  núllið.	  Hana	  hafði	  lengi	  langað	  til	  að	  gera	  það.	  Rúrí	  
spurði	  sig	  spurninga	  á	  borð	  við:	  Hvernig	  lítur	  núll	  út	  og	  hvernig	  getur	  það	  litið	  út?	  
Lausnin	  var	  að	  nota	  tvo	  ferninga	  úr	  blýi	  sem	  eru	  nokkru	  stærri	  en	  eitt	  ferfet.	  Rúrí	  notar	  

stálstikur	  með	  tommumáli	  sem	  eru	  eitt	  fet	  á	  lengd	  og	  býr	  til	  ferning	  úr	  þeim	  sem	  er	  þá	  
eitt	  fet	  á	  hvern	  veg.	  Ferningurinn	  er	  því	  nákvæmlega	  eitt	  ferfet.	  Síðan	  pressar	  hún	  hann	  
ofan	  í	  annan	  blýferninginn.	  Á	  hinn	  blýferninginn	  festir	  hún	  ferninginn	  sem	  hefur	  

nákvæmlega	  sama	  rúmmál	  af	  blýi	  og	  holrýmið	  sem	  myndaðist	  þegar	  hann	  var	  
pressaður	  ofan	  í	  fyrrnefnda	  blýferninginn.	  Það	  hefur	  vitanlega	  sömu	  lögun,	  eitt	  ferfet.	  

Þannig	  að	  annars	  vegar	  er	  jákvætt	  form	  og	  hins	  vegar	  neikvætt	  form.	  Eitt	  

ferfet	  plús	  mínus	  eitt	  ferfet,	  það	  er	  núll.	  Það	  eru	  núll	  ferfet,	  þess	  vegna	  

heitir	  þetta	  Núll	  ferfet.	  Þannig	  að	  loksins	  tókst	  mér	  að	  gera	  mynd.	  Þetta	  er	  
myndgerðin	  á	  núlli.	  	  

Í	  verkinu	  felst	  sjónrænt	  reikningsdæmi:	  Einn	  plús	  mínus	  einn	  er	  jafnt	  og	  núll.	  	  

Verkið	  Hlið	  er	  minnisvarði	  um	  horfið	  og	  týnt	  fólk	  í	  kirkjugarðinum	  í	  Gufunesi.	  Rúrí	  

greinir	  frá	  að	  í	  þessu	  verki	  er	  heljarmikil	  stærðfræði	  og	  að	  allt	  þarf	  að	  vera	  hárrétt	  

reiknað.	  Verkið	  er	  unnið	  í	  stein,	  granít.	  Í	  miðju	  verksins	  er	  minnisvarðinn.	  Þar	  er	  fremur	  

dauft	  ljós	  og	  hægt	  er	  að	  horfa	  upp	  í	  gegnum	  hann.	  Undir	  minnisvarðann	  er	  lögð	  stétt	  

sem	  myndar	  völundarhús.	  Til	  að	  fá	  fallegt	  og	  rólegt	  umhverfi	  í	  kringum	  hann	  þurfti	  

fremur	  stóra	  stétt.	  Þannig	  næst	  eins	  konar	  jafnvægi.	  Flísarnar	  eru	  úr	  dökkum	  og	  ljósum	  
steini	  og	  flísalögnin	  myndar	  völundarhúsið.	  Allar	  einingarnar	  í	  verkið	  eru	  smíðaðar	  í	  

Kína.	  Hér	  var	  því	  mikill	  farmur	  fluttur	  um	  langan	  veg,	  með	  viðkomu	  og	  umskipun	  á	  
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Kýpur	  og	  í	  Rotterdam.	  Magnið	  þurfti	  því	  að	  reikna	  nákvæmlega	  út.	  Um	  mikilvægi	  þess	  

að	  reikna	  rétt	  út,	  vegna	  þess	  hve	  mikil	  fyrirhöfn	  það	  er	  að	  fá	  þessa	  miklu	  sendingu,	  segir	  

Rúrí:	  	  	  

Þá	  má	  nú	  ekki	  vanta	  margar	  flísar.	  Það	  gæti	  tekið	  hálft	  ár	  að	  fá	  viðbótarflísar	  

þannig	  að	  það	  er	  eins	  gott	  að	  reikna	  dæmið	  rétt.	  Allt	  verður	  að	  passa,	  100%.	  

Annars	  lendir	  maður	  í	  vandræðum.	  Það	  þarf	  að	  reikna	  út;	  hvað	  þarf	  margar	  
flísar	  í	  stéttina,	  hve	  margar	  hvítar	  og	  hve	  margar	  dökkar?	  Í	  svona	  stórum	  

verkum	  verður	  maður	  alltaf	  að	  reikna	  allt	  og	  það	  er	  bara	  gaman.	  

Stærðfræði	  kemur	  því	  sögu	  við	  að	  reikna	  út	  flatarmál	  stéttarinnar.	  Síðan	  þarf	  að	  reikna	  

út	  hve	  margar	  þeirra	  eiga	  að	  vera	  hvítar	  og	  hve	  margar	  dökkar.	  Jafnframt	  er	  mikilvægt	  

að	  reikna	  ummál	  verksins	  til	  að	  staðsetja	  það	  í	  kirkjugarðinum.	  Reikna	  þarf	  út	  hve	  mikið	  

efni	  fer	  í	  minnisvarðann.	  Einnig	  er	  nauðsynlegt	  að	  reikna	  út	  rúmmál	  alls	  efnis	  sem	  fer	  í	  

verkið	  til	  að	  vita	  hve	  marga	  gáma	  þarf	  að	  panta	  undir	  það.	  	  

Virðing	  við	  Holland	  er	  verk	  sem	  er	  dálítið	  sérstakt	  og	  tengist	  rúmfræði.	  Verkið	  er	  

steinn	  sem	  er	  á	  púða	  í	  glerkassa	  og	  texti	  og	  kort	  í	  römmum.	  Rúrí	  greinir	  svo	  frá:	  	  

Ég	  fór	  einu	  sinni	  upp	  á	  hæsta	  tind,	  hæsta	  fjalls	  Hollands	  sem	  heitir	  
Vaalserberg	  og	  er	  í	  suð-‐austur	  horninu	  og	  tók	  þennan	  stein	  með	  mér.	  Hann	  

kallaði	  svo	  á	  mig.	  Svo	  fór	  ég	  að	  hugsa,	  það	  er	  nú	  ekki	  fallegt	  að	  taka	  steininn	  

ofan	  af	  fjallinu,	  af	  efstu	  bungunni.	  Ef	  allir	  sem	  koma	  á	  þennan	  vinsæla	  stað	  
gera	  þetta,	  þá	  bara	  lækkar	  fjallið.	  Verkið	  er	  um	  það.	  

Verkið	  tengist	  rúmfræði	  þannig	  að	  það	  er	  áhugavert	  að	  velta	  fyrir	  sér	  og	  spá	  í	  hve	  

marga	  steina	  þarf	  að	  taka	  til	  að	  fjallið	  lækki	  um	  tiltekna	  hæð.	  Í	  því	  sambandi	  skiptir	  máli	  

hvað	  steinarnir	  eru	  stórir	  og	  ef	  þeir	  eru	  ekki	  allir	  jafn	  stórir,	  sem	  verður	  að	  teljast	  

fremur	  líklegt	  er	  reiknað	  út	  meðaltal.	  Rúrí	  hugsaði	  einnig	  um	  að	  þessi	  steinn	  hlyti	  að	  

verða	  mjög	  verðmætur	  því	  að	  hann	  var	  tekinn	  þegar	  fjallið	  var	  enn	  321	  metri	  á	  hæð.	  

Það	  gæti	  eftir	  nokkur	  ár	  verið	  orðið	  320	  metrar	  ef	  allir	  gera	  það	  sama	  og	  hún.	  Rúrí	  
reyndi	  þó	  að	  gera	  gott	  úr	  þessu	  þegar	  hún	  áttaði	  sig	  á	  að	  þetta	  væri	  kannski	  ekki	  rétt	  og	  

benda	  öðrum	  á	  að	  hugsa	  áður	  en	  þeir	  aðhafast.	  Segja	  má	  að	  kveikjan	  að	  listaverkinu	  sé	  

sú	  að	  Rúrí	  vildi	  vinna	  með	  steininn,	  gera	  honum	  hátt	  undir	  höfði.	  Það	  má	  vel	  hugsa	  sér	  
að	  reikna	  út	  hvað	  margir	  þurfi	  að	  taka	  stein	  til	  að	  fjallið	  lækki.	  Þá	  verðum	  við	  

náttúrulega	  að	  vita	  aðeins	  meira	  um	  hvað	  fjallið	  er	  stórt	  um	  sig	  og	  þess	  háttar.	  
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Í	  verkinu	  Áttir	  koma	  mælingar	  við	  sögu.	  Á	  sjónskífunni	  á	  staðnum	  sem	  það	  stóð	  á,við	  

Ægissíðu,	  stendur	  hve	  langt	  er	  til	  staðanna	  sem	  unnið	  er	  með	  í	  verkinu.	  Í	  umfjöllun	  um	  

áttir	  og	  sólargang	  er	  fjallað	  nánar	  um	  verkið	  Áttir.	  

4.2.4 Áttir	  og	  sólargangur	  

Verkið	  Kuopio	  observatorium	  er	  sólarathugunarstöð	  í	  borginni	  Kuopio	  í	  Finnlandi.	  „Ég	  

hef	  nú	  dálítið	  verið	  að	  vinna	  með	  sólina“	  segir	  Rúri	  þegar	  hún	  greinir	  frá	  verki	  sem	  er	  í	  

raun	  sólarathugunarstöð.	  Nokkrir	  hvítir	  stöplar	  mynda	  hring	  og	  í	  miðju	  verksins	  er	  
staðurinn	  sem	  staðið	  er	  á	  þegar	  verið	  er	  að	  rannsaka	  eða	  skoða.	  Verkið	  er	  hugsað	  til	  

þess	  að	  skoða	  sólarganginn	  í	  Kuopio.	  „Maður	  sér	  muninn	  á	  lengd	  sólargangsins	  á	  sumri	  

og	  vetri	  ef	  maður	  veit	  hvernig	  á	  að	  lesa	  verkið“	  segir	  Rúrí	  og	  heldur	  áfram:	  	  

Þetta	  er	  tímatal	  sem	  er	  hugsað	  þannig	  að	  maður	  geti	  næstum	  fundið	  hvað	  

það	  er	  mikill	  munur	  á	  vetrardegi	  og	  sumardegi.	  Þetta	  þarf	  maður	  að	  reikna	  

nákvæmlega	  út	  til	  að	  vita	  í	  hvaða	  átt	  sólsetur	  er	  á	  þessum	  dögum.	  Það	  var	  

stjörnufræðingur	  sem	  aðstoðaði	  mig	  við	  það.	  Þetta	  skiptir	  allt	  máli	  og	  
verður	  að	  vera	  rétt	  reiknað.	  

Það	  vekur	  athygli	  að	  Rúrí	  vill	  að	  áhorfandinn	  geti	  næstum	  fundið	  muninn	  á	  sólargangi	  á	  

vetri	  og	  sumri.	  Segja	  má	  að	  hún	  hlutgeri	  sólarganginn	  til	  að	  auðvelda	  okkur	  að	  skilja	  og	  

finna	  muninn.	  Til	  að	  geta	  það	  er	  nauðsynlegt	  að	  reikna	  staðreyndir	  um	  sólarganginn	  
nákvæmlega	  út.	  Síðan	  er	  niðurstaðan	  sett	  fram	  í	  myndrænt	  form,	  hvíta	  steinstöpla	  sem	  

mynda	  hring,	  eins	  og	  árið,	  og	  sólin	  skín	  á,	  mis	  hátt	  á	  lofti,	  á	  öllum	  árstímum.	  	  

Rúrí	  kallar	  til	  sérfræðinga	  eftir	  því	  sem	  við	  á	  við	  vinnslu	  verka	  sinna.	  Þegar	  hún	  vann	  

Kuopio	  observatorium	  aðstoðaði	  stjörnufræðingur	  hana	  við	  útreikningana.	  Í	  verkinu	  
Áttir,	  voru	  það	  landfræðingur	  og	  landmælingamaður	  sem	  hjálpuðu	  til	  við	  útreikningana.	  

Um	  verkið	  Áttir	  (e.	  Directions)	  segir	  Rúrí:	  „Hér	  er	  sko	  líka	  mikil	  stærðfræði,	  
mælingar“.	  Verkið	  var	  við	  Ægissíðu	  í	  Reykjavík	  frá	  árinu	  1998	  og	  til	  2000.	  Fjórir	  

sjónaukar	  standa	  í	  röð	  og	  stefna	  í	  beinni	  línu	  –	  reyndar	  yfir	  Reykjanesið	  –	  til	  Júgóslavíu,	  

Mósambík,	  Palestínu	  og	  Sierra	  Leone.	  En	  þegar	  verkið	  var	  unnið	  voru	  hernaðarátök	  á	  
öllum	  þessum	  stöðum.	  Landfræðingur	  aðstoðaði	  Rúrí	  við	  að	  reikna	  út	  stefnuna	  og	  

landmælingamaður	  mældi	  fjarlægðirnar	  fyrir	  hana.	  Frá	  þessum	  stað,	  við	  Ægissíðu,	  til	  

Mósambík	  eru	  tíuþúsund	  þrjúhundruð	  og	  sextíu	  kílómetrar	  og	  það	  stendur	  á	  
sjónskífunni.	  Eins	  er	  farið	  að	  í	  sambandi	  við	  hina	  staðina	  þrjá.	  Í	  þessu	  verki	  koma	  því	  

stærðfræði	  hugtökin	  áttir	  og	  mælingar	  við	  sögu.	  
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4.2.5 Hlutföll	  

Hlutföll	  koma	  oftar	  en	  ekki	  við	  sögu	  í	  verkum	  Rúríar	  svo	  sem	  í	  verkinu	  Regnbogi	  sem	  

stendur	  við	  Flugstöð	  Leifs	  Eiríkssonar.	  Hún	  segir:	  

Þetta	  er	  líka	  allt	  saman	  spurning	  um	  hlutföll	  eins	  og	  í	  stóra	  regnboganum.	  
Þetta	  eru	  hlutföll.	  Ef	  hann	  er	  lítill	  og	  stendur	  úti	  í	  náttúrunni,	  hjá	  stóru	  húsi,	  

Þá	  verður	  hann	  bara	  eins	  og	  brjóstnæla	  til	  að	  skreyta	  sig	  með	  þannig	  að	  

hann	  þarf	  að	  vera	  dálítið	  stór	  þannig	  að	  maður	  fái	  tilfinningu	  fyrir	  því	  að	  
hann	  sé	  stór.	  Hlutföll	  eru	  líka	  hluti	  af	  stærðfræði.	  

Rúrí	  bendir	  hér	  á	  að	  það	  er	  ekki	  sama	  í	  hvaða	  samhengi	  og	  umhverfi	  hlutirnir	  eru.	  

Verkið	  Regnbogi	  væri	  ansi	  fyrirferðarmikið	  ef	  það	  stæði	  inni	  í	  húsi,	  til	  dæmis	  Perlunni.	  

En	  þar	  sem	  það	  stendur	  úti	  á	  flatlendinu,	  við	  flugstöðina,	  virkar	  það	  í	  réttri	  stærð	  ef	  svo	  

má	  segja,	  það	  virkar	  mátulega	  stórt.	  	  

Verkið	  Skjalageymsla	  –	  vötn	  í	  hættu,	  (e.	  Archive	  endangered	  waters)	  samanstendur	  

af	  myndum	  af	  fossum	  í	  útdraganlegum	  einingum	  eins	  og	  lóðrétt	  kommóða.	  Einnig	  
heyrist	  fossniður	  ofan	  frá.	  Það	  tengist	  hlutföllum	  á	  þann	  hátt	  að	  áhorfandinn	  horfir	  upp	  

til	  fossanna	  og	  hljóðið	  kemur	  að	  ofan	  eins	  og	  í	  raunveruleikanum.	  Um	  verkið	  þar	  sem	  
fossarnir	  eru	  í	  skjalageymslunni	  segir	  Rúrí:	  

…	  ég	  vil	  að	  fólk	  horfi	  aðeins	  upp	  til	  fossanna,	  því	  það	  gerir	  maður	  yfirleitt	  

þegar	  maður	  er	  að	  skoða	  fossa,	  þeir	  eru	  yfirleitt	  miklu	  stærri	  en	  menn.	  En	  
flest	  sýningarhús	  sem	  maður	  sýnir	  í	  þau	  leyfa	  það	  nú	  ekki.	  Yfirleitt	  er	  

lofthæðin	  ekki	  10	  til	  15	  metrar.	  En	  þá	  er	  það	  samt	  þetta	  hlutfall	  milli	  

mannslíkamans	  og	  verksins,	  fullorðins	  manns	  og	  verksins.	  Stærðarmunurinn	  
verður	  meiri	  á	  milli	  barna	  og	  verksins.	  Þannig	  að	  maður	  horfir	  aðeins	  upp	  til	  

verksins	  og	  hljóðið	  kemur	  ofan	  frá	  til	  manns.	  Við	  vitum	  að	  fossinn	  kemur	  
niður	  þannig	  að	  það	  er	  miklu	  skemmtilegra	  að	  áhorfandinn	  horfi	  upp	  og	  að	  

hljóðið	  komi	  að	  ofan,	  við	  horfum	  svona	  á	  móti	  honum.	  	  

Við	  gerð	  verksins	  hefur	  Rúrí	  möguleika	  rýmisins	  í	  huga.	  Hún	  vinnur	  með	  það	  hvar	  
áhorfandinn	  er	  í	  rýminu,	  ákvarðar	  stærð	  verksins	  og	  kemur	  því	  fyrir	  í	  samræmi	  við	  það	  

og	  hvernig	  verkið	  horfir	  við	  áhorfandanum.	  	  

Í	  verkunum	  Cosmos	  III	  og	  Cosmos	  IV	  notar	  Rúrí,	  sem	  fyrr	  segir,	  þekkta	  teikningu	  
Leonardos	  da	  Vinci	  af	  manni.	  Myndin	  sýnir	  hlutföll	  mannslíkamans	  sem	  voru	  talin	  rétt	  á	  

endurreisnartímanum	  og	  einnig	  heimsmynd	  og	  hugmyndafræði	  þess	  tíma.	  Rúrí	  greinir	  
svo	  frá	  að	  kenningin	  sé	  sú	  að	  Guð	  hafi	  skapað	  manninn	  í	  sinni	  mynd.	  Á	  myndinni	  koma	  
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fram	  hugleiðingar	  um	  það.	  Ef	  Guð	  er	  í	  öllu	  og	  allt	  er	  í	  Guði	  og	  til	  stendur	  að	  búa	  sér	  til	  

kort	  til	  að	  setja	  upplýsingar	  inn	  á	  samkvæmt	  þessari	  hugmyndafræði,	  þá	  hlýtur	  formið	  

að	  vera	  mannslíkaminn.	  Það	  er	  að	  segja	  Guðslíkaminn.	  Mannslíkaminn	  er	  eins	  og	  
Guðslíkaminn	  vegna	  þess	  að	  Guð	  skapaði	  manninn	  í	  sinni	  mynd.	  Þess	  vegna	  settu	  menn	  

allskonar	  upplýsingar,	  og	  kannski	  líka	  til	  að	  muna	  þær,	  inn	  á	  líkamann.	  Ef	  fimm	  arma	  

stjarnan,	  sem	  kemur	  líka	  út	  úr	  líkamanum	  á	  þessari	  mynd,	  er	  skoðuð,	  má	  sjá	  að	  hárið	  á	  
höfðinu	  er	  eins	  og	  eldslogar,	  eins	  og	  sólin.	  Hárin	  við	  kynfærin	  eru	  líka	  eins	  og	  eldslogar	  

og	  þar	  er	  verið	  að	  höfða	  til	  elds	  lífsins.	  Naflinn	  er	  alveg	  í	  miðjunni.	  Ef	  myndin	  táknar	  

alheiminn	  er	  naflinn	  miðja	  hans.	  Rúrí	  greinir	  frá:	  	  

Það	  er	  það	  sem	  átt	  er	  við	  þegar	  einhver	  segir:	  „Hann	  heldur	  nú	  að	  hann	  sé	  

nú	  bara	  nafli	  alheimsins“.	  Þá	  er	  það	  þessi	  nafli	  af	  því	  að	  þetta	  kort	  sýnir	  

alheiminn,	  einhverjar	  upplýsingar	  um	  alheiminn.	  Það	  er	  voða	  skemmtilegt	  

að	  skoða	  þetta	  svona.	  

Hér	  er	  því	  samhengi	  á	  milli	  hlutfalla	  mannslíkamans,	  alheimsins	  og	  Guðs	  fundið	  og	  skýrt	  
út.	  	  

4.2.6 Sjónarhorn	  	  

Mörg	  verkanna	  sem	  Rúrí	  vinnur	  úr	  tommustokkum	  geta	  fallið	  undir	  þemað	  sjónarhorn	  

rétt	  eins	  og	  þemað	  mælingar,	  það	  er	  að	  segja	  þau	  verk	  þar	  sem	  Rúrí	  sýnir	  hvernig	  
tommustokkur	  getur	  litið	  út	  en	  ekki	  eins	  og	  við	  erum	  vön	  að	  sjá	  hann.	  Vangaveltur	  um	  

mismunandi	  sjónarhorn	  leiða	  hugann	  að	  frásögn	  Rúríar	  af	  tilviki	  sem	  átti	  sér	  stað	  í	  ferð	  

sem	  hún	  fór,	  við	  annan	  mann,	  árið	  1998	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  kvikmynda	  afleiðingar	  
stríðsátakanna	  í	  fyrrum	  Júgóslavíu.	  Hér	  kemur	  skýrt	  í	  ljós	  hve	  sjónarhorn	  þess	  sem	  á	  

horfir	  skiptir	  miklu	  máli.	  Rúrí	  segir	  frá	  því	  að	  þá	  var	  hver	  fylking	  þar	  með	  sína	  sögu	  um	  

orsök	  stríðsins.	  „Það	  hvarflaði	  nú	  ekki	  að	  mér	  að	  andmæla	  neinum,“	  segir	  Rúrí.	  Leiðin	  lá	  
til	  Bosníu-‐Hertsegóvínu,	  Serbíu	  og	  Króatíu.	  Rúrí	  hafði	  með	  sér	  nokkur	  kort	  með	  

myndum	  af	  verkum	  úr	  tommustokkum,	  sem	  gefin	  voru	  út	  sem	  póstkort.	  Mynd	  af	  

verkinu	  Tólf	  tommustokkar	  var	  á	  einu	  kortanna.	  Þar	  eru	  tólf	  tommustokkar	  felldir	  á	  tólf	  
vegu.	  Svo	  var	  Rúrí	  einhvern	  tíma	  beðin	  að	  útskýra	  verkið.	  Spyrjandi	  bendir	  á	  einn	  

tommustokkinn	  og	  spyr:	  

„Hvað	  er	  þetta?“	  
„Nú	  þetta	  er	  náttúrulega	  bara	  tommustokkur	  sem	  er	  felldur.	  Þetta	  er	  einn	  

metri“.	  Sagði	  ég.	  
„Nú	  hvernig	  þá?	  “	  	  
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„Segjum	  nú	  svo	  að	  hér	  séu	  samankomnir	  nokkrir	  menn	  með	  mismunandi	  

trú.	  Gyðingurinn	  segir:	  „Sko	  þetta	  er	  metri,	  það	  veit	  hvert	  mannsbarn“	  og	  þá	  

kemur	  kaþólikkinn	  og	  segir:	  „Hvaða	  bölvaða	  rugl	  er	  þetta	  í	  þér?	  Það	  vita	  það	  
allir	  að	  þetta	  er	  metri,	  svona	  lítur	  metrinn	  út“	  og	  þá	  kemur	  

Kalvínstrúarmaðurinn	  og	  segir:	  „Hvað	  voðalega	  eruð	  þið	  eitthvað	  illa	  að	  

ykkur,	  þetta	  er	  metri	  og	  ekkert	  annað“	  þá	  kemur	  búddistinn	  og	  segir:“Nei	  
núna	  er	  eitthvað	  meira	  en	  lítið	  að	  ykkur	  þetta	  er	  metri,“	  og	  þá	  kemur	  

lútherstrúarmaðurinn	  og	  segir:	  „Þið	  eruð	  nú	  meiri	  rugludallarnir	  allri	  saman	  

sko.	  Það	  veit	  nú	  hvert	  mannsbarn	  að	  svona	  er	  metri.“	  Þeir	  tóku	  þetta	  allir	  í	  

hjartastað.	  Menn	  vissu	  alveg	  hvað	  ég	  var	  að	  tala	  um.	  Það	  er	  hægt	  að	  leggja	  

út	  af	  hverju	  sem	  er,	  ef	  menn	  vilja.	  En	  þetta	  er	  ekki	  meining	  verksins.“	  

Meining	  verksins	  er	  skýrð	  þar	  sem	  fjallað	  er	  um	  mælingar.	  

Greint	  hefur	  verið	  frá	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar	  og	  nú	  er	  komið	  að	  umræðu	  um	  

þær.	  
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5 Umræða	  

Hér	  verða	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  ræddar	  í	  fræðilegu	  samhengi.	  Fyrst	  er	  rætt	  um	  

Borghildarþátt	  og	  því	  næst	  er	  fjallað	  um	  Rúríarþátt.	  Að	  lokum	  er	  rætt	  um	  sameiginleg	  

þemu	  sem	  fundust	  hjá	  þeim	  báðum	  og	  snerta	  meðal	  annars	  áhuga	  þeirra	  beggja	  og	  

ánægju	  af	  vinnu	  sinni.	  

5.1 Borghildarþáttur	  

5.1.1 Sjónræn	  nálgun	  	  

Borghildur	  sér	  snertifleti	  stærðfræði	  og	  textílmenntar	  í	  munstrum.	  Hún	  gefur	  
fjölbreyttum	  nemendahóp	  tækifæri	  til	  að	  nálgast	  stærðfræðina	  eftir	  öðrum	  leiðum	  en	  

algengt	  er	  í	  hefðbundnu	  skólastarfi.	  Sjónræn	  nálgun	  í	  kennslu	  Borghildar	  er	  aðallega	  í	  

gegnum	  og	  innan	  rúmfræðinnar	  og	  er	  það	  í	  samræmi	  við	  hugmyndir	  Malkevitch	  (2009)	  

sem	  telur	  viðeigandi	  á	  okkar	  tímum	  að	  skilgreina	  rúmfræði	  sem	  grein	  innan	  
stærðfræðinnar	  sem	  fæst	  við	  sjónræn	  fyrirbæri.	  Því	  má	  segja	  að	  það	  liggi	  beint	  við	  að	  

nálgast	  rúmfræði	  með	  sjónrænum	  hætti	  líkt	  og	  Borghildur	  gerir	  en	  hún	  hefur	  unnið	  

þannig	  með	  hnitakerfi	  og	  flutninga,	  hringi,	  hyrninga	  og	  munstur.	  Borghildur	  telur	  engan	  
vafa	  leika	  á	  því	  að	  með	  þessari	  sjónrænu	  nálgun	  dýpki	  skilningur	  nemenda	  og	  það	  hjálpi	  

þeim	  í	  stærðfræðináminu	  að	  nálgast	  viðfangsefnin	  á	  þennan	  hátt.	  Hún	  segir	  að	  þessi	  
nálgun	  víkki	  hugsunina	  og	  að	  nemendur	  hugsi	  öðruvísi	  um	  stærðfræðina;	  að	  
stærðfræðin	  verði	  ekki	  eins	  einangruð	  og	  við	  að	  sitja,	  reikna	  og	  fá	  út	  tölur	  á	  blaði,	  fá	  

útkomur.	  Að	  sögn	  Borghildar	  verður	  stærðfræðin	  stærri	  í	  huga	  nemenda	  af	  því	  að	  þeir	  
fara	  að	  sjá	  hvernig	  hún	  birtist	  í	  öllu	  umhverfinu.	  Þetta	  er	  áhugavert	  sjónarmið.	  Í	  þessu	  

sambandi	  er	  rétt	  að	  benda	  á	  að	  ef	  munsturgerð	  þjóða	  er	  borin	  saman	  má	  sjá	  að	  	  

landfræðilegir	  staðhættir	  hafa	  áhrif	  á	  hana	  (Anna	  Cynthia	  Leplar,	  Katrín	  Briem,	  Margrét	  
Friðbergsdóttir	  og	  Sólveig	  Helga	  Jónasdóttir,	  1999).	  Þegar	  Borghildur	  er	  spurð	  hvers	  

vegna	  hún	  kennir	  stærðfræði	  með	  sjónrænum	  hætti	  segir	  hún	  að	  ástæðan	  fyrir	  því	  sé	  

sú	  að	  hún	  hefur	  mikinn	  áhuga	  á	  munstrum	  og	  að	  það	  sé	  auðvelt	  fyrir	  sig	  að	  tengja	  þann	  
áhuga	  við	  stærðfræði.	  Að	  koma	  auga	  á	  munstur	  sem	  veita	  skilning,	  veltur	  á	  að	  koma	  

auga	  á	  heild.	  Það	  er	  sjónræn	  athöfn	  sem	  tengist	  myndlist	  og	  munsturgerð	  samkvæmt	  

Sinclair	  (2006).	  Hann	  segir	  þörfina	  fyrir	  að	  finna	  munstur	  og	  reglufestu	  virðist	  liggja	  
djúpt	  í	  mannlegu	  eðli	  og	  að	  maðurinn	  komi	  sér	  upp	  fagurfræðilegu	  næmi	  sem	  hann	  



56	  

treystir	  á	  við	  fjölbreyttar	  aðferðir	  sem	  hann	  notar	  við	  að	  skapa	  merkingu.	  Þegar	  

nemendur	  Borghildar	  koma	  auga	  á	  stærðfræðina	  í	  lífi	  sínu	  og	  umhverfi	  má	  segja	  að	  þeir	  

skapi	  sér	  sína	  eigin	  menningu	  samkvæmt	  Sinclair(2006)	  og	  reyndar	  líka	  Dewey	  (2010)	  
og	  hugsmíðahyggjunni.	  Að	  koma	  auga	  á	  munstur	  í	  náttúrunni	  er	  einnig	  verðugt	  

viðfangsefni.	  

Borghildur	  hefur	  starfað	  með	  náttúrufræðikennurunum	  í	  skólanum	  með	  

náttúrutengda	  stærðfræði.	  Þau	  unnu	  með	  Fibonacci-‐tölur	  og	  skoðuðu	  fjölbreyttar	  
plöntur	  og	  munstur.	  Sinclair	  (2006)	  segir	  að	  til	  séu	  fagurfræðilegar	  tengingar	  sem	  

reynast	  vera	  byggðar	  á	  líffræði	  svo	  sem	  Fibonacci-‐tölurnar	  og	  gullinsnið.	  Nálgun	  

Borghildar	  tengir	  stærðfræðina	  þannig	  við	  líf	  og	  umhverfi	  nemenda	  og	  hún	  er	  þess	  
fullviss	  að	  nemendur	  hennar	  horfi	  með	  öðrum	  hætti	  á	  umhverfi	  sitt	  en	  áður	  eftir	  að	  

hafa	  nálgast	  stærðfræði	  með	  sjónrænum	  hætti.	  Hjá	  Borghildi	  er	  námsumhverfið	  

ríkulegt	  og	  örvandi	  fyrir	  augu	  og	  huga	  en	  það	  er	  mikilvægt	  (Eisner,	  2002).	  Rétt	  er	  að	  
benda	  á	  að	  hefðbundnar	  kennsluaðferðir	  eru	  ekki	  trygging	  fyrir	  því	  að	  allir	  nemendur	  

læri	  í	  kennslustundum.	  

Það	  er	  áhugavert	  hve	  greinandi	  vinnuaðferð	  Borghildar	  er	  og	  hvernig	  hún	  kynnist	  

getu,	  úthaldi	  og	  skilningi	  nemenda	  sinna	  með	  þessum	  hætti.	  Í	  vettvangsathugun	  gekk	  
ég	  á	  milli	  borða	  og	  spurði	  nemendur	  hvort	  þeir	  skildu	  viðfangsefni	  sín	  betur	  eða	  verr	  

þegar	  þeir	  nálgast	  stærðfræðina	  með	  sjónrænum	  hætti.	  Allir	  nemendur	  sem	  voru	  
spurðir	  sögðu	  að	  þeir	  skildu	  vel	  það	  sem	  þeir	  væru	  að	  fást	  við.	  

Einn	  ávinningur	  af	  þessari	  sjónrænu	  nálgun,	  að	  sögn	  Borghildar,	  er	  sá	  að	  slakir	  

nemendur	  eru	  oft	  ánægðir	  með	  þetta	  fyrirkomulag.	  Því	  má	  segja	  að	  það	  að	  nálgast	  

stærðfræði	  með	  sjónrænum	  hætti	  sé	  í	  anda	  fjölgreindarkenningar	  Gardners	  (1993).	  

Nemendur	  sem	  teljast	  slakir	  í	  einni	  námsgrein	  þegar	  hefðbundnar	  aðferðir	  eru	  notaðar,	  

geta	  verið	  sterkir	  á	  öðrum	  sviðum	  og	  njóta	  sín	  því	  betur	  í	  óhefðbundinni	  vinnu	  líkt	  og	  

hjá	  Borghildi.	  Með	  því	  að	  nota	  sjónræna	  nálgun	  tekst	  henni	  að	  skapa	  þannig	  
námsumhverfi	  að	  flestir	  ef	  ekki	  allir	  nemendur	  fá	  nám	  við	  sitt	  hæfi	  en	  mikilvægt	  er	  að	  

nám	  sé	  skipulagt	  þannig	  að	  svo	  megi	  verða	  (Ferguson	  o.fl.,	  2012).	  Allir	  nemendur	  

Borghildar	  sem	  spurðir	  voru,	  sögðust	  skilja	  viðfangsefni	  sín	  betur	  með	  því	  að	  nálgast	  
þau	  með	  sjónrænum	  hætti.	  Það	  er	  einn	  ávinningur	  af	  sjónrænni	  nálgun,	  annar	  er	  hve	  

greinandi	  hún	  er	  fyrir	  kennarann,	  Borghildi.	  Hún	  talar	  um	  hve	  vel	  hún	  kynnist	  getu,	  

úthaldi	  og	  skilningi	  nemenda	  sinna	  með	  þessum	  hætti.	  Hér	  eru	  því	  atriði	  sem	  kennarar	  

ættu	  almennt	  að	  skoða	  og	  nýta	  sér.	  	  

Borghildi	  finnst	  mikilvægt	  að	  nemendur	  vinni	  í	  höndunum	  og	  telur	  það	  tengjast	  þörf	  

sinni	  fyrir	  að	  gera	  eitthvað	  í	  höndunum.	  Með	  því	  að	  halda	  sýningar	  gerir	  hún	  vinnu	  
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nemenda	  hátt	  undir	  höfði,	  undirstrikar	  og	  dregur	  fram	  að	  vinna	  þeirra	  sé	  merkileg	  og	  

þess	  virði	  að	  sýna	  öðrum.	  Hún	  leggur	  mikla	  áherslu	  á	  að	  verk	  allra	  nemenda	  séu	  til	  

sýnis.	  Þannig	  jafnar	  hún	  stöðu	  nemenda	  innan	  bekkjarins	  í	  anda	  kenninga	  Bourdieus	  
(Gestur	  Guðmundsson,	  2012)	  um	  átök	  á	  vettvangi.	  Einnig	  styrkist	  staða	  

hópsins/bekkjarins,	  innan	  skólans	  þegar	  sjónræn	  vinna	  hans	  er	  gerð	  sýnileg	  öllum.	  

Borghildur	  samþættir	  list-‐	  og	  verkgreinina	  í	  textíl	  og	  stærðfræði	  sem	  almennt	  er	  

talin	  vera	  bókleg	  námsgrein.	  Hún	  leitar	  að,	  finnur	  og	  sér	  snertifleti	  og	  tengingar	  á	  milli	  
hins	  sjónræna	  þáttar	  og	  stærðfræði.	  Samkvæmt	  Eisner	  (2002)	  geta	  listirnar	  og	  þar	  með	  

talin	  sjónræn	  nálgun,	  vísað	  veginn	  við	  að	  kenna	  námsgreinar	  sem	  oftast	  eru	  álitnar	  

fræðilegar	  en	  ein	  af	  þeim	  er	  stærðfræði.	  Kennsla	  í	  listum	  tengist	  auk	  þess	  viðleitni	  til	  að	  
hjálpa	  nemendum	  að	  sjá	  tengsl	  og	  samvirkni	  á	  milli	  eiginleika	  og	  byggja	  upp	  heildarsýn	  

og	  skilning	  (Eisner,	  2002).	  Leiða	  má	  líkum	  að	  því	  að	  slíkt	  gerist	  þegar	  nemendur	  nálgast	  

stærðfræði	  með	  sjónrænum	  hætti.	  Bamford	  (2011)	  segir	  að	  leggja	  þurfi	  áherslu	  á	  að	  
samþætta	  skapandi	  nám	  þvert	  á	  námssvið	  í	  íslenskum	  skólum.	  Það	  gerir	  Borghildur	  og	  

því	  mættu	  íslenskir	  kennarar	  líta	  til	  hennar	  og	  læra	  af	  henni.	  Borghildur	  er	  örugg	  og	  

reynd	  í	  starfi	  og	  er	  þess	  fullviss	  að	  sjónræn	  nálgun	  á	  stærðfræði	  efli	  skilning	  nemenda.	  
Hún	  kennir	  til	  skilnings	  en	  leggur	  minni	  áherslu	  á	  yfirferð	  eða	  að	  komast	  yfir	  ákveðinn	  

fjölda	  blaðsíðna.	  Nemendur	  Borghildar	  byggja	  upp	  sína	  þekkingu	  sjálfir	  í	  anda	  kenninga	  

Deweys	  (2010),	  Eisners	  (2002)	  og	  hugsmíðahyggju	  (Dalvang	  og	  Lunde,	  2006;	  Þuríður	  
Jóhannsdóttir,	  e.d.).	  

Þegar	  mig	  ber	  að	  garði	  eru	  margir	  nemendur	  að	  vinna	  með	  þríhyrninga.	  Þeir	  nota	  

námsbókina	  til	  hliðsjónar	  en	  leita	  síðan	  að	  þríhyrningum	  í	  umhverfinu,	  á	  netinu	  og	  hvar	  

svo	  sem	  þeim	  dettur	  í	  hug.	  Þeir	  fundu	  byggingar	  og	  fleiri	  mannvirki	  þar	  sem	  
þríhyrningafræðin	  er	  notuð,	  vegna	  þess	  að	  þríhyrningurinn	  er	  sterkasta	  formið.	  Slík	  

vinnubrögð	  eru	  í	  anda	  hugsmíðahyggju	  (Dalvang	  og	  Lunde,	  2006),	  Bruners	  (1996)	  og	  

Deweys	  (2010).	  Síðan	  teikna	  nemendur	  og	  prenta	  út	  þríhyrninga,	  mæla	  þá,	  búa	  til	  
munstur	  og	  marghyrninga	  og	  reikna	  út	  hornasummur.	  Þeir	  leika	  sér	  með	  formið	  og	  skrá	  

niðurstöður.	  Þannig	  byggja	  þeir	  upp	  sína	  eigin	  þekkingu,	  hver	  og	  einn	  í	  anda	  

hugsmíðahyggju	  (Dalvang	  og	  Lunde,	  2006;	  Þuríður	  Jóhannsdóttir,	  e.d.),	  Deweys	  (2010),	  
Eisners	  (2002)	  og	  fjölgreindarkenningar	  Gardners	  (1993).	  

Mandölur	  eru	  áberandi	  þáttur	  í	  vinnu	  Borghildar	  með	  sjónræna	  nálgun	  á	  

stærðfræði.	  Á	  veggjum	  skólastofunnar	  er	  meðal	  annars	  myndefni	  sem	  tengist	  

mandölum.	  Borghildi	  finnst	  gaman	  að	  vinna	  með	  mandölur	  og	  hlýtur	  því	  að	  smita	  
nemendur	  með	  áhuga	  sínum.	  Námsumhverfi	  nemenda	  er	  því	  örvandi	  og	  ríkulegt.	  

Jákvæðni	  ræður	  þar	  ríkjum.	  	  
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Tilvalið	  er	  að	  tengja	  mandölur	  við	  stærðfræði	  en	  auk	  þess	  er	  ástæðan	  fyrir	  því	  að	  

þær	  verða	  fyrir	  valinu	  sú	  að	  mandölur	  eru	  nú	  vinsælar	  og	  áberandi	  og	  tengist	  það	  

aukinni	  áherslu	  á	  núvitund.	  Þannig	  tengir	  Borghildur	  verkefni	  við	  þætti	  sem	  eru	  ofarlega	  
á	  baugi	  hverju	  sinni	  og	  við	  menningu	  í	  anda	  Bruners	  (1996).	  Einnig	  tengir	  hún	  vinnu	  

nemenda	  við	  áhugasvið	  þeirra	  en	  það	  segja	  Ferguson	  o.fl.	  (2012)	  og	  Nieto	  (1999)	  

mikilvægt.	  Nemendur	  Borghildar	  vinna	  með	  mandölur	  á	  sambærilegan	  hátt	  og	  
þríhyrninga.	  Sú	  vinna	  er	  gott	  dæmi	  um	  það	  hvernig	  þeir	  nálgast	  viðfangsefni	  sín	  og	  

hugtökin	  sem	  unnið	  er	  með	  hverju	  sinni.	  Mandölur	  tengjast	  speglun	  og	  munstrum.	  

Einnig	  er	  tilvalið	  að	  vinna	  jafnframt	  með	  þríhyrningasummu	  og	  almenn	  brot.	  

Þegar	  Eisner	  (2002)	  talar	  um	  mikilvægi	  samþættingar	  listgreina	  við	  aðrar	  

námsgreinar	  er	  meginverkefni,	  að	  hans	  mati,	  að	  finna	  hugmynd	  eða	  þema	  sem	  getur	  

blómstrað,	  sprungið	  út,	  í	  vinnu	  sem	  er	  ekki	  eingöngu	  bundin	  við	  listir	  heldur	  einnig	  

aðrar	  greinar.	  Það	  gerist	  í	  vinnu	  nemenda	  Borghildar	  með	  mandölur.	  Sönnun	  þess	  má	  
sjá	  á	  göngum	  skólans	  þar	  sem	  mandölur	  nemenda	  eru	  til	  sýnis.	  

Borghildur	  talar	  um	  að	  nemendur	  sínir	  séu	  sterkir	  í	  rúmfræði	  en	  ef	  til	  vill	  ekki	  eins	  

sterkir	  í	  algebru	  og	  nemendur	  kennara	  sem	  komast	  yfir	  hefðbundnar	  námsáætlanir.	  Orð	  
deildarstjórans	  renna	  stoðum	  undir	  það	  álit.	  Nemendur	  fengu	  að	  læra	  rúmfræði	  á	  eigin	  
forsendum.	  Þannig	  má	  segja	  að	  fjölgreindarkenning	  Gardners	  (1993)	  birtist	  í	  

vinnuaðferðum	  Borghildar.	  En	  líta	  ber	  á	  það	  að	  þessi	  góði	  grunnur	  nemenda	  í	  rúmfræði	  
kemur	  sér	  vel	  þegar	  kemur	  að	  námi	  í	  algebru	  samkvæmt	  Jónínu	  Völu	  Kristinsdóttur	  
(munnleg	  heimild	  1.	  febrúar	  2016).	  Borghildur	  mælir	  eindregið	  með	  þessari	  aðferð,	  

þessari	  skapandi,	  sjónrænu	  nálgun	  á	  stærðfræði.	  

5.1.2 Skapandi	  vinnubrögð	  

Borghildur	  er	  kennari	  sem	  byggir	  á	  skapandi	  kennsluháttum	  og	  margir	  kennarar	  mættu	  
leita	  í	  smiðju	  til	  hennar	  en	  sköpun	  er	  einn	  af	  grunnþáttum	  menntunar	  í	  aðalnámskrá	  

grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  og	  ætti	  því	  að	  fléttast	  inn	  í	  

allt	  nám.	  Borghildur	  eflir	  og	  þróar	  skapandi	  starf	  en	  það	  kemur	  fram	  í	  skýrslu	  Bamfords	  
(2011)	  að	  það	  þurfi	  að	  gera	  í	  skólum	  á	  Íslandi.	  Aðferðir	  í	  anda	  Deweys	  (2010)	  og	  Eisners	  

(2002)	  birtast	  í	  skólastofunni	  hjá	  Borghildi	  á	  þann	  hátt	  að	  hún	  gefur	  nemendum	  nægan	  

tíma	  til	  að	  fást	  við	  viðfangsefni	  sín	  og	  komast	  að	  niðurstöðu.	  Borghildur	  er	  einnig	  undir	  
það	  búin	  að	  kennslustundir	  séu	  líflegar,	  nemendur	  ræði	  saman,	  séu	  á	  ferðinni	  við	  að	  

afla	  sér	  gagna	  og	  að	  ákveðin	  óreiða	  sé	  í	  skólastofunni.	  Slík	  vinnubrögð	  eru	  í	  anda	  Eisners	  

(2002).	  Hvernig	  nemendur	  hennar	  vinna	  skapandi	  saman,	  hver	  innan	  um	  annan,	  má	  
segja	  að	  séu	  vinnubrögð	  í	  anda	  fjölgreindarkenningar	  Gardners	  (1993).	  Allir	  eru	  með	  á	  
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sínum	  forsendum,	  hverjir	  svo	  sem	  styrkleikar	  þeirra	  kunna	  að	  vera.	  Einn	  ávinningurinn	  

af	  þessum	  vinnubrögðum,	  að	  sögn	  Borghildar,	  er	  sá	  að	  allir	  nemendur	  eru	  ánægðir	  með	  

þetta	  fyrirkomulag.	  Hún	  talar	  oftar	  en	  einu	  sinni	  um	  hve	  mikla	  ánægju	  hún	  hefur	  af	  að	  
vinna	  með	  þessum	  hætti.	  Ekki	  er	  vafi	  á	  að	  ánægja	  Borghildar	  og	  áhugi	  smitar	  

nemendurna,	  en	  skapandi	  starf	  veitir	  ánægju	  samkvæmt	  Eisner	  (2002).	  Hann	  segir	  

ánægju	  fylgja	  skapandi	  starfi	  og	  að	  hún	  sé	  mikilvæg	  í	  námi.	  Þeirri	  staðreynd	  er	  oft	  ekki	  
gefinn	  gaumur	  í	  umræðu	  um	  skólastarf	  (Eisner,	  2002).	  	  

Í	  skapandi	  verkefnum	  eru	  allir	  með	  og	  þá	  breytist	  viðhorfið	  til	  greinarinnar.	  Slík	  

vinnubrögð,	  þegar	  það	  sem	  nemendur	  hafa	  fram	  að	  færa	  og	  til	  málanna	  að	  leggja	  er	  

metið	  jafngilt,	  ættu	  einnig	  að	  jafna	  stöðu	  þeirra	  og	  auka	  jöfnuð	  í	  skólastofunni	  
samkvæmt	  kenningum	  Bourdieus	  um	  átök	  á	  vettvangi	  (Gestur	  Guðmundsson,	  2012).	  

Staða	  nemenda	  hlýtur	  að	  jafnast	  þegar	  allar	  greindir	  eru	  metnar	  jafnréttháar.	  Nemandi	  

sem	  er	  sterkur	  í	  rýmisgreind	  en	  ef	  til	  vill	  ekki	  í	  rökgreind,	  nýtur	  sín	  betur	  með	  þessum	  
hætti	  en	  við	  að	  reikna	  við	  borð	  með	  blað	  og	  bók.	  Þannig	  styrkist	  staða	  hans	  innan	  

hópsins	  samkvæmt	  kenningum	  Bordieus	  (Gestur	  Guðmundsson,	  2012).	  

Borghildi	  finnst	  eðlilegt	  að	  kennslustundir	  séu	  líflegar,	  að	  nemendur	  ræði	  saman,	  

séu	  á	  ferðinni	  til	  að	  afla	  sér	  gagna	  og	  að	  nokkur	  óreiða	  sé	  í	  skólastofunni.	  Hún	  bendir	  á	  
að	  list-‐	  og	  verkgreinakennarar	  þoli	  yfirleitt	  betur	  að	  hlutirnir	  fari	  úr	  skorðum	  en	  aðrir	  

kennarar.	  Eitt	  af	  því	  sem	  Eisner	  (2002)	  bendir	  á	  að	  sé	  viðtekin	  venja	  í	  list-‐	  og	  
verkgreinum	  og	  væri	  ávinningur	  af	  að	  yfirfæra	  á	  alla	  menntun,	  er	  að	  nemendur	  fari	  um	  
stofuna	  en	  séu	  ekki	  fastir	  hver	  í	  sínu	  sæti.	  Hvetja	  ætti	  þá	  til	  að	  nota	  ímyndunaraflið	  og	  

efla	  skynjun,	  sveigjanleika	  og	  að	  hafa	  ánægju	  af	  vinnu	  sinni.	  Allir	  þessir	  þættir	  eiga	  við	  í	  

kennslustundum	  í	  stærðfræði	  hjá	  textílkennaranum	  Borghildi.	  Hún	  telur	  líka	  engan	  vafa	  
leika	  á	  því	  varðandi	  vinnubrögð	  sín	  og	  það	  hvernig	  hún	  nálgast	  stærðfræði	  sjónrænt	  á	  

skapandi	  hátt	  að	  það	  skipti	  máli	  að	  hún	  er	  list-‐	  og	  verkgreinakennari	  (textílkennari).	  

Einnig	  eru	  styrkleikar	  hennar	  mikilvægir	  í	  þessu	  sambandi,	  skapandi	  hugsun,	  áhugi	  á	  
mynstrum,	  mikið	  úthald,	  kjarkur,	  hugrekki	  og	  góð	  yfirsýn.	  Hún	  nennir	  að	  takast	  á	  við	  

hlutina.	  Hún	  gefur	  nemendum	  tíma	  og	  stýrir	  þeim	  ekki	  að	  fyrirfram	  gefnum	  

niðurstöðum,	  leyfir	  ímyndunarafli	  þeirra	  að	  njóta	  sín.	  Í	  skapandi	  starfi	  er	  mikilvægt	  að	  
gefa	  nemendum	  tíma	  til	  að	  finna	  sín	  eigin	  svör	  og	  uppgötva.	  Það	  gerir	  Borghildur	  og	  

vinnur	  þannig	  í	  anda	  Deweys	  (2010)	  og	  Eisners	  (2002).	  Í	  listum	  felst	  mikilvægt	  framlag	  

til	  menntunar,	  þar	  á	  meðal	  þróun	  hæfni	  til	  að	  hugsa	  í	  samhengi	  við	  listform,	  tjáningu	  og	  
samskipti	  um	  mismunandi	  merkingu.	  Í	  gegnum	  listirnar,	  og	  þar	  með	  skapandi	  

vinnubrögð,	  lærum	  við	  að	  sjá	  það	  sem	  við	  höfum	  ekki	  tekið	  eftir,	  að	  finna	  fyrir	  

tilfinningum	  sem	  við	  höfum	  ekki	  fundið	  fyrir	  áður,	  að	  tileinka	  okkur	  hugsunarhátt	  sem	  á	  
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rætur	  í	  listum.	  Reynslan	  leiðir	  okkur	  í	  ferli	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  sjálfið	  þannig	  að	  það	  

breytist	  (Eisner,	  2002).	  Skapandi	  vinnubrögð	  eru	  því	  afar	  mikilvæg	  fyrir	  nám	  og	  skilning.	  

Það	  veit	  Borghildur	  og	  vinnur	  samkvæmt	  þeirri	  vitneskju.	  Listræn	  vinna	  leggur	  því	  sitt	  af	  
mörkum	  til	  þróunar	  flókinnar	  og	  margræðrar	  hugsunar.	  Það	  er	  því	  kaldhæðnislegt	  að	  

listræn	  vinna	  er	  oft	  og	  tíðum	  talin	  hafa	  lítið	  með	  flókin	  hugsanaferli	  að	  gera	  og	  eiga	  

meira	  skylt	  við	  leik	  en	  vinnu	  segir	  Eisner	  (2002).	  Samkvæmt	  Eisner	  er	  því	  afar	  gagnlegt	  
að	  viðhafa	  skapandi	  vinnubrögð	  í	  öllu	  námi	  og	  yfirfæra	  vinnubrögð	  úr	  list-‐	  og	  

verkgreinum	  á	  nám	  í	  bóklegri	  námsgrein,	  stærðfræði,	  líkt	  og	  Borghildur	  gerir.	  Hún	  

leggur	  áherslu	  á	  að	  lærdómsferlið	  sé	  mikilvægt	  í	  anda	  Deweys	  (2010)	  og	  Eisners	  (2002).	  

Þegar	  nemendur	  læra	  með	  þessum	  hætti	  er	  lærdómsferlið	  sambærilegt	  við	  

sköpunarferlið	  og	  nemendur	  sökkva	  sér	  ofan	  í	  viðfangsefni	  sín.	  Borghildur	  hefur	  fundið	  

jafnvægi	  varðandi	  það	  hvenær	  rétt	  er	  að	  láta	  nemendur	  í	  friði	  og	  hvenær	  er	  við	  hæfi	  að	  

grípa	  inn	  í	  (í	  taumana)	  en	  samkvæmt	  Eisner	  (2002)	  er	  mikilvægt	  að	  kennarar	  búi	  yfir	  
slíkri	  hæfni.	  Ef	  til	  vill	  tengist	  sú	  hæfni	  hennar,	  að	  vita	  hvenær	  rétt	  er	  að	  láta	  nemendur	  í	  
friði,	  þeirri	  staðreynd	  að	  hún	  er	  textílkennari.	  

Borghildur	  talar	  um	  hve	  nemendur	  hennar	  verða	  oft	  glaðir	  þegar	  þeir	  sjá	  árangur	  og	  
afrakstur	  vinnu	  sinnar.	  Borghildur	  telur	  ánægjuna	  mikilvæga	  líkt	  og	  Eisner	  (2002)	  og	  hún	  

leggur	  einnig	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  hafi	  jákvætt	  viðhorf	  til	  námsgreinarinnar	  

stærðfræði.	  Til	  að	  ná	  fram	  jákvæðni	  hjá	  nemendum	  sínum	  lætur	  hún	  þá	  vinna	  á	  
skapandi	  hátt	  með	  munstur.	  Síðan	  leggur	  hún	  áherslu	  á	  að	  halda	  sýningu	  á	  verkum	  

nemenda	  og	  eflir	  þannig	  enn	  jákvæðni,	  gleði	  og	  stolt	  þeirra	  yfir	  góðum	  og	  
árangursríkum	  verkum.	  Einnig	  stuðlar	  það	  að	  því	  að	  viðhorf	  til	  greinarinnar	  breytist,	  

verður	  jákvæðara.	  Skapandi	  skólastarf,	  eins	  og	  það	  birtist	  í	  kennslustundum	  hjá	  

Borghildi,	  á	  því	  afar	  vel	  við	  fjölgreindarkenningu	  Gardners	  (1993)	  þar	  sem	  styrkleikar	  

hvers	  og	  eins	  fá	  að	  njóta	  sín.	  Ekki	  er	  ástæða	  til	  að	  ætla	  annað	  en	  að	  hið	  sama	  eigi	  við	  í	  

öllum	  kennslustundum	  þar	  sem	  sambærileg	  vinnubrögð	  eru	  viðhöfð.	  Þegar	  Borghildur	  
segir	  að	  nemendur	  verði	  orðlausir	  af	  hrifningu	  yfir	  verkum	  sínum	  leiðir	  það	  hugann	  að	  

fegurðinni.	  Hana	  má	  skilgreina	  þannig	  að	  hún	  tengist	  ekki	  einungis	  sjónræna	  þættinum	  

heldur	  einnig	  væntumþykju.	  R.	  Jóhannesdóttir	  og	  Sigríður	  Þorgeirsdóttir	  (2011)	  segja	  að	  
fegurðin	  sé	  skynreynsla	  og	  að	  hún	  sé	  upplifun	  af	  tengslum	  við	  eitthvað	  sem	  okkur	  þykir	  

vænt	  um.	  Gera	  má	  ráð	  fyrir	  að	  nemendur	  hafi	  hlýjar	  tilfinningar	  til	  verka	  sem	  þeir	  hafa	  

lagt	  sig	  fram	  við	  að	  vinna.	  Eisner	  (2002)	  talar	  um	  að	  það	  skynja	  fegurð	  krefjist	  athuguls	  

og	  greinandi	  huga.	  Leiða	  má	  líkum	  að	  því	  að	  slíkir	  eiginleikar	  eflist	  hjá	  nemendum	  þar	  
sem	  stærðfræðinám	  er	  byggt	  á	  sjónrænni	  nálgun	  líkt	  og	  hjá	  Borghildi.	  
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Borghildur	  er	  meðvituð	  um	  hve	  mikil	  áhersla	  er	  almennt	  á	  sköpun	  í	  þjóðfélaginu.	  

Hún	  hvetur	  kennara	  til	  að	  nýta	  sér	  verkefni	  í	  námsbókunum	  þar	  sem	  byggt	  er	  á	  

skapandi	  nálgun,	  ekki	  síst	  vegna	  þess	  að	  nemendum	  finnst	  það	  gaman.	  Hún	  leggur,	  sem	  
fyrr	  segir,	  ríka	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  hafi	  ánægju	  af	  náminu.	  Það	  verður	  enda	  að	  

teljast	  líklegra	  en	  hitt	  að	  nám	  fari	  fram	  þegar	  nemendur	  hafa	  ánægju	  af	  viðfangsefnum	  

sínum.	  Borghildur	  hefur	  til	  að	  bera	  mikilvæga	  kosti	  kennara	  sem	  byggir	  kennslu	  sína	  á	  
skapandi	  vinnubrögðum.	  

5.1.3 Námsumhverfi	  	  

Hér	  er	  fjallað	  um	  samþættingu,	  vinnulag	  Borghildar,	  kennsluaðferð	  sem	  hún	  nefnir	  

dreifiaðferð	  og	  jafningjafræðslu.	  Skólamenning,	  námsumhverfi	  og	  verkefnatímar	  koma	  

einnig	  við	  sögu.	  Síðan	  er	  fjallað	  um	  námsmat.	  

Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  hóf	  Borghildur	  að	  samþætta	  stærðfræði	  og	  textílmennt	  

vegna	  áhuga	  á	  munsturgerð	  og	  þess	  hve	  mikilvægt	  hún	  telur	  að	  vinna	  í	  höndunum.	  
Vegna	  þess	  að	  Borghildur	  samþættir	  stærðfræði	  og	  hið	  sjónræna	  fá	  nemendur	  hennar	  
tækifæri	  til	  að	  nálgast	  viðfangsefni	  sín	  frá	  ólíkum	  sjónarhornum	  og	  kafa	  dýpra	  í	  efnið	  

samkvæmt	  Lilju	  M.	  Jónsdóttur	  (1996)	  og	  Walters	  (1982).	  Viðfangsefni	  þeirra	  eru	  
víðtækari	  og	  raunhæfari,	  líkari	  aðstæðum	  og	  kröfum	  daglegs	  lífs,	  samkvæmt	  Andra	  
Ísakssyni	  (1983).	  Samþætting	  hjálpar	  nemendum	  að	  sjá	  tengsl	  samkvæmt	  Eisner	  (2002)	  

og	  öðlast	  þannig	  dýpri	  og	  víðtækari	  skilning	  þegar	  námsgreinar	  eru	  samþættar.	  	  

Borghildur	  samþættir	  kennslugreinar	  þvert	  á	  námsvið	  með	  áherslu	  á	  skapandi	  

kennsluaðferðir	  en	  það	  eru	  þættir	  sem	  Bamford	  (2011)	  segir	  að	  efla	  þurfi	  og	  þróa	  í	  
íslenskum	  skólum.	  Bamford	  segir	  jafnframt	  að	  vankunnátta	  í	  að	  samþætta	  sé	  stór	  galli	  á	  

menntakerfinu.	  Gagnlegt	  væri	  því	  og	  æskilegt	  að	  íslenskir	  kennarar	  gengju	  í	  smiðju	  til	  

Borghildar.	  Þar	  má	  læra	  ýmislegt	  um	  kennsluhætti	  sem	  hæfa	  21.	  öldinni.	  Athygli	  vekur	  
að	  Borghildur	  segir	  greinarnar	  styðja	  hver	  aðra.	  Einnig	  má	  taka	  til	  fyrirmyndar	  hve	  

óhrædd	  hún	  er	  við	  að	  verkefnin	  taki	  stefnu	  sem	  hún	  var	  ekki	  búin	  að	  skipuleggja	  

fyrirfram	  svo	  sem	  þegar	  tekið	  var	  til	  við	  krosssaum	  og	  hún	  leyfir	  óvæntum	  hlutum	  að	  
gerast.	  Þessi	  atriði	  segir	  Eisner	  (2002)	  vera	  mikilvæg.	  Enda	  eru	  þau	  lykilatriði	  í	  öllu	  

sköpunarferli	  og	  skólastarfi	  þar	  sem	  skapandi	  vinnubrögð	  eru	  viðhöfð.	  	  

Borghildur	  bendir	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  tengja	  námið	  við	  áhugasvið	  nemenda.	  

Ferguson	  o.fl.	  (2012)	  og	  Nieto	  (1999)	  taka,	  eins	  og	  fram	  hefur	  komið,	  undir	  það.	  Einnig	  

er	  mikilvægt	  að	  fara	  ekki	  af	  stað	  með	  fyrirfram	  gefnar	  hugmyndir	  um	  hvað	  vekur	  áhuga	  

barnanna	  og	  er	  í	  því	  sambandi	  vísað	  í	  frásögn	  Borghildar	  af	  áuga	  sem	  kviknaði	  hjá	  
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drengjum	  hjá	  henni	  á	  krosssaumi.	  Að	  flokka	  í	  námsgreinar	  er	  mannanna	  verk	  og	  því	  er	  

einnig	  á	  færi	  okkar	  að	  samþætta	  þær.	  Samkvæmt	  ofansögðu	  er	  æskilegt	  að	  gera	  það.	  

Kennsluaðferðin	  jafningjafræðsla	  hefur	  þróast	  hjá	  Borghildi	  eins	  og	  sjá	  má	  á	  því	  

hvernig	  hún	  biður	  nemendur,	  sem	  hún	  veit	  að	  kunna	  það	  sem	  fengist	  er	  við,	  að	  aðstoða	  

þá	  sem	  þurfa	  hjálp.	  Topping	  (1988)	  segir	  rannsóknir	  sýna	  að	  jafningjafræðsla	  virki	  vel	  og	  

að	  það	  sé	  jákvæð	  reynsla	  af	  henni.	  Borghildi	  finnst	  oft	  gott	  þegar	  duglegir	  nemendur	  

hjálpa	  þeim	  slöku	  og	  börn	  virðast	  oft	  og	  tíðum	  eiga	  gott	  með	  að	  útskýra	  fyrir	  öðrum	  
börnum.	  Með	  slíku	  fyrirkomulagi	  dreifir	  Borghildur	  álagi,	  nemandinn	  sem	  fræðir,	  græðir	  

og	  finnur	  til	  sín.	  Hann	  eflist	  ekki	  síður	  en	  hinn,	  sem	  og	  samvirkni	  á	  meðal	  nemenda.	  

Þegar	  skólastarf	  fer	  fram	  með	  þeim	  hætti	  sem	  hér	  er	  lýst,	  kann	  að	  vera	  að	  nemandinn	  
sem	  beðinn	  er	  að	  kenna	  öðrum,	  sá	  sem	  getur	  og	  kann,	  sé	  ekki	  endilega	  sterkur	  í	  

greinum	  sem	  prófað	  er	  í	  á	  samræmdum	  prófum.	  Almennt	  er	  lögð	  aðaláhersla	  á	  

málgreind	  og	  rök-‐	  og	  stærðfræðigreind	  í	  skólum.	  Þeir	  nemendur	  sem	  búa	  yfir	  annars	  
konar	  greind	  verða	  því	  oft	  út	  undan	  í	  námi	  (Sapon-‐Shevin,	  2007).	  Þegar	  allar	  greindir	  

eru	  metnar	  jafngildar,	  líkt	  og	  Borghildur	  gerir,	  í	  anda	  Gardners	  (Armstrong,	  2001)	  kann	  

staða	  nemenda	  að	  styrkjast	  innan	  hópsins	  í	  anda	  kenninga	  Bourdieus	  um	  átök	  á	  
vettvangi,	  habitus	  og	  félagslegan	  auð	  (Gestur	  Guðmundsson,	  2012).	  Að	  auki	  eflist	  

bindandi	  og	  brúandi	  félagsauður	  á	  meðal	  nemenda	  í	  slíku	  námsumhverfi	  samkvæmt	  

Allan	  (2010).	  Þegar	  svo	  tekst	  til	  er	  það	  mikils	  virði	  og	  ætti	  að	  skila	  sér	  út	  í	  samfélagið	  og	  
efla	  lýðræði	  og	  jöfnuð.	  Eisner	  (2002)	  talar	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  í	  myndmenntastofunni	  

sé	  ekki	  einungis	  leyft,	  heldur	  hvatt	  til	  þess	  að	  nemendur	  horfi	  á	  verk	  samnemenda	  sinna	  
líkt	  og	  Borghildur	  lætur	  gera	  í	  stærðfræðistofunni	  og	  yfirfærir	  þannig	  vinnulag	  frá	  list-‐	  

og	  verkgreinum.	  Það	  er	  líka	  leið	  til	  að	  læra	  og	  er	  einmitt	  jafningjafræðsla.	  Eisner	  segir	  

að	  einnig	  sé	  mikilvægt	  að	  nemendur	  og	  kennari	  ræði	  um	  verkin.	  Þegar	  slík	  vinnubrögð	  

eru	  viðhöfð	  í	  skólastofunni	  eflist	  samvinna	  og	  sjálfstæði	  nemenda.	  Því	  má	  leiða	  að	  því	  

líkum	  að	  duglegu	  nemendurnir	  sem	  Borghildur	  talar	  um	  og	  segir	  að	  haldi	  alltaf	  áfram	  að	  
vinna	  hafi	  hreinlega	  öðlast	  sjálfstæði	  með	  kennsluaðferðum	  Borghildar,	  dreifiaðferð	  og	  

jafningjafræðslu.	  Einnig	  er	  líklegt	  að	  áhugi	  þeirra	  hafi	  kviknað,	  þeir	  séu	  hreinlega	  

áhugasamir	  og	  ánægðir	  nemendur	  og	  það	  skilar	  sér	  í	  góðu	  verki.	  

Það	  hvernig	  Borghildur	  nálgast	  nemendur	  sína	  með	  dreifiaðferðinni	  hlýtur	  að	  teljast	  

vera	  í	  anda	  fjölgreindarkenningar	  Gardners	  (1993).	  Borghildur	  mætir	  hverjum	  nemanda	  

þar	  sem	  hann	  er	  staddur	  og	  leggur	  líka	  mikla	  áherslu	  að	  kveikja	  áhuga	  nemenda,	  að	  ná	  
þeim	  með	  sér.	  Einnig	  vekur	  athygli	  að	  Borghildur	  er	  ekki	  upptekin	  af	  því	  að	  allir	  verði	  að	  

læra	  allt	  en	  dregur	  fram	  það	  sem	  henni	  finnst	  mikilvægt.	  Hún	  segir	  að	  duglegir	  og	  

áhugasamir	  nemendur	  haldi	  alltaf	  áfram.	  Þeir	  eru	  vanir	  sjálfstæðum	  vinnubrögðum.	  
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Slíkt	  fyrirkomulag	  gerir	  það	  að	  verkum	  að	  slakir	  nemendur	  dragast	  ekki	  stöðugt	  meira	  

aftur	  úr.	  Borghildur	  gerir	  kröfur	  til	  nemenda	  sinna,	  leggur	  mikla	  áherslu	  á	  að	  kveikja	  

áhuga	  þeirra	  og	  leitast	  við	  að	  sjá	  til	  þess	  að	  sem	  flestir	  hafi	  sem	  mestan	  ávinning	  af	  
náminu.	  D´Ambrosio	  (2015)	  segir	  mikilvægt	  að	  efla	  tjáningu	  og	  sköpun	  hjá	  hverjum	  

einstaklingi	  því	  að	  það	  örvar	  hvern	  og	  einn	  til	  að	  ná	  eins	  góðum	  árangri	  og	  hann	  hefur	  

möguleika	  á.	  Þegar	  um	  60%	  nemenda	  eru	  búnir	  með	  kafla	  hættir	  Borghildur	  og	  byrjar	  
aftur	  með	  hreint	  borð.	  Þá	  fá	  slakir	  nemendur	  síður	  tilfinningu	  fyrir	  því	  að	  þeir	  dragist	  

aftur	  úr	  og	  það	  ætti	  að	  styrkja	  stöðu	  þeirra	  í	  bekknum	  samkvæmt	  kenningum	  Bourdieus	  

(Gestur	  Guðmundsson,	  2012).	  Borghildi	  þykir	  eðlilegt	  að	  nemendur	  séu	  ekki	  allir	  á	  sama	  

stað	  í	  náminu	  og	  það	  eru	  vinnubrögð	  í	  anda	  skóla	  án	  aðgreiningar.	  Áhöld	  eru	  um	  

hvernig	  tekst	  að	  framfylgja	  því	  og	  vafasamt	  að	  öllum	  íslenskum	  kennurum	  takist	  það	  

jafn	  vel	  og	  Borghildi.	  	  

Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  eru	  nemendur	  á	  ferðinni	  um	  skólastofuna	  og	  ræða	  saman	  
í	  tímum	  hjá	  Borghildi.	  Það	  er	  mikilvægt	  að	  nemendur	  fái	  tækifæri	  til	  að	  ræða	  saman	  um	  

viðfangsefni	  sín	  (Casa	  og	  Garvin,	  2009;	  Guðrún	  Pétursdóttir,	  2003;	  Johnson,	  Johnson	  og	  

Holubec,	  1994).	  Við	  það	  eflist	  félagsþroski	  samhliða	  lærdómi.	  Þegar	  nemendur	  
Borghildar	  ræða	  saman	  má	  segja	  að	  það	  sé	  í	  anda	  þess	  sem	  Bruner	  (2004)	  segir	  um	  

mikilvægi	  frásagnarinnar	  til	  að	  átta	  sig	  á	  samhengi	  og	  öðlast	  skilning	  í	  samhengi	  við	  

menningu	  sína.	  Slík	  vinnubrögð	  eiga	  þátt	  í	  að	  skapa	  gott	  námsumhverfi	  og	  góða	  
skólamenningu	  á	  borð	  við	  þá	  sem	  Borghildur	  talar	  um	  að	  tekist	  hafi	  að	  skapa	  í	  

unglingadeild	  skólans	  sem	  hún	  kennir	  við.	  Piniati	  (2009)	  segir	  að	  mikilvægt	  sé	  að	  brjóta	  
upp	  það	  fyrirkomulag	  að	  hafa	  nemendur	  í	  röðum	  við	  skólaborð	  og	  setja	  þá	  í	  hópa	  sem	  

vinna	  saman.	  Þá	  geta	  nemendur	  rætt	  saman	  og	  stundað	  ögrandi	  uppgötvunarnám	  sem	  

leiðir	  til	  skilnings.	  Við	  það	  að	  ræða	  saman	  um	  verkefni	  fræða	  nemendur	  hver	  annan	  en	  

jafningjafræðsla	  er,	  sem	  fyrr	  segir,	  öflug	  kennsluaðferð	  (Topping,	  1988).	  Segja	  má	  að	  

Borghildur	  vinni	  með	  nemendunum	  en	  tali	  ekki	  niður	  til	  þeirra	  eins	  og	  sá	  sem	  allt	  veit.	  
Samkvæmt	  hugsmíðahyggjunni	  er	  hlutverk	  kennarans	  að	  vekja	  áhuga	  nemenda	  og	  

vinna	  með	  þeim	  að	  hugmyndum	  og	  lausnum	  (Dóra	  S.	  Bjarnason	  og	  Gretar	  L.	  

Marinósson,	  2007).	  Það	  gerir	  Borghildur	  og	  vinnur	  þannig	  í	  anda	  hugsmíðahyggju.	  Vilji	  
nemenda	  er	  virtur	  og	  það	  er	  hlustað	  á	  þá.	  Borghildur	  segir	  að	  það	  sé	  lítið	  mál	  að	  brjóta	  

upp	  skólastarfið.	  Lýsing	  hennar	  hljómar	  þannig	  að	  kennarar	  og	  nemendur	  eru	  vanir	  

slíkum	  vinnubrögðum	  og	  nemendahóparnir	  meðfærilegir.	  Uppbrot	  vex	  kennurum	  ekki	  í	  

augum	  og	  nemendur	  líta	  á	  það	  sem	  eðlilegan	  hlut,	  sem	  er	  vel.	  Verkefnatímarnir	  virðist	  
vera	  vinnulag	  í	  anda	  fjölgreindarkenningar	  Gardners	  (1993).	  Þarna	  fá	  nemendur	  

tækifæri	  til	  að	  efla	  sig	  í	  greinum	  sem	  þeir	  eru	  ekki	  sterkir	  í.	  Að	  sögn	  Borghildar	  vilja	  
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nemendur	  hafa	  verkefnatímana.	  Kennararnir	  hlusta	  á	  rödd	  nemenda	  þannig	  að	  

skólastarfið	  er	  lýðræðislegt,	  þeir	  nenna	  að	  leysa	  skólastarfið	  reglulega	  upp	  og	  byggja	  

kennsluna	  á	  fjölbreyttum	  og	  skapandi	  kennsluháttum	  og	  stuðla	  þannig	  að	  því	  að	  skapa	  
jákvæðan	  skólabrag.	  Þegar	  svo	  vel	  tekst	  til	  að	  er	  það	  ekki	  síst	  að	  þakka	  kennurum	  sem	  

þannig	  vinna.	  Því	  er	  ekkert	  nema	  gott	  að	  segja	  um	  kennsluaðferðir	  og	  vinnulag	  

Borghildar.	  

Þegar	  kemur	  að	  námsmati	  vinna	  nemendur	  Borghildar	  saman.	  Í	  aðalnámskrá	  

grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  segir	  að	  matsaðferðir	  skuli	  

vera	  fjölbreyttar	  í	  samræmi	  við	  hæfniviðmið,	  endurspegla	  áherslur	  í	  kennslu	  og	  taka	  

mið	  af	  nemendum	  og	  vera	  heiðarlegt	  og	  sanngjarnt.	  Það	  gerir	  Borghildur	  sem	  treystir	  
nemendum	  sínum	  til	  að	  ákveða	  hvernig	  þeir	  vilja	  taka	  prófin	  og	  sýnir	  þannig	  enn	  og	  

aftur	  hve	  örugg	  hún	  er	  í	  starfi	  sínu.	  Borghildur	  notar	  lýðræðisleg	  vinnubrögð	  og	  hlustar	  

á	  raddir	  nemenda	  sinna.	  Slíkt	  hlýtur	  að	  vera	  gott	  veganesti	  inn	  í	  framtíðina.	  

Það	  hljóta	  einnig	  að	  teljast	  lýðræðisleg	  vinnubrögð	  að	  gefa	  nemendum	  færi	  á	  að	  

nálgast	  viðfangsefni	  sín	  á	  eigin	  forsendum.	  Samkvæmt	  Gardner	  hafa	  nemendur	  margar	  

greindir	  og	  ættu	  því	  að	  eiga	  kost	  á	  mismunandi	  aðferðum	  við	  að	  nálgast	  viðfangsefni	  sín	  
(Armstrong,	  2001).	  Sú	  nýbreytni	  sem	  Borghildur	  tók	  upp,	  að	  láta	  nemendur	  velja	  sér	  og	  
kaupa	  vinnubækur	  sem	  þeir	  vilja	  vinna,	  glósa	  og	  skissa	  í	  tel	  ég	  vera	  í	  anda	  

fjölgreindarkenningar	  Gardners	  (1993).	  Með	  þessu	  nálgast	  nemendur	  viðfangsefnið	  á	  
skapandi	  hátt,	  gera	  vinnubókina	  afar	  persónulega,	  leita	  að	  hugtökum	  sem	  þeir	  vinna	  
með	  hverju	  sinni	  og	  byggja	  þannig	  upp	  sína	  eigin	  þekkingu.	  Hver	  og	  einn	  nemandi	  

nálgast	  viðfangsefnið	  á	  sinn	  hátt	  eins	  og	  hann	  telur	  best	  og	  honum	  er	  eðlislægt.	  Slík	  

vinnubrögð,	  þar	  sem	  ýtt	  er	  undir	  sjálfstæðar	  skoðanir	  og	  vilji	  nemenda	  er	  virtur,	  verða	  
einnig	  að	  teljast	  lýðræðisleg.	  Lýðræði	  og	  mannréttindi	  eru	  meðal	  grunnþátta	  

menntunar	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  

Samkvæmt	  menningarhyggjunni	  verður	  þekking	  ekki	  til	  án	  samspils	  við	  viðkomandi	  
menningu.	  Ef	  nám	  á	  að	  fara	  fram	  og	  þekking	  að	  verða	  merkingarbær	  fyrir	  nemanda,	  

verður	  hann	  að	  geta	  tengt	  hana	  við	  sjálfan	  sig,	  umhverfi	  sitt	  og	  menningu	  (Bruner,	  

1996).	  Þannig	  myndast	  samhengi	  og	  skilningur	  á	  viðfangsefninu.	  Vinna	  nemenda	  
Borghildar	  í	  skissubækurnar	  er	  því	  í	  anda	  menningarhyggjunnar	  og	  Bruners.	  

Nemendurnir	  finna	  hugtökunum,	  sem	  þeir	  vinna	  með	  hverju	  sinni,	  stoð	  í	  sínu	  eigin	  lífi	  

og	  menningu.	  Þannig	  gera	  þeir	  hugtökin	  merkingarbær,	  hver	  fyrir	  sig	  og	  byggja	  upp	  sína	  
eigin	  þekkingu	  í	  anda	  hugsmíðahyggjunnar	  (Dalvang	  og	  Lunde,	  2006;	  Þuríður	  

Jóhannsdóttir,	  e.d.).	  Nemendur	  Borghildar	  svöruðu	  því	  aðspurðir	  að	  þeir	  skildu	  
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viðfangsefni	  sín	  vel	  þegar	  þeir	  vinna	  með	  þessum	  hætti	  en	  það	  rennir	  stoðum	  undir	  það	  

álit	  að	  kennsluhættir	  og	  vinnulag	  Borghildar	  skili	  árangri.	  

Kennsluaðferðir	  Borghildar	  svo	  sem	  samþætting,	  jafningjafræðsla	  og	  dreifiaðferð	  

eiga	  vel	  saman.	  Jákvæð	  skólamenning	  og	  nemendur	  sem	  eru	  vanir	  því	  að	  skólastarfið	  sé	  

brotið	  upp	  reglulega	  eiga	  sinn	  þátt	  í	  hve	  áreynslulaust	  það	  gengur	  fyrir	  sig.	  Borghildur	  er	  

í	  stöðugri	  þróun	  sem	  kennari	  og	  eru	  skissubækurnar	  dæmi	  um	  það.	  Reynsla	  hennar,	  

öryggi	  og	  áhugi	  í	  starfi,	  vekur	  athygli.	  Velta	  má	  fyrir	  sér	  hvort	  það	  séu	  þættir	  sem	  skipta	  
ef	  til	  vill	  meira	  máli	  en	  kennsluaðferðirnar.	  Þeir	  hljóta	  að	  teljast	  mikilvægir	  ef	  vel	  á	  að	  

takast	  til	  þar	  sem	  byggt	  er	  á	  kennsluaðferðum	  Borghildar.	  Hér	  má	  segja	  að	  jákvætt	  

samspil	  allra	  þessara	  þátta	  sé	  á	  ferðinni.	  

Borghildur	  er	  örugg	  og	  reynd	  í	  starfi,	  treystir	  sínum	  aðferðum	  og	  er	  meðvituð	  um	  

almenna	  áherslu	  á	  sköpun	  á	  okkar	  tímum.	  Hún	  er	  að	  mennta	  nemendur	  fyrir	  framtíð	  

sem	  enginn	  veit	  hvernig	  verður	  en	  almennt	  er	  þó	  talið	  að	  skapandi	  hugsun	  sé	  gott	  
veganesti.	  Hún	  lætur	  námsefni	  ekki	  stjórna	  sér	  en	  leggur	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  sínir	  
kunni	  það	  sem	  til	  er	  ætlast	  af	  þeim.	  Í	  skapandi	  starfi	  er	  mikilvægt	  að	  gefa	  nemendum	  

tíma	  til	  að	  finna	  sín	  eigin	  svör	  og	  uppgötva.	  Það	  gerir	  Borghildur	  en	  kennarar	  sem	  leggja	  
megin	  áherslu	  á	  yfirferð	  síður.	  Borghildur	  bendir	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  vinna	  með	  
áhugasvið	  sín	  í	  skapandi	  vinnu	  líkt	  og	  Ferguson	  (1995)	  og	  Nieto	  (1999)	  sem	  leggja	  

áherslu	  á	  að	  kennari	  þekki	  áhugasvið	  nemenda	  sinna.	  Það	  hlýtur	  að	  vera	  vænlegt	  til	  
árangurs	  að	  nemendur	  hafi	  áhuga	  á	  viðfangsefnum	  sínum.	  

Borghildur	  hefur	  mikinn	  áhuga	  á	  starfi	  sínu,	  hún	  á	  góða	  vinnufélaga	  sem	  nenna	  að	  

tala	  um	  kennslu	  og	  þróa	  sig	  áfram	  í	  starfi	  eins	  og	  hún.	  Skólaumhverfið	  er	  gott,	  

skólastjórnendur	  treysta	  Borghildi	  til	  að	  vera	  skapandi	  og	  sjálfstæð	  í	  starfi	  og	  því	  að	  

skapandi	  vinnubrögð	  skili	  árangri	  í	  skólastarfi.	  Hún	  staðnar	  ekki	  í	  starfi	  og	  sér	  eitthvað	  

nýtt	  á	  hverjum	  degi.	  Borghildur	  segir	  þetta	  vera	  mikla	  vinnu	  en	  mjög	  skemmtilega.	  Hún	  

hefur	  ekki	  skýringu	  á	  því	  hvernig	  hún	  geti	  verið	  svona	  áhugasöm,	  búin	  að	  kenna	  svona	  
lengi	  en	  finnst	  mjög	  gaman	  að	  kenna.	  Segja	  má	  að	  ástæðan	  geti	  verið	  sú	  að	  skapandi	  

vinna	  veitir	  ánægju	  samkvæmt	  Eisner	  (2002)	  og	  að	  Borghildur	  er	  í	  stöðugri	  þróun	  sem	  

kennari.	  Hér	  kann	  að	  vera	  álitamál	  hvað	  er	  orsök	  og	  hvað	  er	  afleiðing.	  

5.2 Rúríarþáttur	  
Eins	  og	  þegar	  hefur	  komið	  fram	  felst	  oft	  og	  tíðum	  mikil	  stærðfræði	  í	  verkum	  Rúríar.	  Hún	  
er	  aðallega	  innan	  rúmfræði	  líkt	  og	  þegar	  Borghildur	  nálgast	  stærðfræði	  með	  sjónrænum	  

hætti.	  En	  Malkevitch	  (2009)	  bendir	  á	  að	  á	  okkar	  tímum	  sé	  viðeigandi	  að	  skilgreina	  

rúmfræði	  sem	  grein	  innan	  stærðfræðinnar	  sem	  fæst	  við	  sjónræn	  fyrirbæri.	  
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5.2.1 	  Þríhyrningar	  	  

Þríhyrningur	  er	  eitt	  af	  grunnformunum	  þremur	  í	  formfræði.	  Hin	  eru	  ferningur	  og	  

hringur	  og	  byggjast	  öll	  önnur	  form	  á	  þessum	  grunnformum.	  Hér	  greinir	  Rúrí	  frá	  því	  

hvers	  vegna	  hún	  velur	  að	  nota	  þríhyrninginn	  sem	  grunnform	  í	  verkið	  Regnbogi,	  sem	  
stendur	  við	  Flugstöð	  Leifs	  Eiríkssonar	  á	  Keflavíkurflugvelli,	  vindasamasta	  flugvelli	  í	  

heimi.	  Hún	  styðst	  við	  mörg	  þúsund	  ára	  þekkingu	  sem	  er	  sú	  að	  þríhyrningur	  myndar	  

sterkasta	  formið.	  Megin	  ástæðan	  fyrir	  að	  hún	  velur	  þríhyrning	  er	  því	  vegna	  styrkleika	  
hans	  þó	  að	  formfegurðin	  sé	  líka	  mikilvæg.	  Rúrí	  bendir	  á	  að	  þegar	  þríhyrningar	  eru	  

notaðir	  myndast	  fallegar	  línur.	  Hún	  útskýrir	  vel	  hvers	  vegna	  þríhyrningurinn	  er	  sterkasta	  

formið	  og	  hvernig	  þessi	  vitneskja	  er	  notuð	  meðvitað	  í	  byggingalist	  og	  verkfræði.	  Það	  er	  

vegna	  styrkleikans	  sem	  þríhyrningar	  eru	  mikið	  notaðir	  í	  grindverk	  og	  stólbök	  og	  einnig	  

til	  að	  stífa	  af,	  til	  dæmis	  myndaramma.	  

Í	  verkinu	  42	  metrar,	  sem	  er	  gert	  úr	  tommustokkum,	  koma	  þríhyrningar	  einnig	  við	  

sögu.	  Þar	  reynir	  minna	  á	  styrkleika	  þeirra	  en	  í	  stóra	  verkinu	  Regnbogi	  en	  fegurðin	  nýtur	  
sín.	  Rúrí	  notar	  þekkta	  teikningu	  Leonardos	  da	  Vinci	  af	  manni	  sem	  sýnir	  hlutföll	  

mannslíkamans	  og	  heimsmynd	  endurreisnartímans,	  í	  verkunum	  Cosmos	  III	  og	  Cosmos	  
IV.	  Myndin	  gefur	  formúlu	  fyrir	  þríhyrningnum	  tíu.	  Í	  myndinni	  er	  því	  að	  finna	  
þríhyrninginn	  tíu,	  fimmhyrning	  og	  þar	  má	  einnig	  sjá	  fimm	  arma	  stjörnu.	  Rúrí	  bendir	  á	  að	  

svona	  voru	  alls	  konar	  upplýsingar	  settar	  inn	  á	  líkamann,	  trúlega	  líka	  til	  að	  muna	  þær.	  
Þríhyrningurinn	  tíu,	  fimmhyrningur	  og	  fimm	  arma	  stjarna	  eru	  allt	  form	  sem	  eru	  mynduð	  

úr	  grunnforminu	  þríhyrningi.	  Fimm	  arma	  stjarnan,	  sem	  maðurinn	  sem	  réttir	  út	  hendur	  

og	  fætur	  myndar,	  tengist	  teningi	  Metatrons	  (sjá	  viðauka	  B).	  Teningurinn	  er	  byggður	  á	  
munstri	  með	  þrettán	  hringi	  og	  kemur	  úr	  náttúrunni.	  	  

5.2.2 Rúmmál	  –	  vatnsmagn	  

Erfitt	  getur	  verið	  fyrir	  mannshugann	  að	  ráða	  við	  stórar	  tölur.	  Til	  að	  skilja	  og	  skynja	  
stórar	  tölur	  er	  gagnlegt	  að	  reyna	  að	  tengja	  þær	  við	  eitthvað	  sem	  maður	  þekkir.	  Bruner	  
(1996)	  talaði	  um	  mikilvægi	  þess,	  varðandi	  allt	  nám,	  að	  tengja	  upplýsingar	  við	  eigin	  

þekkingu	  og	  menningarheim.	  Þegar	  stórar	  tölur	  verða	  á	  vegi	  manns	  er	  því	  ekki	  úr	  vegi,	  

að	  bera	  þær	  saman	  við	  eitthvað	  sem	  viðkomandi	  þekkir	  úr	  lífi	  sínu.	  Það	  er	  einnig	  í	  anda	  

hugsmíðahyggjunnar	  þar	  sem	  hver	  og	  einn	  byggir	  upp	  sína	  eigin	  þekkingu	  (Dalvang	  og	  

Lunde,	  2006;	  Þuríður	  Jóhannsdóttir,	  e.d.).	  Fræðimenn	  á	  borð	  við	  Dewey	  (2010)	  og	  
Eisner	  (2002)	  segja,	  í	  anda	  hugsmíðahyggjunnar,	  að	  ekki	  sé	  til	  eitt	  rétt	  svar	  við	  hverri	  

spurningu.	  Í	  verkinu	  400	  metrar	  á	  sekúndu	  veltir	  Rúrí	  því	  fyrir	  sér	  hvað	  400	  rúmmetrar	  

af	  vatni	  fylla	  mikið	  á	  einni	  sekúndu.	  Hún	  veltir	  upp	  spurningum	  á	  borð	  við:	  Hvað	  tekur	  

baðkar	  mikið	  og	  hvað	  þarf	  mikið	  vatn	  til	  að	  fylla	  venjulegt	  hús?	  Síðan	  reiknar	  hún	  og	  
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niðurstaðan	  er	  veggur	  sem	  er	  tuttugu	  sinnum	  tuttugu	  metrar	  á	  hæð	  og	  breidd.	  Svona	  

verkefni	  gæti	  verið	  áhugavert	  fyrir	  nemendur	  að	  glíma	  við	  þar	  sem	  niðurstöður	  eru	  

margbreytilegar	  og	  ekkert	  eitt	  svar	  rétt.	  

5.2.3 	  Mælingar	  	  

Í	  verkinu	  400	  rúmmetrar	  á	  sekúndu	  reiknar	  Rúrí	  rúmmál.	  Hún	  hefur	  fengist	  við	  fleiri	  

gerðir	  mælinga	  svo	  sem	  í	  fyrrgreindu	  verki	  með	  tommustokkum	  og	  í	  verkinu	  Núll	  ferfet.	  
Verkinu	  Hlið	  tengjast	  ýmiskonar	  mæliaðferðir.	  Verkin	  Hlið	  og	  Virðing	  við	  Holland	  má	  
tengja	  rúmmáls-‐	  og	  hæðarmælingum	  og	  verkið	  Áttir	  byggir	  á	  mælingum	  á	  vegalengdum	  

og	  stefnu.	  

Í	  sumum	  verkum	  sínum	  vinnur	  Rúrí	  með	  tommustokka	  og	  kannar	  möguleika	  á	  

birtingarmyndum	  metra,	  þeirrar	  mikið	  notuðu,	  vel	  þekktu	  og	  stöðluðu	  mælieiningar	  og	  

sýnir	  mismarga	  metra	  á	  fjölbreyttan	  hátt.	  Í	  verkinu	  Tólf	  metrar	  gerir	  Rúrí	  tilraunir	  og	  

leitar	  að	  öllum	  formum	  sem	  eru	  geometrísk	  og	  lokast	  um	  sjálf	  sig.	  Mælieiningin	  metri	  
getur	  litið	  út	  á	  fjölbreyttan	  hátt.	  Því	  má	  segja	  að	  Rúrí	  vinni	  hér	  í	  anda	  Deweys	  (2010),	  
Eisners	  (2002)	  og	  byggi	  upp	  sína	  eigin	  þekkingu	  í	  anda	  hugsmíðahyggju	  (Dalvang	  og	  

Lunde,	  2006;	  Þuríður	  Jóhannsdóttir,e.d.).	  Rúrí	  gefur	  sér	  tíma	  til	  að	  rannsaka	  
viðfangsefnið,	  fær	  mörg	  svör	  og	  niðurstöðurnar	  eru	  hennar	  eigin.	  Hún	  skoðar	  hlutina	  
frá	  mörgum	  sjónarhornum	  og	  bendir	  á	  að	  metri	  þarf	  ekki	  alltaf	  að	  vera	  bein	  lína,	  

hlutirnir	  þurfa	  ekki	  alltaf	  að	  vera	  eins	  og	  beinast	  liggur	  við	  og	  ekki	  sé	  ástæða	  til	  að	  taka	  
hlutum	  sem	  gefnum.	  Eisner	  (2002)	  segir	  að	  í	  almennu	  námi,	  lesist	  bóklegum	  greinum,	  

ætti	  að	  tileinka	  sér	  listræn	  vinnubrögð	  og	  virkja	  sköpunarferlið.	  Í	  því	  skyni	  tel	  ég	  

gagnlegt	  að	  horfa	  til	  vinnubragða	  Rúríar.	  Verkið	  52	  metrar,	  sem	  er	  gert	  úr	  52	  metrum	  af	  
tommustokkum,	  er	  tilvalið	  að	  nýta	  sér	  í	  samþættingu	  á	  sjónrænum	  þáttum	  og	  

stærðfræði.	  Spilastokkur	  og	  vikurnar	  í	  árinu	  eru	  hugtök	  sem	  nemendur	  þekkja.	  Hér	  er	  
því	  tenging	  við	  hluti	  úr	  daglegu	  lífi	  nemenda	  í	  anda	  Bruners	  (1996).	  Eisner	  (2002)	  talar	  

einnig	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  koma	  auga	  á	  tengingar.	  Rúrí	  bendir	  á	  að	  þetta	  sé	  ekta	  

reikningsdæmi,	  sem	  hægt	  er	  að	  nota,	  vegna	  þess	  að	  hér	  gengur	  allt	  upp.	  

Áhugaverðar	  pælingar	  tengjast	  verkinu	  Núll	  ferfet.	  Hvernig	  lítur	  núll	  út	  og	  hvernig	  

getur	  það	  litið	  út?	  Þessar	  spurningar	  gefa	  sannarlega	  tilefni	  til	  rannsóknarvinnu	  sem	  er	  í	  

anda	  þeirra	  kenningasmiða	  og	  fræðimanna	  sem	  litið	  er	  til	  í	  þessu	  verkefni	  svo	  sem	  
Dewey	  (2010)	  og	  Eisner	  (2002)	  auk	  hugsmíðahyggjunnar.	  Fróðlegt	  væri	  að	  fylgjast	  með	  

fjölbreyttum	  nemendahópi	  á	  miðstigi	  grunnskóla	  glíma	  við	  að	  myndgera	  núll.	  

Þegar	  Rúrí	  vann	  verkið	  Hlið,	  sem	  er	  minnisvarði	  í	  kirkjugarðinum	  í	  Gufunesi	  um	  

horfið	  og	  týnt	  fólk	  og	  ef	  til	  vill	  má	  líta	  á	  sem	  hlið	  á	  milli	  lífs	  og	  dauða,	  beitti	  hún	  ýmsum	  
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aðferðum	  við	  mælingar.	  Auk	  mælinga	  við	  tilurð	  verksins	  sjálfs	  þurfti	  hún	  einnig	  að	  

reikna	  út	  hve	  stóra	  gáma	  hún	  ætti	  að	  panta	  undir	  efnið	  í	  verkið.	  Það	  er	  heljarmikil	  

stærðfræði	  í	  verkinu	  og	  allt	  þarf	  að	  vera	  hárrétt	  reiknað.	  Reikna	  þurfti	  út	  hve	  mikið	  efni	  
þyrfti	  í	  sjálfan	  minnisvarðann.	  Síðan	  þurfti	  að	  reikna	  út	  hve	  mikið	  af	  flísum	  færi	  í	  stéttina	  

sem	  myndar	  völundarhúsið	  og	  minnisvarðinn	  stendur	  á.	  Flestar	  flísarnar	  eru	  ljósar	  en	  

einnig	  eru	  dökkar	  flísar	  í	  stéttinni.	  Grunnurinn	  er	  ljós	  en	  dökku	  flísarnar	  eru	  lagðar	  
þannig	  að	  þær	  mynda	  völundarhús.	  Hér	  þarf	  því	  bæði	  að	  mæla	  flatarmál	  og	  telja.	  Einnig	  

tengist	  lagning	  stéttarinnar	  stærðfræðihugtakinu	  þökun.	  Til	  að	  fá	  fallegt	  og	  rólegt	  

umhverfi	  í	  kringum	  minnisvarðann	  þurfti	  stéttin	  að	  vera	  fremur	  stór.	  Þegar	  svo	  stór	  

pöntun	  er	  gerð	  er	  nauðsynlegt	  að	  hafa	  nákvæm	  mál.	  Til	  að	  komast	  að	  því	  var	  ummál	  

svæðisins	  sem	  ætlað	  er	  undir	  stéttina	  mælt.	  Í	  þessu	  verki	  beitir	  Rúrí	  því	  ýmiskonar	  

mæliaðferðum.	  	  

Hið	  sama	  á	  við	  í	  verkinu	  Virðing	  við	  Holland	  sem	  er	  steinn	  í	  glerkassa	  sem	  Rúrí	  tók	  á	  
tindi	  hæsta	  fjalls	  Hollands	  og	  að	  auki	  textíl	  og	  landakort	  í	  römmum.	  Ef	  til	  stendur	  að	  

komast	  að	  því	  hve	  marga	  steina	  þarf	  að	  taka	  úr	  fjalli	  til	  að	  lækka	  það	  er	  skynsamlegt	  að	  

byrja	  á	  að	  afla	  sér	  upplýsinga	  um	  hve	  hátt	  fjallið	  er.	  Síðan	  þarf	  að	  kynna	  sér	  hvernig	  er	  
umhorfs	  á	  tindinum,	  hvort	  hann	  er	  breiður	  eða	  mjór	  og	  áætla	  rúmmál	  efsta	  metrans	  á	  

tindinum.	  Því	  næst	  er	  nauðsynlegt	  að	  finna	  út	  hve	  marga	  steina	  þarf	  til	  að	  fylla	  út	  í	  það	  

rúm.	  Í	  því	  sambandi	  er	  mikilvægt	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  hvort	  steinarnir	  eru	  allir	  álíka	  
stórir	  eða	  hvort	  nauðsynlegt	  reynist	  að	  reikna	  út	  meðalstærð	  þeirra.	  Hér	  þarf	  því	  að	  

beita	  nokkrum	  reikniaðgerðum.	  Verkið	  tengist	  einnig	  umgengni	  og	  virðingu	  við	  
náttúruna	  og	  þar	  með	  sjálfbærni	  sem	  er	  einn	  af	  grunnþáttum	  menntunar	  í	  aðalnámskrá	  

grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  	  

Pælingar	  á	  borð	  við	  hvað	  mikið	  þurfi	  til	  að	  lækka	  fjall	  og	  hvort	  rétt	  sé	  að	  taka	  steina	  

úr	  fjöllum	  eru	  spurningar	  sem	  geta	  vel	  höfðað	  til	  barna.	  Hið	  sama	  má	  segja	  um	  verkið	  

Áttir	  en	  þar	  koma	  mælingar	  á	  vegalengdum	  og	  stefnu	  við	  sögu.	  	  

5.2.4 Áttir	  og	  sólargangur	  

Rúri	  vinnur	  með	  áttir	  í	  verkinu	  Áttir	  sem	  stóð	  við	  Ægissíðu	  í	  Reykjavík.	  Fjórir	  sjónaukar	  

standa	  hlið	  við	  hlið.	  Á	  sjónskífu	  þeirra	  stendur	  hve	  langt	  er	  frá	  ströndinni,	  þar	  sem	  

verkið	  stóð,	  til	  staðanna	  fjögurra	  sem	  unnið	  er	  með	  í	  verkinu.	  Þar	  voru	  stríðsátök	  þegar	  
verkið	  var	  gert.	  Rúrí	  hefur	  einnig	  unnið	  töluvert	  með	  sólina	  og	  sólarganginn.	  Í	  verkinu	  

Kuopio	  observatorium	  vill	  hún	  að	  áhorfandinn	  finni	  nánast	  muninn	  á	  sólargangi	  á	  sumri	  

og	  vetri.	  Hvernig	  fer	  hún	  að	  því?	  Í	  því	  skyni	  lætur	  hún	  stöpla	  mynda	  hring	  sem	  sólin	  skín	  
síðan	  á	  allt	  eftir	  því	  hvar	  hún	  er	  stödd	  á	  himninum.	  Til	  að	  vinna	  svona	  verk	  er	  mikilvægt	  
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að	  vita	  í	  hvaða	  átt	  sólsetur	  er.	  Áhorfandinn	  stendur	  síðan	  í	  miðju	  verksins	  á	  staðnum	  

sem	  vera	  skal	  á	  þegar	  verið	  er	  að	  rannsaka	  eða	  skoða.	  Verkið	  er	  tímatal	  og	  því	  skiptir	  

máli	  að	  vita	  hvernig	  á	  að	  lesa	  verkið.	  Velta	  má	  fyrir	  sér	  hvort	  þetta	  má	  yfirfæra	  á	  nám	  og	  
rannsóknir	  nemenda.	  Upplifa	  þeir	  verk	  á	  annan	  hátt	  ef	  þeir	  eru	  læsir	  á	  verkin,	  skilja	  þau.	  

Rúrí	  kallar	  oft	  til	  sérfræðinga	  við	  vinnslu	  verka	  sinna.	  Þegar	  hún	  vann	  

sólarathugunarstöðina	  í	  Kuopio	  aðstoðaði	  stjörnufræðingur	  hana	  við	  útreikningana	  en	  í	  

verkinu	  Áttir,	  fékk	  hún	  aðstoð	  landfræðings	  og	  landmælingamanns.	  Í	  verkinu	  Áttir	  eru	  
vegalengdir	  mældar	  og	  stefna	  ákvörðuð.	  Segja	  má	  að	  Rúrí	  færi	  okkur	  nær	  stríðshrjáðum	  

svæðum	  með	  því	  að	  stilla	  sjónaukunum	  upp	  á	  heimasvæði	  áhorfenda	  með	  þessum	  

hætti.	  Þegar	  stríðsátök	  birtast	  okkur	  í	  fréttum	  virðast	  þau	  oft	  og	  tíðum	  vera	  svo	  fjarlæg	  
en	  hér	  gefur	  Rúrí	  okkur	  tækifæri	  til	  að	  horfa	  til	  þeirra	  úr	  sjónauka	  og	  hugsa	  um	  leið	  til	  

meðbræðra	  okkar	  og	  systra	  í,	  ef	  til	  vill	  ekki	  svo	  fjarlægum	  löndum.	  

5.2.5 Hlutföll	  

Hlutföll	  tel	  ég,	  almennt	  séð,	  vera	  miðlægt	  hugtak	  í	  ansi	  mörgum	  myndlistaverkum.	  Þau	  
koma	  oftar	  en	  ekki	  við	  sögu	  í	  verkum	  Rúríar	  svo	  sem	  í	  verkunum	  Regnbogi,	  

Skjalageymsla	  –	  vötn	  í	  útrýmingarhættu	  og	  Cosmos	  III	  og	  Cosmos	  IV.	  

Varðandi	  verk	  sitt	  Regnbogi	  segir	  Rúrí	  að	  það	  sé	  ekki	  sama	  hvar	  hann	  stendur.	  Þar	  

sem	  honum	  var	  valinn	  staður	  við	  flugvöllinn	  verður	  hann	  að	  vera	  töluvert	  stór	  til	  að	  
hafa	  eitthvað	  að	  segja	  í	  þessu	  umhverfi,	  til	  þess	  að	  við	  fáum	  tilfinningu	  fyrir	  stærð	  hans	  

en	  að	  hann	  virki	  ekki	  bara	  eins	  og	  brjóstnæla	  á	  barmi.	  Þetta	  er	  því	  spurning	  um	  hlutföll.	  

Í	  verkinu	  Skjalageymsla	  –	  vötn	  í	  útrýmingarhættu,	  vill	  Rúrí	  að	  áhorfandinn	  horfi	  upp	  til	  
verksins	  líkt	  og	  við	  gerum	  þegar	  við	  horfum	  á	  fossa.	  Einnig	  kemur	  fossniðurinn	  ofan	  frá	  

eins	  og	  gerist	  í	  raunveruleikanum	  þegar	  við	  stöndum	  neðan	  við	  foss.	  Hér	  vinnur	  Rúrí	  

með	  skynjun	  áhorfandans	  en	  hlutföll	  eiga	  mikinn	  þátt	  í	  hvernig	  við	  skynjum	  og	  upplifum	  
hlutina	  og	  eins	  og	  Rúrí	  segir	  eru	  hlutföll	  líka	  hluti	  af	  stærðfræði	  og	  þau	  skipta	  máli	  við	  

sköpun	  listaverka.	  	  

Í	  verkunum	  Cosmos	  III	  og	  Cosmos	  IV	  notar	  Rúrí,	  sem	  fyrr	  segir,	  þekkta	  teikningu	  

Leonardos	  da	  Vinci	  af	  manni.	  Myndin	  sýnir	  hlutföll	  mannslíkamans	  sem	  voru	  talin	  rétt	  á	  

endurreisnartímanum	  en	  einnig	  heimsmynd	  og	  hugmyndafræði	  þess	  tíma.	  Myndin	  er	  af	  

Guði.	  Endurreisnarmenn	  álitu	  að	  Guð	  hefði	  skapað	  manninn	  í	  sinni	  mynd	  eins	  og	  segir	  í	  
Gamla	  testamentinu.	  Í	  myndinni	  er	  að	  finna	  fimmhyrning	  og	  fimm	  arma	  stjörnu.	  

Fimmhyrningur	  og	  fimm	  arma	  stjarna	  eru	  mynduð	  úr	  grunnforminu	  þríhyrningi.	  

Maðurinn	  sem	  réttir	  út	  hendur	  og	  fætur	  myndar	  fimm	  arma	  stjörnu.	  Hér	  má	  greina	  
tengingu	  við	  tening	  Metatrons.	  Hann	  er	  byggður	  á	  munstri	  úr	  þrettán	  hringjum	  sem	  er	  
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að	  finna	  í	  náttúrunni.	  Hið	  sama	  er	  að	  segja	  um	  Fibonacci-‐tölurnar	  sem	  gefa	  hlutfallið	  

fyrir	  gullinsnið	  en	  það	  var	  ær	  og	  kýr	  endurreisnarmanna.	  Í	  kubbi	  Metatrons	  felast	  

margflötungar	  Platóns	  (sjá	  viðauka	  B).	  	  

5.2.6 Sjónarhorn	  	  

Mörg	  verkanna,	  sem	  Rúrí	  vinnur	  úr	  tommustokkum	  geta	  fallið	  undir	  þemað	  sjónarhorn	  

en	  hugtakið	  tengist	  þrívíðri	  listsköpun,	  fjarvíddarteikningu	  og	  byggingalist	  sterkum	  

böndum.	  Þegar	  áhorfandi	  sér	  byggingu,	  þá	  skiptir	  öllu	  máli	  hvar	  hann	  stendur,	  frá	  hvað	  
sjónarhorni	  hann	  horfir.	  Útlit	  og	  upplifun	  áhorfandans	  á	  verkinu	  breytist	  eftir	  því	  

hvaðan	  horft	  er	  á	  það,	  frá	  hvaða	  sjónarhorni.	  Einnig	  má	  tengja	  það	  við	  ólík	  sjónarhorn	  

okkar	  póstmódernísku	  tíma	  og	  hugsmíðahyggju	  þar	  sem	  hver	  og	  einn	  byggir	  upp	  sína	  

eigin	  þekkingu	  út	  frá	  sínu	  sjónarhorni	  og	  bæjardyrum.	  Sú	  staðreynd	  leiðir	  umræðuna	  að	  

fjölgreindarkenningu	  Gardners	  (1993).	  Rétt	  eins	  og	  hver	  og	  einn	  hefur	  sitt	  sjónarhorn	  

má	  gera	  því	  skóna	  að	  sjónarhornið	  ráðist	  að	  einhverju	  leyti	  af	  því	  hvar	  styrkleikar	  þess	  

sem	  horfir	  liggja,	  hvaða	  greindir	  eru	  sterkar	  hjá	  honum.	  Frásögn	  Rúríar,	  raunar	  
dæmisaga,	  um	  tommustokkana	  tólf	  og	  mennina	  sem	  aðhyllast	  mismunandi	  trúarbrögð,	  

sýnir	  skýrt	  að	  sínum	  augum	  lítur	  hver	  á	  silfrið.	  Hver	  fylking	  í	  stríðinu	  í	  Júgóslavíu,	  þar	  

sem	  hver	  höndin	  var	  upp	  á	  móti	  annarri,	  var	  með	  sína	  sögu,	  sitt	  sjónarhorn,	  og	  allir	  

skildu	  um	  hvað	  Rúrí	  var	  að	  tala	  þegar	  hún	  útskýrði	  verk	  sitt	  Tólf	  metrar	  sem	  sýnir	  12	  
tommustokka	  sem	  eru	  felldir	  á	  mismunandi	  vegu.	  Því	  má	  segja	  að	  Rúrí	  gefi	  hér	  tólf	  

mismunandi	  sjónarhorn	  á	  það	  hvernig	  tommustokkur	  getur	  litið	  út.	  Ekkert	  þeirra	  er	  

réttara	  er	  annað.	  Ef	  öllum	  sjónarhornum	  nemenda	  er	  gert	  jafn	  hátt	  undir	  höfði	  í	  
skólastofunni,	  hlýtur	  það	  að	  efla	  virðingu	  þeirra	  fyrir	  öðrum	  sjónarmiðum,	  menningu,	  

skoðunum	  og	  trúarbrögðum	  og	  þar	  með	  lýðræðisvitund.	  Félagsauður	  og	  habitus	  þeirra	  

sem	  oft	  og	  tíðum	  eru	  taldir	  vera	  lágstöðunemendur	  ættu	  að	  eflast	  í	  anda	  kenninga	  
Bourdieus	  um	  félagsauð,	  átök	  á	  vettvangi	  og	  habitus	  (Gestur	  Guðmundsson,	  2012).	  

Vinna	  með	  sjónarhorn	  gefur	  því	  færi	  á	  að	  vinna	  vítt	  með	  hugtakið	  og	  tengja	  það	  

daglegu	  lífi	  nemenda	  og	  veruleika	  okkar	  tíma.	  

5.3 Sameiginleg	  þemu	  Borghildar	  og	  Rúríar	  
Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  eru	  Borghildur	  og	  Rúrí	  ekki	  í	  sömu	  starfstétt	  þannig	  að	  
sameiginleg	  þemu	  lágu	  ekki	  í	  augum	  uppi	  í	  rannsóknargögnunum.	  Því	  var	  ákveðið	  að	  

fjalla	  um	  þau	  sem	  fundust	  hér	  í	  lok	  umræðukaflans.	  Þríhyrningur	  er	  eina	  hugtakið	  innan	  

stærðfræði	  sem	  tengist	  bæði	  Borghildi	  og	  Rúrí	  og	  hefur	  því	  verið	  lýst	  hér	  að	  ofan	  
hvernig	  hann	  kemur	  við	  sögu	  í	  vinnu	  þeirra	  beggja.	  Borghildur	  nálgast	  þríhyrninginn	  út	  

frá	  rúmfræði,	  munsturgerð,	  umhverfi	  og	  daglegu	  lífi.	  Styrkur	  þríhyrningsins	  verður	  
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nemendum	  Borghildar	  ljós	  þegar	  þeir	  finna	  hann	  í	  mannvirkjum.	  Rúrí	  velur	  að	  vinna	  

með	  þríhyrninginn	  vegna	  styrksins	  en	  fegurð	  hans	  er	  líka	  mikilvægur	  kostur.	  	  

Einnig	  fundust	  nokkur	  þemu	  sem	  lúta	  að	  vinnu	  Borghildar	  og	  Rúríar	  og	  verður	  nú	  

greint	  frá	  þeim.	  Báðar	  vinna	  þær	  mikið,	  hafa	  mikinn	  áhuga	  á	  starfi	  sínu	  og	  segjast	  alltaf	  

vera	  að	  læra	  eitthvað	  nýtt.	  Borghildur	  er	  stöðugt	  með	  hugann	  við	  kennsluna	  og	  veltir	  

möguleikum	  fyrir	  sér	  og	  dregur	  að	  sér	  efni.	  Á	  ferðalögum	  erlendis	  kaupir	  hún	  til	  dæmis	  

mjög	  mikið	  af	  bókum	  sem	  tengjast	  munstrum.	  Þær	  telja	  sig	  báðar	  hafa	  ávinning	  af	  því	  
að	  starfa	  með	  fólki	  sem	  hefur	  eitthvað	  fram	  að	  færa.	  Borghildur	  segist	  vera	  svo	  heppin	  

að	  vinna	  með	  fólki	  sem	  nennir	  að	  tala	  um	  kennslu.	  Rúrí	  kallar	  til	  sérfræðinga	  eftir	  því	  

sem	  við	  á,	  stjörnufræðing,	  verkfræðing,	  landfræðing	  og	  landmælingamann.	  Þær	  gera	  
báðar	  kröfu	  um	  að	  fólk	  hugsi	  sjálft	  og	  hvorug	  virðist	  líta	  svo	  á	  að	  hlutverk	  sitt	  sé	  að	  

miðla	  sannleika	  til	  annars	  fólks.	  Báðar	  eru	  þær	  frumlegar,	  óhræddar	  og	  ganga	  veginn	  

gegn	  vitsmunalegri	  einsýni	  og	  kúgun.	  

Borghildur	  og	  Rúrí	  nefna	  báðar,	  oftar	  en	  einu	  sinni,	  að	  þær	  hafi	  gaman	  af	  vinnu	  

sinni.	  Þegar	  unnið	  var	  úr	  gögnunum	  fengu	  athugasemdir	  frá	  þeim	  um	  ánægjuna	  og	  

gleðina	  sem	  starfið	  veitir	  þeim	  að	  fljóta	  með	  í	  beinum	  tilvitnunum.	  Var	  það	  gert	  til	  að	  
halda	  því	  til	  haga	  og	  undirstrika	  að	  ánægja	  og	  gleði	  fylgir	  skapandi	  starfi.	  Ekki	  er	  loku	  
fyrir	  það	  skotið	  að	  starfsánægja	  þeirra	  beggja	  tengist	  því	  hve	  mikinn	  áhuga	  þær	  hafa	  á	  

starfi	  sínu	  en	  það	  hve	  báðar	  vinna	  mikið	  sýnir	  áhuga.	  Eisner	  (2002)	  bendir	  á	  að	  gleði	  og	  
ánægja	  eru	  fylgifiskar	  skapandi	  vinnu.	  Á	  einum	  stað	  segir	  Rúrí:	  „Maður	  er	  alltaf	  að	  læra,	  
ef	  maður	  vill,	  maður	  lærir	  alltaf	  eitthvað	  nýtt	  á	  hverjum	  degi,	  það	  er	  svo	  gaman.“	  Á	  

öðrum	  stað	  segir	  hún	  „Það	  er	  voða	  skemmtilegt	  að	  hér	  skuli	  vera	  þríhyrningurinn	  tíu.“	  

Enn	  fremur	  „Í	  svona	  stórum	  verkum	  verður	  maður	  alltaf	  að	  reikna	  allt	  og	  það	  er	  bara	  
gaman.“	  Borghildur	  segir„	  Mér	  finnst	  þetta	  rosalaga	  gaman.“	  Á	  öðrum	  stað	  segir	  hún	  

„Ég	  hef	  svo	  sem	  enga	  skýringu	  á	  því	  hvernig	  ég	  get	  verið	  svona	  áhugasöm,	  búin	  að	  

kenna	  svona	  lengi.	  Mér	  finnst	  bara	  ofboðslega	  gaman	  að	  kenna.“	  Það	  er	  von	  mín	  að	  
gleðin	  og	  ánægjan	  sem	  fylgja	  skapandi	  starfi	  og	  Borghildur	  og	  Rúrí	  greina	  frá,	  skíni	  í	  

gegnum	  verkið.	  	  

5.4 Samantekt	  
Hér	  hefur	  verið	  rætt	  við	  tvær	  konur	  úr	  tveimur	  starfsgreinum	  sem	  eiga	  það	  

sameiginlegt	  að	  samþætta	  myndlist	  og	  stærðfræði	  í	  störfum	  sínum.	  Þær	  gefa	  

hugmyndir	  um	  hvernig	  hægt	  er	  að	  nálgast	  viðfangsefnið	  í	  samvirku	  námi	  á	  miðstigi	  í	  
grunnskóla	  þannig	  að	  sköpunargáfa	  og	  gleði	  nemenda	  fái	  að	  njóta	  sín,	  að	  

nemendur/námshópar	  fái	  tíma	  og	  tækifæri	  til	  að	  finna	  sínar	  lausnir.	  Því	  birtast	  
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kenningar	  Deweys	  og	  Eisners.	  í	  vinnu	  þeirra	  sem	  og	  hugsmíðahyggjan.	  Einnig	  gefa	  

vinnubrögð	  þeirra	  hugmynd	  um	  hvernig	  hægt	  er	  að	  sjá	  til	  þess	  að	  allar	  greindir	  séu	  

metnar	  jafngildar	  í	  námsferlinu	  samkvæmt	  fjölgreindarkenningu	  Gardners	  og	  að	  staða	  
nemenda	  verði	  jafnari	  í	  anda	  kenning	  Bourdieu.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  vekja	  upp	  

spurningar	  um	  hvað	  kennarar	  geta	  lært	  af	  Rúrí,	  vinnuaðferðum	  hennar	  og	  með	  því	  að	  

skoða	  hvernig	  stærðfræði	  tengist	  verkunum	  sem	  hún	  greinir	  frá.	  Þar	  koma	  fram	  margir	  
spennandi	  fletir	  varðandi	  samþættingu	  myndmenntar	  og	  stærðfræði.	  Það	  er	  áhugavert	  

að	  gefa	  nemendum	  tækifæri	  til	  að	  nálgast	  viðfangsefni	  sín	  líkt	  og	  Rúrí	  gerir.	  

Vinnuaðferðir	  Borghildar	  gefa	  hugmyndir	  um	  hvernig	  sú	  vinna	  getur	  farið	  fram	  svo	  sem	  

um	  hvernig	  vinna	  má	  að	  hæfniviðmiðum	  námsgreinanna	  með	  því	  að	  samþætta	  þær	  og	  

hvernig	  nemendur	  geta	  nýtt	  styrkleika	  þeirra	  til	  að	  skilja	  betur	  viðfangsefni	  sín	  og	  tjá	  

skilning	  sinn.	  
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6 Lokaorð	  

Hér	  hefur	  verið	  greint	  frá	  rannsókn	  þar	  sem	  leitast	  var	  við	  að	  fá	  svör	  við	  spurningum	  um	  

það	  hvernig	  fjölbreyttur	  nemendahópur,	  á	  „hinu	  iðjusama“	  miðstigi	  í	  grunnskóla,	  getur	  

unnið	  í	  anda	  myndlistarlistamanna	  sem	  vinna	  verk	  með	  tengsl	  við	  stærðfræði.	  Leitað	  

var	  í	  smiðju	  fræðimanna	  og	  tekin	  viðtöl	  við	  tvær	  skapandi	  konur.	  Kennarann	  Borghildi	  

og	  myndlistarmanninn	  Rúrí.	  Hinn	  sjónræni	  þáttur	  og	  stærðfræði	  tengjast	  í	  störfum	  

þeirra	  beggja	  og	  aðferðir	  þeirra	  ríma	  ágætlega	  við	  þá	  miklu	  áherslu	  sem	  lögð	  er	  á	  að	  
fólk	  sé	  skapandi	  á	  okkar	  tímum.	  Þemu	  voru	  fundin	  og	  leitast	  við	  að	  greina	  á	  hvern	  hátt	  

Rúrí	  nálgast	  viðfangsefni	  sín	  og	  hvernig	  Borghildur	  fer	  að.	  Það	  var	  lærdómsríkt	  og	  vísaði	  

veginn	  við	  að	  semja	  handbókina	  sem	  fylgir	  þessu	  verki.	  Þar	  er	  lögð	  áhersla	  á	  

samþættingu	  vegna	  þess	  að	  hún	  gefur	  víðsýni	  og	  fleiri	  sjónarhorn	  á	  viðfangsefnin.	  Byggt	  
er	  á	  samvirku	  námi	  vegna	  þess	  að	  þá	  læra	  nemendur	  að	  vinna	  saman	  og	  samvinna	  eflir	  

lýðræði,	  jafnrétti	  og	  virðingu	  fyrir	  mannréttindum.	  Unnið	  verður	  með	  verðlaust	  efni	  til	  

að	  gera	  sjálfbærni	  og	  endurnýtingu	  hátt	  undir	  höfði.	  Í	  því	  felst	  von	  mannkynsins.	  Í	  
rannsókninni	  komu	  gleði	  og	  ánægja	  í	  máli	  viðmælenda	  minna	  fram	  sem	  rauður	  þráður.	  

Vonandi	  eru	  gleði	  og	  ánægja	  einnig	  rauður	  þráður	  í	  þessu	  verki.	  Að	  mínu	  mati	  rennir	  
verkið	  stoðum	  undir	  það	  álit	  að	  samþætting,	  samvirkt	  nám	  og	  jafningjafræðsla	  séu	  
góðar	  og	  æskilegar	  kennsluaðferðir.	  

Að	  vinna	  þetta	  lokaverkefni	  var	  stundum	  eins	  og	  að	  reyna	  að	  ganga	  undir	  

regnbogann.	  Hann	  virtist	  oft	  fjarlægjast	  eftir	  því	  sem	  nær	  dró.	  Þó	  að	  ég	  hafi	  á	  tímabili	  
efast	  um	  að	  þetta	  færi	  einhvern	  veginn,	  eins	  og	  skáldið	  sagði,	  hafði	  ég	  orð	  Eisners	  um	  

að	  sköpun	  sé	  ferli	  sem	  þú	  veist	  ekki	  alltaf	  hvert	  leiðir	  þig,	  ávallt	  að	  leiðarljósi.	  Ég	  treysti	  

þessum	  orðum	  vegna	  þess	  að	  eftir	  að	  ég	  hlustaði	  á	  þau,	  í	  Háskólabíói	  á	  sólbjörtum	  
júnídegi	  rétt	  fyrir	  síðustu	  aldamót,	  hef	  ég	  reynt	  að	  þau	  eru	  sönn.	  Ef	  nemendur	  eru	  

skapandi,	  fá	  tíma	  og	  næði	  til	  að	  finna	  sínar	  eigin	  lausnir,	  læra	  að	  vinna	  saman	  og	  hver	  af	  

öðrum,	  ná	  að	  sökkva	  sér	  ofan	  í	  viðfangsefni	  og	  taka	  þá	  hæfni	  með	  sér	  út	  í	  lífið,	  er	  til	  
einhvers	  unnið.	  Það	  er	  von	  mín	  að	  handbókin	  sem	  fylgir,	  komi	  að	  gagni	  þar	  sem	  

kennarar	  byggja	  á	  sköpun	  og	  stunda	  vinnubrögð	  sem	  hæfa	  21.	  öldinni.	  
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Viðauki	  A:	  	  

Myndlistarmenn	  sem	  vinna	  verk	  með	  tengsl	  við	  stærðfræði	  

Hér	  er	  greint	  frá	  myndlistarmönnum	  sem	  vinna	  verk	  með	  tengsl	  við	  stærðfræði	  og	  vísað	  

er	  á	  í	  verkefnunum	  í	  handbókinni.	  Í	  verkum	  þeirra	  kemur	  stærðfræði	  við	  sögu	  á	  

margvíslegan	  hátt.	  Það	  er	  áhugavert	  að	  velta	  tengingunum	  fyrir	  sér	  og	  koma	  sífellt	  auga	  

á	  nýjar.	  Slík	  vinnubrögð	  eru	  vel	  til	  þess	  fallin	  að	  uppfylla	  hæfniviðmið	  í	  aðalnámskrá	  
grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  fyrir	  sjónlistir	  og	  stærðfræði.	  

Þar	  segir	  meðal	  annars,	  að	  nemendur	  eigi	  að	  geta	  borið	  saman	  og	  metið	  aðferðir	  við	  

gerð	  margskonar	  listaverka	  og	  tjáð	  sig	  um	  stærðfræði,	  útskýrt	  hugsun	  sína	  um	  hana	  
fyrir	  öðrum,	  leitað	  lausna	  og	  sett	  stærðfræðileg	  viðfangsefni	  fram	  á	  fjölbreyttan	  hátt	  

með	  því	  að	  beita	  skapandi	  hugsun,	  ígrundun,	  óformlegri	  og	  einfaldri,	  formlegri	  
röksemdafærslu,	  fylgt	  og	  metið	  rökstuðning	  annarra.	  Nöfnum	  listamannanna	  er	  raðað	  í	  

stafrófsröð.	  Ártalið	  í	  sviganum	  á	  eftir	  nafninu	  er	  fæðingarár	  listamannsins.	  Þeir	  koma	  úr	  

ýmsum	  áttum	  og	  eru	  frá	  ýmsum	  tímum.	  Víðsýni	  er	  mikilvæg	  í	  verkum	  sem	  þessum.	  

Arabísk	  munstur	  búa	  yfir	  hafsjó	  af	  tengingum	  við	  stærðfræði	  svo	  sem	  þökun,	  

speglun	  og	  hliðrun	  (Arabic	  pattern,	  e.d.).	  

Arna	  Valsdóttir	  (1963-‐)	  er	  myndlistarmaður	  sem	  hefur	  unnið	  töluvert	  með	  spegla	  

(Arna	  Valsdóttir,	  e.d.).	  

Björk	  Viggósdóttir	  (1982-‐)	  myndlistarmaður	  hefur	  unnið	  umtalsvert	  með	  speglun	  í	  

myndbandsverkum	  (Björk	  Viggósdóttir,	  e.d.).	  

Brunelleski,	  Filippo	  (1377	  –	  1446)	  var	  aðalarkitektinn	  að	  hvolfþaki	  dómkirkjunnar	  í	  

Flórens,	  sem	  var	  merkileg	  uppgötvun	  því	  að	  þá	  tókst	  að	  raða	  múrsteinum	  saman	  þannig	  

að	  þeir	  mynda	  hvolf	  (Hyman,	  e.d.).	  

Bugge,	  Ingrid	  (1968	  -‐)	  er	  ljósmyndari.	  Hún	  vann	  mjög	  áhugaverð	  verk	  í	  samstarfi	  við	  

tvo	  stærðfræðiprófessora.	  Í	  verkunum	  koma	  gullinsnið	  og	  Fibonaccitölur	  við	  sögu	  
(Ingrid	  Bugge,	  e.d.).	  

da	  Vinci,	  Leonardo	  (1452-‐1519)	  var	  endurreisnarmaður,	  myndlistarmaður,	  

uppfinningamaður	  og	  stundaði	  listrannsóknir	  svo	  sem	  um	  hlutföll	  mannslíkamans.	  Sjá	  

meðal	  annars	  umfjöllun	  í	  námsefninu	  8-‐tíu	  Stærðfræði	  4	  (Guðbjörg	  Pálsdóttir,	  Guðný	  
Helga	  Gunnarsdóttir,	  2007).	  Hann	  fann	  upp	  þyrluna	  nokkur	  hundruð	  árum	  áður	  en	  slíkt	  
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farartæki	  var	  smíðað.	  Stærðfræði	  tengist	  verkum	  hans	  á	  margvíslegan	  hátt	  

(Heydenreich,	  e.d.).	  	  

della	  Franscesca,	  Piero	  (1420-‐1492)	  var	  einn	  helsti	  endurreisnarmaðurinn	  og	  einn	  

upphafsmanna	  fjarvíddarteikningar.	  Í	  lifanda	  lífi	  var	  hann	  betur	  þekktur	  sem	  

stærðfræðingur	  en	  listamaður	  (Polyhedra	  and	  plagiarism	  in	  the	  Renaissance;	  Watson,	  

e.d.).	  	  

Einar	  Þorsteinn	  Ásgeirsson	  (1942-‐2015)	  arkitekt	  hannaði	  kubbinn	  í	  hjúpnum	  sem	  er	  

umhverfis	  Hörpu.	  Hann	  gaf	  út	  heftið	  Barnaleikur	  árið	  1977.	  Það	  er	  ætlað	  öllum	  sem	  vilja	  

kynna	  sér	  reglur	  flatar-‐	  og	  rúmfræði	  á	  leikrænan	  hátt	  með	  skoðun	  á	  rökvísum	  heimi	  

flötunga	  (Einar	  Þorsteinn	  Ásgeirsson,	  1977).	  

Escher,	  Maurits	  Cornelis	  (1890-‐1972)	  er	  mjög	  vel	  þekktur	  fyrir	  verk	  sín	  sem	  byggja	  á	  

stærðfræðilögmálum	  svo	  sem	  þökun	  og	  mynsturgerð	  (M.C.	  Escher,	  e.d.).	  	  

Eyborg	  Guðmundsdóttir	  (1924-‐1977)	  var	  abstrakt	  listmálari.	  Hún	  vann	  optísk	  

málverk	  sem	  áhugavert	  er	  að	  tengja	  við	  þetta	  verkefni	  (Eyborg	  Guðmundsdóttir,	  e.d.).	  

Forngrikkirnir	  þekktu	  gullinsnið	  og	  rannsökuðu	  hlutföll	  mannslíkamans.	  Þeir	  gátu	  

reiknað	  út	  hvernig	  manneskja	  leit	  út	  með	  því	  að	  sjá	  litla	  fingur	  á	  henni	  (Ingunn	  Þóra	  
Magnúsdóttir,	  1996).	  	  

Gaudí,	  Antonio	  (1852-‐1956)	  var	  Spánverji,	  Katalóníumaður,	  sem	  vann	  í	  anda	  Art	  

Nouveau	  stefnunnar	  sem	  reis	  hæst	  um	  aldamótin	  1900.	  Lífræn	  og	  mjúk	  form	  sem	  
tengjast	  náttúrunni	  eru	  áberandi	  í	  þeirri	  listastefnu	  og	  einnig	  hjá	  Gaudí.	  

Goldsworthy,	  Andy	  (1956-‐	  )	  er	  breskur	  skúlptúristi,	  ljósmyndari	  og	  

umhverfislistamaður.	  Í	  verkum	  sínum	  tengir	  hann	  saman	  náttúru,	  myndlist	  og	  

stærðfræði	  á	  afar	  áhugaverðan	  hátt	  (Artnet;	  Friedman,	  1990;	  Goldsworthy,1990).	  

Hörður	  Ágústsson	  (1922-‐	  2005)	  var	  arkitekt,	  myndlistarmaður	  og	  brautryðjandi	  í	  

myndlistarkennslu	  á	  Íslandi.	  Verk	  hans	  falla	  mörg	  undir	  skilgreininguna	  óhlutbundin	  list	  

og	  tengjast	  þannig	  rúmfræði	  (Hörður	  Ágústsson,	  e.d.).	  

Ingunn	  Fjóla	  Ingþórsdóttir	  (1976-‐	  )	  er	  myndlistarmaður	  sem	  vinnur	  rými	  sem	  til	  

dæmis	  er	  hægt	  að	  ganga	  í	  gegnum	  (Ólöf	  K.	  Sigurðardóttir,	  e.d.).	  

LUPUS,	  Wolf,	  Hartmut	  (1947-‐)	  er	  þýskur	  skúlptúristi	  sem	  gerði	  meðal	  annars	  
steinbogann	  við	  smábátahöfnina	  í	  Hafnarfirði	  (Hartmut	  Wolf	  LUPUS,	  e.d.).	  

Ólafur	  Elíasson	  (1967-‐)	  vann	  hjúpinn	  um	  Hörpu	  í	  samstarfi	  við	  Einar	  Þorstein	  

Ásgeirsson.	  Ólafur	  vinnur	  með	  skynjun	  áhorfandans	  með	  aðferðum	  sem	  hann	  vill	  þó	  

alltaf	  að	  séu	  sýnilegar.	  Oft	  og	  tíðum	  hafa	  verk	  Ólafs	  mjög	  sterka	  tengingu	  við	  
stærðfræði.	  Í	  verkum	  hans	  á	  alltaf	  að	  vera	  á	  hreinu	  hvernig	  hlutirnir	  eru	  gerðir.	  Ýmist	  er	  



83	  

maður	  einn	  í	  þoku	  eða	  verið	  er	  að	  efla	  hópkennd	  til	  dæmis	  með	  verkum	  þar	  sem	  

speglar	  eru	  í	  lofti	  og	  verkið	  breytist	  eftir	  því	  hverjir	  eru	  á	  gólfinu,	  það	  er	  að	  segja	  

áhorfendur	  og	  athafnir	  þeirra.	  (Ólafur	  Elíasson	  í	  Gerðarsafni	  í	  sumar,	  2015;	  Ólafur	  
Elíasson,	  e.d.)	  Dæmi	  um	  slíkt	  verk	  er	  The	  Weather	  Project	  .	  

Rósa	  Sigrún	  Jónsdóttir	  (1962-‐)	  sum	  verka	  hennar	  minna	  á	  smíð	  náttúrunnar	  svo	  

sem	  býflugnabú	  og	  köngulóarvef	  (Rósa	  Sigrún	  Jónsdóttir,	  e.d.).	  	  

Rúrí	  (1951-‐)	  mörg	  verka	  hennar	  fela	  í	  sér	  tengingu	  við	  stærðfræði	  á	  afar	  

áhugaverðan	  hátt	  (Schoen,	  2011a;	  Schoen,	  2011b).	  

Sirra	  Sigrún	  Sigurðardóttir	  (1977-‐)	  vinnur	  í	  anda	  geometrískrar	  og	  optískrar	  listar	  

með	  hlutum	  úr	  daglegalífinu,	  svo	  sem	  límband	  og	  sjónvarpsglæru	  (Sirra	  Sigrun	  
Sigurdardottir	  Visual	  Artist,	  e.d.).	  	  

Stella,	  Frank	  (1936-‐)	  er	  bandarískur	  málari	  sem	  málar	  óhlutbundnar	  myndir	  (Lucie-‐

Smith,	  1979).	  
	   	  



84	  

	  



85	  

Viðauki	  B:	  	  

Skilgreiningar	  á	  hugtökum	  sem	  koma	  við	  sögu	  í	  handbókinni.	  

Í	  verkefnunum	  í	  handbókinni	  eru	  notuð	  hugtök	  sem	  tengjast	  bæði	  stærðfræði	  og	  

myndmennt.	  Mikilvægt	  er	  að	  skilgreina	  þau	  til	  að	  allir	  sem	  vinna	  með	  verkefnin	  viti	  

hvað	  við	  er	  átt.	  

Fibonaccitölur:	  Fibonacci-‐runan	  er	  talnarunan	  1,	  1,	  2,	  3,	  5,	  8,	  13,	  21,	  34,	  55,	  89,	  144,	  

233,	  377,	  610,	  …Fyrstu	  tvær	  tölurnar	  eru	  báðar	  1	  en	  eftir	  það	  er	  sérhver	  tala	  í	  rununni	  

summa	  næstu	  tveggja	  á	  undan.	  Runan	  er	  kennd	  við	  ítalska	  stærðfræðinginn	  Leonardo	  

Fibonacci.	  Hann	  fæddist	  á	  12.	  öld.	  Fibonacci	  notaði	  rununa	  til	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  
hversu	  hratt	  kanínum	  fjölgar.	  Hann	  gerði	  ráð	  fyrir	  að	  engin	  kanína	  mundi	  deyja	  og	  að	  
hvert	  kanínupar	  gæfi	  af	  sér	  eitt	  par	  mánaðarlega.	  Menn	  telja	  sig	  sjá	  merki	  um	  

Fibonacci-‐rununa	  víða	  í	  náttúrunni	  og	  eitt	  dæmi	  er	  um	  býflugur.	  Kvenfluga	  hefur	  tvo	  
foreldra,	  eitt	  kvenkyns	  og	  eitt	  karlkyns,	  en	  karlfluga	  hefur	  aðeins	  eitt	  kvenkyns	  foreldri.	  
Karlfluga	  hefur	  því	  eina	  ömmu	  og	  einn	  afa,	  samtals	  tvö.	  En	  þá	  hefur	  karlflugan	  samtals	  

þrjár	  langömmur	  og	  langafa	  og	  samtals	  fimm	  langalangömmur	  og	  langalangafa.	  
Tölurnar	  í	  Fibonacci	  rununni	  fást	  ef	  þessu	  er	  haldið	  áfram	  (Jón	  Kr.	  Arason,	  2001).	  Sjá	  
einnig	  umfjöllun	  í	  námsefninu	  8-‐10	  Stærðfræði	  2	  (Guðbjörg	  Pálsdóttir,	  Guðný	  Helga	  

Gunnarsdóttir,	  2006).	  

Fjarvídd	  er	  það	  að	  línur	  og	  stærðarhlutföll	  hlutar	  koma	  fram	  á	  mynd	  með	  sama	  

hætti	  og	  hann	  kemur	  fyrir	  sjónir	  frá	  ákveðnum	  sjónarhóli.	  Það	  er	  að	  segja	  að	  hluturinn	  
sýnist	  minnka	  eftir	  því	  sem	  fjær	  dregur	  auganu	  (Íslensk	  orðabók,	  2015).	  

Margflötungur:	  rúmmynd	  sem	  afmarkast	  af	  endanlega	  mörgum	  marghyrningum	  

(Kristín	  Bjarnadóttir,	  2008).	  

Margflötungar	  Platóns:	  eru	  reglulegir	  margflötungar	  sem	  hafa	  öll	  horn	  jafn	  stór	  og	  

alla	  fleti	  jafn	  stóra.	  Þeir	  eru	  teningur,	  fjórflötungur,	  áttflötungur,	  tólfflötungur	  og	  

tuttuguflötungur	  (Guðbjörg	  Pálsdóttir,	  Guðný	  Helga	  Gunnarsdóttir,	  Guðrún	  
Angantýsdóttir	  og	  Jónína	  Vala	  Kristinsdóttir,	  2011).	  

Flutningur	  (flatarmyndar):	  samheiti	  yfir	  speglun,	  snúning	  og	  hliðrun	  (Kristín	  

Bjarnadóttir,	  2008).	  
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Gullinsnið:	  Forngrikkir	  og	  Egyptar	  þekktu	  og	  notuðu	  fyrirbærið	  gullinsnið	  (e.	  golden	  

section)	  sem	  er	  í	  hlutföllunum	  nítján	  á	  móti	  þrjátíu	  og	  einum	  (Íslensk	  orðabók,	  1990).	  

Hliðrun	  flatarmyndar:	  flutningur	  þegar	  mynd	  flyst	  um	  tiltekna	  lengd	  í	  tiltekna	  

stefnu,	  það	  að	  allir	  punktar	  myndar	  flytjast	  jafnlangt	  og	  samsíða	  (Kristín	  Bjarnadóttir,	  

2008).	  

Hlutfall:	  samanburður	  tveggja	  stærða,	  oft	  táknað	  með	  :	  eða	  brotastriki,	  það	  er	  að	  
segja	  ritað	  sem	  almennt	  brot;	  fjórar	  tölur	  eru	  sagðar	  vera	  í	  sama	  hlutfalli,	  ef	  til	  dæmis	  

3:4	  =	  6:8	  (Kristín	  Bjarnadóttir,	  2008).	  	  

Horn:	  Er	  samhengi	  tveggja	  hálflína	  með	  sameiginlegum	  upphafspunkti;	  stærð	  

hornsins	  er	  mælitala	  hringboga	  milli	  hálflínanna	  (Kristín	  Bjarnadóttir,	  2008).	  Samkvæmt	  
Guðbjörgu	  Pálsdóttur,	  Guðnýju	  Helgu	  Gunnarsdóttur,	  Guðrúnu	  Angantýsdóttur	  og	  

Jónínu	  Völu	  Kristinsdóttur	  (2011)	  er	  stærð	  horna	  mæld	  í	  gráðum.	  Hvasst	  horn	  er	  á	  milli	  
0°	  og	  90°,	  rétt	  horn	  er	  90°	  og	  gleitt	  horn	  er	  á	  milli	  90°	  og	  180°.	  	  

Munstur	  er	  samfellt	  kerfi	  eins	  og	  samsett	  úr	  þráðum	  sem	  ferli	  fer	  eftir	  eða	  rekja	  má	  

vensl	  eftir	  (Íslensk	  orðabók,	  2015).	  

Rúmfræði	  er	  sú	  fræðigrein	  sem	  fæst	  við	  lögun	  hlutanna	  og	  stærð,	  einkum	  
rúmmálsfræði	  og	  flatarmálsfræði	  (Íslensk	  orðabók,	  2002).	  Á	  okkar	  tímum	  er	  viðeigandi	  

að	  skilgreina	  rúmfræði	  sem	  grein	  innan	  stærðfræðinnar	  sem	  fæst	  við	  sjónræn	  fyrirbæri	  

segir	  Malkevitch	  (2009).	  

Snúningur:	  flutningur	  sem	  flytur	  alla	  hluta	  myndar	  eftir	  hringbogum	  um	  jafnstórt	  

horn	  miðað	  við	  tiltekinn	  snúningspunkt	  (ás)	  (Kristín	  Bjarnadóttir,	  2008).	  

Speglun	  flatarmyndar:	  flutningur	  þegar	  allir	  punktar	  flatarmyndar	  flytjast	  þvert	  yfir	  

línu,	  spegilás,	  þannig	  að	  fjarlægð	  sérhvers	  punkts	  myndarinnar	  frá	  spegilásnum	  haldist	  

óbreytt	  (Kristín	  Bjarnadóttir,	  2008).	  

Speglun	  er	  flutningur	  sem	  varpar	  mynd	  um	  speglunarás	  og	  yfir	  í	  spegilmynd	  sína	  

(Guðbjörg	  Pálsdóttir,	  Guðný	  Helga	  Gunnarsdóttir,	  Guðrún	  Angantýsdóttir	  og	  Jónína	  
Vala	  Kristinsdóttir,	  2011).	   	  

Þríhyrningur:	  Marghyrningur	  með	  þrjár	  hliðar	  og	  þrjú	  horn	  (Kristín	  Bjarnadóttir,	  

2008).	  Samkvæmt	  Íslenskri	  orðabók,	  (2007)	  er	  þríhyrningur	  sammengi	  strikanna	  milli	  
punktanna	  A,B,	  C,	  ef	  þeir	  eru	  ekki	  í	  sömu	  línu.	  

Þríhyrningur	  Sierpinski	  er	  hannaður	  þannig	  að	  fyrst	  er	  jafnhliða	  þríhyrningi	  skipt	  í	  

fjóra	  jafnhliða	  þríhyrninga	  með	  því	  að	  draga	  strik	  milli	  miðju	  allra	  hliða	  hans.	  
Þríhyrningurinn	  í	  miðjunni	  er	  látinn	  halda	  sér	  en	  hinum	  þremur	  er	  skipt	  með	  sama	  

hætti.	  Þannig	  er	  hægt	  að	  halda	  áfram	  í	  það	  óendanlega.	  Þetta	  endurtekna	  munstur	  
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myndar	  brota	  (e.	  fractal)	  en	  þá	  er	  víða	  að	  finna	  í	  náttúrunni	  (Jónína	  Vala	  Kristinsdóttir,	  

munnleg	  heimild,	  2.	  maí	  2016).	  

Teningur	  Metatrons:	  tengist	  erkienglum	  í	  þremur	  trúarbrögðum,	  kristni,	  islam	  og	  

gyðingdómi,	  og	  margflötungar	  Platóns	  felast	  í	  honum.	  Hann	  er	  því	  sérlega	  vel	  fallin	  til	  

þess	  að	  vinna	  með	  hann	  í	  tengslum	  við	  fjölmenningu.	  Samkvæmt	  Wikipedia	  (e.d.)	  eru	  

hér	  á	  ferðinni	  hringir	  með	  jöfnum	  geisla	  sem	  skarast	  á	  tvívíðum	  fleti.	  	  

Zenangle:	  er	  aðferð	  við	  að	  teikna	  línuteikningar	  á	  skipulagðan	  hátt	  (Tangle	  Patterns.	  

Com).	  Teikniaðferðin	  tengist	  núvitund.	  

Þökun:	  a.	  Mósaík	  b.	  Að	  hylja	  svæði	  óendanlega	  án	  þess	  að	  eyður	  eða	  skörun	  

myndist	  með	  einföldum	  einingum,	  af	  einni	  gerð	  eða	  fleirum,	  sem	  falla	  saman	  (Merriam	  
Webster,	  e.d.).	  	  

Á	  þessum	  skilgreiningum	  má	  sjá	  að	  hér	  er	  um	  auðugan	  garða	  að	  gresja,	  að	  sjóðurinn	  

sem	  gengið	  er	  í	  er	  ríkulegur.	  Það	  verður	  spennandi	  að	  sjá	  hvaða	  tengingar	  nemendur	  
koma	  auga	  á	  þegar	  þeir	  hefjast	  handa	  við	  að	  leita	  að	  lausnum	  í	  námsumhverfi	  í	  anda	  

kenninga	  Gardners,	  Deweys	  og	  Eisners.	  Námsumhverfi	  þar	  sem	  þeir	  fá	  tíma,	  næði	  og	  
aðstöðu	  til	  að	  komast	  að	  sínum	  eigin	  niðurstöðum.	  En	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  

(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  eru	  hæfniviðmið	  fyrir	  stærðfræði	  meðal	  

annars	  að	  nemendur	  eiga	  að	  geta;	  unnið	  í	  samvinnu	  við	  aðra	  að	  lausnum	  
stærðfræðiverkefna	  þar	  sem	  byggt	  er	  á	  ólíkum	  forsendum	  og	  hugmyndum	  nemenda,	  

notað	  óformlega	  framsetningu	  og	  hlutbundin	  gögn,	  sýnt	  að	  þeir	  skilja	  innbyrðis	  tengsl	  

og	  unnið	  í	  samvinnu	  að	  því	  að	  rannsaka,	  greina,	  túlka,	  setja	  fram	  tilgátur	  og	  finna	  

lausnir	  á	  viðfangsefnum,	  sem	  tengjast	  samfélagi	  og	  umhverfi	  með	  fjölbreyttum	  
aðferðum,	  rannsakað	  og	  kynnt	  niðurstöður	  sínar	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  

 
	   	  


