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1 Inngangur	  	  

Þessi	  handbók	  er	  hluti	  af	  30	  eininga	  lokaverkefni	  í	  sérkennslufræðum	  við	  

Menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands	  ásamt	  rannsóknarritgerð.	  Hún	  hefur	  að	  geyma	  

sjálfstæð	  verkefni	  þar	  sem	  myndmennt	  og	  stærðfræði	  eru	  samþættar.	  Ég,	  höfundur	  

þessa	  verks,	  er	  myndmenntakennari	  í	  grunninn.	  Síðar	  fór	  ég	  í	  nám	  í	  sérkennslufræðum.	  

Mig	  langaði	  til	  að	  sameina	  sviðin	  mín	  tvö,	  sérkennslu	  og	  myndmennt,	  í	  lokaverkefninu.	  

Ég	  hef	  reynslu	  af	  því	  að	  þetta	  tvennt	  getur	  farið	  mjög	  vel	  saman.	  Til	  að	  mynda	  eiga	  
nemendur	  með	  almenna	  námsörðugleika	  oft	  gott	  með	  að	  skilja	  stærðfræði	  ef	  hún	  er	  

sett	  fram	  á	  sjónrænan	  og	  áþreifanlegan	  hátt.	  Í	  verkefnunum	  í	  handbókinni	  er	  lögð	  

áhersla	  á	  vinnu	  í	  fjölbreyttum	  nemendahópum	  sem	  og	  að	  nemendur	  vinni	  saman,	  hver	  

á	  sínum	  forsendum.	  Þannig	  ætti	  hver	  og	  einn	  nemandi	  að	  fá	  nám	  við	  sitt	  hæfi.	  	  

	   Hugmyndin	  kviknaði	  í	  starfi	  mínu	  sem	  myndmenntakennari	  þar	  sem	  ýmsir	  

snertifletir	  stærðfræði	  og	  myndlistar	  komu	  í	  ljós,	  svo	  sem	  í	  fjarvíddarteikningu	  og	  þökun	  

í	  munsturgerð.	  Að	  kenna	  nemendum	  á	  yngsta	  stigi	  stærðfræði	  með	  hlutbundnum	  hætti	  
þar	  sem	  leitast	  er	  við	  að	  tengja	  viðfangsefni	  við	  daglegt	  líf,	  umhverfi	  og	  menningu	  
nemenda,	  gaf	  einnig	  hugmyndir	  um	  tengsl	  stærðfræðinnar	  við	  sjónræna	  þætti.	  Ég	  fann	  

að	  slík	  nálgun	  stuðlaði	  að	  bættum	  skilningi	  nemenda	  og	  að	  hún	  höfðaði	  til	  mín.	  Við	  
lifum	  á	  tímum	  sjónrænna	  áreita.	  Snertifletir	  myndmenntar	  og	  stærðfræði	  tengjast	  

aðallega	  rúmfræði.	  Sú	  staðreynd	  að	  ég	  er	  list-‐	  og	  verkgreinakennari,	  

(myndmenntakennari)	  og	  því	  vön	  að	  kennslustundir	  séu	  líflegar	  og	  að	  þeim	  fylgi	  talsvert	  
umstang,	  dót	  og	  drasl,	  skiptir	  án	  efa	  máli	  í	  þessu	  samhengi.	  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	  verki.	  	  

Á	  okkar	  tímum	  er	  sköpun	  talin	  mikilvægur	  þáttur	  í	  námi	  og	  gott	  veganesti	  inn	  í	  

framtíðina	  enda	  er	  hún	  einn	  af	  grunnþáttum	  menntunar	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  

(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Því	  þótti	  mér	  áhugavert	  að	  nálgast	  

stærðfræði	  með	  skapandi	  hætti	  og	  að	  samþætta	  greinarnar	  tvær.	  Hér	  í	  handbókinni	  er	  

mælt	  með	  að	  nota	  kennsluaðferðirnar	  samvirkt	  nám	  sem	  talið	  er	  vænlegt	  til	  árangurs	  í	  

námi	  og	  jafningjafræðslu	  sem	  hefur	  reynst	  vera	  afar	  öflug	  kennsluaðferð	  (Topping,	  

1988).	  Sköpun	  er	  fyrirferðarmikil	  í	  þessu	  verki	  en	  einnig	  er	  horft	  til	  annarra	  grunnþátta	  



menntunar	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  

sem	  eru	  læsi,	  lýðræði,	  mannréttindi,	  jafnrétti,	  heilbrigði	  og	  velferð	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst,	  

sjálfbærni.	  Hæfniviðmið	  við	  lok	  7.	  bekkjar	  í	  stærðfræði	  og	  sjónlistum	  úr	  aðalnámskrá	  
grunnskóla	  sem	  eiga	  við	  handbókina	  eru	  sett	  fram	  sem	  og	  sameiginleg	  hæfniviðmið	  

fyrir	  list-‐	  og	  verkgreinar	  (2013).	  	  

Í	  rannsóknarritgerðinni	  sem	  er	  bakgrunnur	  þessarar	  handbókar,	  er	  litið	  til	  kenninga	  

nokkurra	  fræðimanna	  á	  sviði	  menntunar,	  sálfræði	  og	  félagsfræði.	  Þar	  fara	  fremstir	  í	  
flokki	  John	  Dewey,	  Howard	  Gardner,	  Elliot	  Eisner	  og	  Pierre	  Bourdieu.	  Gerð	  var	  

vettvangsathugun	  og	  viðtöl	  tekin	  við	  tvær	  konur	  sem	  eru	  hvor	  í	  sinni	  starfsstétt.	  Þær	  

urðu	  fyrir	  valinu	  vegna	  þess	  að	  hinn	  sjónræni	  þáttur,	  þar	  á	  meðal	  myndmennt	  og	  
stærðfræði,	  fléttast	  saman	  í	  vinnu	  þeirra	  beggja.	  Önnur	  er	  Borghildur	  Jósúadóttir	  

kennari	  í	  unglingadeild	  grunnskóla.	  Hún	  er	  textílkennari	  og	  nálgast	  stærðfræði	  með	  

sjónrænum	  hætti	  í	  sinni	  kennslu.	  Hin	  er	  Rúrí	  sem	  er	  þjóðþekktur	  íslenskur	  
myndlistarmaður.	  Rúrí	  heitir	  fullu	  nafni	  Þuríður	  Fannberg	  en	  Rúrí	  er	  listamannsnafn	  

hennar.	  Í	  verkum	  sínum	  notar	  hún	  oft	  stærðfræði.	  Myndlistarmaðurinn	  Rúrí	  segir	  frá	  

því	  hvernig	  stærðfræðin	  og	  myndlistin	  tengjast	  í	  sköpunarferlinu.	  Kennarinn	  Borghildur	  
greinir	  frá	  því	  hvernig	  vinna	  má	  að	  hæfniviðmiðum	  námsgreinanna	  með	  því	  að	  

samþætta	  þær	  og	  nýta	  styrkleika	  þeirra	  til	  að	  skilja	  betur	  viðfangsefnin	  og	  tjá	  skilning.	  

Það	  var	  áhugavert	  að	  fá	  sjónarmið	  þeirra	  og	  nýta	  aðferðir	  þeirra	  í	  verkefnin	  í	  
handbókinni	  til	  þess	  að	  gefa	  nemendum	  tækifæri	  til	  að	  nálgast	  viðfangsefni	  sín	  líkt	  og	  

Rúrí	  gerir	  og	  að	  kynna	  sér	  vinnubrögð	  Borghildar	  sem	  kveikja	  hugmyndir	  um	  hvernig	  sú	  
vinna	  getur	  farið	  fram.	  Í	  verkefnunum	  er	  vísað	  til	  fleiri	  listamanna	  sem	  vinna	  verk	  með	  

tengsl	  við	  stærðfræði.	  Tilvitnunin	  í	  nafni	  handbókarinnar	  „Þetta	  gengur	  allt	  upp“	  eru	  

orð	  sem	  Rúrí	  lét	  falla	  í	  viðtalinu	  þegar	  hún	  ræddi	  um	  verk	  sitt	  52	  metrar.	  Kann	  ég	  
Borghildi	  og	  Rúrí	  bestu	  þakkir	  fyrir	  samstarfið.	  Án	  þeirra	  hefði	  þessi	  handbók	  ekki	  orðið	  

til.	  

Seint	  á	  síðustu	  öld	  hlustaði	  ég	  á	  fyrirlestur	  Elliots	  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.	  
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1.1 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.	  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	  Fibonacci-‐tölur	  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	  

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,	  2015;	  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	  

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,	  2011b).	  

Sirra	  Sigrún	  Sigurðardóttir	  (1977-‐)	  vinnur	  í	  anda	  geometrískrar	  og	  optískrar	  listar	  

með	  hlutum	  úr	  daglega	  lífinu,	  svo	  sem	  límband	  og	  sjónvarpsglæru	  (Sirra	  Sigrún	  
Sigurdardottir,	  e.d.).	  	  
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Stella,	  Frank	  (1936-‐)	  er	  bandarískur	  málari	  sem	  málar	  óhlutbundnar	  myndir	  (Lucie-‐

Smith,	  1979).	  

Í	  verkum	  þessara	  listamana	  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.	  Verkefnin	  í	  þessari	  handbók	  eru	  til	  þess	  fallin	  að	  uppfylla	  þessi	  
hæfniviðmið	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  	  

1.2 Skilgreiningar	  á	  hugtökum	  sem	  koma	  við	  sögu	  
Í	  verkefnunum	  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.	  

Fibonacci-‐tölur:	  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	  hana	  til	  að	  gera	  sér	  grein	  
fyrir	  hversu	  hratt	  kanínum	  fjölgar.	  Hann	  gerði	  ráð	  fyrir	  að	  engin	  kanína	  mundi	  deyja	  og	  
að	  hvert	  kanínupar	  gæti	  af	  sér	  eitt	  par	  mánaðarlega.	  Menn	  telja	  sig	  sjá	  merki	  um	  

Fibonacci-‐rununa	  víða	  í	  náttúrunni	  og	  eitt	  dæmi	  er	  um	  býflugur.	  Kvenfluga	  á	  tvö	  

foreldri,	  eitt	  kvenkyns	  og	  eitt	  karlkyns,	  en	  karlfluga	  á	  aðeins	  eitt	  kvenkyns	  foreldri.	  

Karlfluga	  á	  því	  eina	  ömmu	  og	  einn	  afa,	  samtals	  tvö.	  En	  þá	  á	  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	  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	  með	  öll	  horn	  jafnstór	  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).	  

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,	  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).	   	  
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Teningur	  Metatrons	  tengist	  erkienglum	  í	  þremur	  trúarbrögðum,	  kristni,	  islam	  og	  

gyðingdómi	  og	  margflötungar	  Platóns	  felast	  í	  honum.	  Hann	  er	  því	  sérlega	  vel	  fallinn	  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,	  e.d.).	  Teikniaðferðin	  tengist	  núvitund.	  

Þríhyrningur:	  Marghyrningur	  með	  þrjár	  hliðar	  og	  þrjú	  horn	  (Kristín	  Bjarnadóttir,	  

2008).	  Samkvæmt	  Íslenskri	  orðabók	  (2007)	  er	  þríhyrningur	  sammengi	  strikanna	  milli	  

punktanna	  A,	  B	  og	  C,	  ef	  þeir	  eru	  ekki	  í	  sömu	  línu.	  

Þríhyrningur	  Sierpinskis	  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	  

myndar	  brota	  (e.	  fractal)	  en	  þá	  er	  víða	  að	  finna	  í	  náttúrunni	  (Jónína	  Vala	  Kristinsdóttir,	  

munnleg	  heimild,	  2.	  maí	  2016).	  

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	  garð	  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.	  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.	  Til	  að	  átta	  sig	  á	  hvernig	  grunnþættir	  menntunar	  í	  

aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  sem	  eiga	  að	  

fléttast	  inn	  í	  allt	  nám,	  tengjast	  verkefnunum	  í	  handbókinni	  er	  mikilvægt	  að	  setja	  þau	  

fram	  hér.	  
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2 Grunnþættir	  menntunar	  	  

Grunnþættir	  menntunar,	  sköpun,	  lýðræði	  og	  mannréttindi,	  sjálfbærni,	  jafnrétti	  og	  læsi,	  

heilbrigði	  og	  velferð	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  

2013)	  tengjast	  þessu	  verki	  á	  margvíslegan	  hátt.	  Sköpun	  er	  fyrirferðarmikil	  en	  aðrir	  

grunnþættir	  skipa	  einnig	  sinn	  sess.	  Til	  að	  mynda	  tengist	  læsi	  verkefnunum	  þannig	  að	  

nemendur	  leita	  upplýsinga	  og	  lesa	  sér	  til	  en	  einnig	  í	  víðum	  skilningi,	  það	  er	  að	  segja	  

umhverfislæsi.	  En	  lítum	  nú	  á	  grunnþættina.	  

2.1 Sköpun	  
Sköpun	  er	  mikilvægur	  grunnur	  að	  því	  að	  horfa	  til	  framtíðar	  og	  móta	  sér	  framtíðarsýn,	  

taka	  þátt	  í	  mótun	  lýðræðissamfélags	  og	  skapa	  sér	  hlutverk	  innan	  þess	  segir	  í	  
aðalnámskrá	  grunnskóla.	  Sköpun	  er	  að	  uppgötva,	  virkja	  ímyndunarafl	  og	  leika	  sér	  með	  
möguleika,	  að	  njóta	  og	  örva	  forvitni	  og	  áhuga.	  Í	  sköpun	  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	  sköpunarferlið	  ekki	  síður	  máli	  en	  afrakstur	  verksins.	  Að	  skapa	  

er	  að	  fara	  út	  fyrir	  mengi	  hins	  þekkta	  og	  auka	  þar	  með	  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,	  sem	  greint	  er	  frá	  í	  kaflanum	  Fræðin	  og	  
veruleikinn,	  samhljóm	  sem	  rennir	  stoðum	  undir	  það	  að	  verkefni	  sem	  þetta	  sé	  

mikilvægt.	   	  



2.2 Sjálfbærni	  
Hugtakið	  sjálfbær	  þróun	  er	  skilgreint	  sem	  mannleg	  starfsemi	  sem	  fullnægir	  þörfum	  
samtímans	  án	  þess	  að	  draga	  úr	  möguleikum	  kynslóða	  framtíðarinnar	  til	  að	  fullnægja	  

sínum	  þörfum	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið	  2013).	  Sjálfbærni	  merkir	  að	  

endurnýja	  og	  standa	  undir	  eða	  viðhalda	  einhverju	  svo	  sem	  sjálfbærum	  auðlindum	  á	  

borð	  við	  fiskinn	  í	  sjónum	  og	  jarðhita.	  Hún	  snýst	  um	  samspil	  umhverfis,	  efnahags,	  
samfélags	  og	  velferðar	  og	  á	  til	  dæmis	  við	  um	  umhverfisvernd,	  félagslegt	  réttlæti,	  góða	  

heilsu	  og	  velferð.	  Sjálfbærni	  snýst	  einnig	  um	  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).	  Í	  

þessari	  handbók	  er	  mælt	  með	  því	  að	  notað	  sé	  verðlaust	  efni	  sem	  annars	  færi	  á	  

haugana,	  svo	  sem	  hvers	  konar	  umbúðir,	  það	  er	  að	  segja	  að	  endurnýta	  efni	  og	  stuðla	  
þannig	  að	  sjálfbærni.	  Það	  verður	  að	  teljast	  skapandi	  að	  endurnýta	  verðlaust	  efni	  vegna	  

þess	  að	  þá	  þarf	  að	  finna	  nýjan	  flöt	  á	  því	  og	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  hvernig	  hægt	  er	  að	  nota	  

það.	  Sjálfbærni	  er	  mikilvæg	  á	  okkar	  tímum.	  Vesturlandabúar,	  sem	  eru	  lítill	  hluti	  
jarðarbúa,	  nota	  25%	  meira	  af	  náttúruauðlindum	  jarðarinnar	  en	  hún	  getur	  viðhaldið.	  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	  enda	  einn	  af	  grunnþáttum	  í	  menntun	  á	  öllum	  skólastigum	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Sem	  dæmi	  um	  hve	  hún	  er	  talin	  mikilvæg	  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	  sjálfbærni	  og	  hafa	  

hana	  að	  leiðarljósi	  i	  uppeldi	  og	  menntun.	  	  

2.3 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	  viðurkennt	  er	  að	  ekki	  sé	  eitt	  rétt	  svar	  við	  hverri	  

spurningu,	  ætti	  umburðalyndi	  og	  virðing	  nemenda	  fyrir	  ólíkum	  sjónarmiðum	  að	  eflast.	  Í	  
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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	  ættu	  að	  styrkja	  lýðræðisvitund	  sína.	  Að	  efla	  aðrar	  greindir	  en	  
málgreind	  og	  rök-‐	  og	  stærðfræðigreind	  hlýtur	  því	  að	  jafna	  stöðu	  nemenda.	  	  

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	  

þeim	  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	  og	  

þeir	  eiga	  að	  taka	  mið	  af	  jafnrétti	  og	  jafnræði.	  Kennsluaðferðin	  samvirkt	  nám	  ætti	  að	  

gagnast	  vel	  til	  að	  efla	  lýðræðisleg	  vinnubrögð.	  Samvinna	  nemenda	  í	  hóp	  er	  vel	  til	  þess	  
fallin	  að	  mæta	  ákvæði	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  um	  að	  undirbúa	  skuli	  nemendur	  undir	  það	  að	  lifa	  og	  

starfa	  í	  lýðræðisþjóðfélagi.	  Þegar	  best	  tekst	  til	  skila	  þannig	  vinnubrögð	  sér	  út	  í	  
samfélagið	  með	  þegnum	  með	  betri	  lýðræðisvitund.	  

2.4 Læsi	  
Læsi	  er	  félagsleg	  athöfn	  þar	  sem	  umhverfi	  og	  samfélag	  eru	  túlkuð	  á	  grunni	  eigin	  gilda	  
(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Hugtakið	  tengist	  þessum	  verkefnum	  

þannig	  að	  nemendur	  leita	  upplýsinga	  og	  lesa	  sér	  til	  en	  einnig	  í	  víðum	  skilningi,	  það	  er	  að	  

segja	  umhverfislæsi.	  Þetta	  hefur	  í	  för	  með	  sér	  að	  þegar	  nemendur	  vinna	  með	  efni	  úr	  
umhverfi	  sínu	  og	  daglegu	  lífi	  ættu	  þeir,	  ef	  vel	  tekst	  til,	  að	  sjá	  hluti	  í	  nýju	  ljósi	  og	  verða	  

þar	  með	  læsari	  á	  umhverfi	  sitt	  og	  sjónræna	  menningu.	  

2.5 Heilbrigði	  og	  velferð	  
Öll	  verkefnin	  sem	  sett	  eru	  fram	  í	  þessari	  handbók	  geta	  haft	  fyrirbyggjandi	  áhrif	  í	  lífi	  

nemenda.	  Ef	  sjónum	  nemenda	  er	  beint	  að	  uppbyggilegum	  viðfangsefnum	  ættu	  líkur	  á	  
að	  þeir	  leiðist	  út	  á	  óæskilegar	  brautir	  að	  minnka.	  Sum	  verkefni	  tengjast	  beint	  útivist,	  

hreyfingu	  og	  íþróttum.	  Þegar	  farið	  er	  út	  í	  kennslustundum	  og	  unnið	  með	  bolta	  koma	  

heilbrigði	  og	  velferð	  einnig	  við	  sögu.	  Leiða	  má	  líkum	  að	  því	  að	  slík	  verkefni	  efli	  heilbrigði	  

og	  velferð	  og	  geti	  stuðlað	  að	  því	  að	  fyrirbyggja	  ýmis	  vandamál	  síðar	  á	  lífsleiðinni.	  

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	  hæfniviðmið	  sem	  tengjast	  verkefnunum	  í	  
handbókinni.	  
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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	  eiga	  við	  í	  lok	  7.	  bekkjar	  fyrir	  list-‐	  og	  verkgreinar	  og	  

einnig	  í	  sjónlistum	  og	  stærðfræði.	  Valin	  eru	  úr	  hæfniviðmið	  sem	  tengjast	  verkefnunum	  

sem	  hér	  eru	  sett	  fram,	  styðja	  opinberu	  skólastefnuna	  skóli	  án	  aðgreiningar	  og	  stuðla	  að	  

vinnubrögðum	  í	  anda	  hennar.	  

Á	  hæfniviðmiðununum	  má	  sjá	  að	  áhersla	  er	  lögð	  á	  skilning,	  það	  er	  að	  segja	  að	  

nemendur	  geti	  gert	  grein	  fyrir	  þekkingu	  sinni.	  Í	  því	  skyni	  er	  tilvalið	  að	  ræða	  saman	  og	  

útskýra	  fyrir	  öðrum.	  Þegar	  verkefnin	  eru	  unnin	  er	  mælt	  með	  kennsluaðferðinni	  samvirkt	  

nám	  sem	  greint	  er	  frá	  í	  kaflanum	  Fræðin	  og	  veruleikinn	  hér	  á	  eftir.	  Í	  samvirku	  námi	  er	  
lögð	  mikil	  áhersla	  á	  samræður	  nemenda.	  Verkefnin	  virðast	  því	  ríma	  ágætlega	  við	  
sameiginleg	  hæfniviðmið	  aðalnámskrár	  grunnskóla	  við	  lok	  7.	  bekkjar	  í	  list-‐	  og	  

verkgreinum	  sem	  og	  í	  stærðfræði	  og	  sjónlistum.	  	  

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.	  	  

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,	  	  
• 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.	  

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,	  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	  óformleg	  og	  einföld,	  formleg	  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	  hlut-‐	  
bundin	  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,	  	  

• rannsakað,	  sett	  úrlausnir	  fram	  á	  skipulegan	  hátt	  og	  rökrætt	  stærðfræðilega,	  með	  
því,	  meðal	  annars,	  að	  nota	  hlutbundin	  gögn,	  skráningu	  og	  upplýsingatækni,	  	  
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• 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.	  

Verkefnin	  í	  handbókinni	  eru	  tengd	  við	  grunnþætti	  menntunar	  í	  aðalnámskrá	  

grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Sköpun	  er	  í	  forgrunni	  þar	  

sem	  ég	  tel	  hana	  mjög	  mikilvæga	  á	  okkar	  tímum,	  tímum	  mötunar	  og	  tæknivæðingar.	  
Hinir	  grunnþættirnir	  fléttast	  síðan	  inn	  í	  verkefnin	  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	  eflist	  lýðræðisvitund	  nemenda.	  Rökin	  sem	  hér	  hafa	  verið	  tíunduð	  styðja	  

það	  álit	  mitt	  að	  verkefni	  sem	  þetta	  sé	  mikilvægt	  í	  skólastarfi.	  	  

Hér,	  í	  þessari	  handbók,	  er	  mælt	  með	  að	  skapað	  sé	  þannig	  námsumhverfi	  að	  allir	  

nemendur	  í	  fjölbreyttum	  nemendahóp	  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	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Hér	  er	  haft	  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	  og	  viðeigandi	  verkefni	  að	  fást	  við.	  Grunnþættirnir	  eru	  

tengdir	  inn	  í	  verkefnið	  og	  hæfniviðmið	  sem	  styðja	  við	  markmiðið	  eru	  valin.	  Í	  
hæfniviðmiðunum	  er	  oft	  mælst	  til	  að	  nemendur	  geri	  grein	  fyrir,	  útskýri	  og	  ræði	  

verkefnin	  sín	  en	  einnig	  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.	  En	  hvert	  er	  markmið	  mitt	  með	  

þessari	  handbók?	  

3.4 Markmið	  og	  gildi	  verkefnisins	  

Í	  skólanum	  byggist	  námið	  á	  stífu	  prógrammi	  með	  ákveðnum	  leiðbeiningum	  

en	  þar	  fá	  börn	  ekki	  að	  vinna	  með	  alvöru	  verkefni	  sem	  þau	  vita	  ekkert	  

hvernig	  á	  að	  leysa.	  Börn	  þurfa	  að	  læra	  að	  fara	  út	  í	  óvissuna	  og	  hugsa	  út	  fyrir	  

kassann	  og	  taka	  áhættu	  því	  þannig	  er	  lífið.	  

(Þórólfur	  Þórlindsson,	  2016,	  bls.	  22).	  



Samkvæmt	  þessum	  fullyrðingum	  Þórólfs	  er	  handbókin	  sem	  hér	  er	  á	  ferðinni	  þarft	  

innlegg	  í	  skólastarf	  á	  Íslandi	  í	  dag.	  Lögð	  er	  áhersla	  á	  að	  ekki	  er	  til	  ein	  rétt	  úrlausn	  eða	  

svar	  og	  að	  nemendur	  fái	  tíma,	  aðstöðu	  og	  næði	  til	  að	  finna	  sínar	  eigin	  niðurstöður,	  að	  
fara	  út	  í	  óvissuna.	  Markmiðið	  með	  handbókinni	  er	  að	  setja	  fram	  námsefni	  þar	  sem	  

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

grunnskóla.	  Það	  er	  leið	  til	  að	  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.	  Hið	  „iðjusama	  miðstig“	  vísar	  til	  þess	  að	  þá	  eru	  nemendur	  

oft	  og	  tíðum	  vinnusamir	  og	  töluvert	  getumiklir	  og	  slíkum	  nemendur	  er	  gaman	  að	  kenna.	  

Einnig	  er	  markmið	  að	  auðga	  menntun	  nemenda	  í	  báðum	  námsgreinum	  í	  þeirri	  von	  að	  

hún	  verði	  ríkulegri.	  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.	  Þeir	  
kynnu	  að	  glíma	  við	  þroskaskerðingu	  af	  einhverju	  tagi	  og	  hentar	  kannski	  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.	  Fjölbreytt	  og	  vonandi	  nýstárleg	  nálgun,	  hentar	  yfirleitt	  vel	  
nemendum	  sem	  hefðbundin	  nálgun	  hentar	  líka.	  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.	  	  

Allir	  nemendur	  eiga	  rétt	  á	  námi	  við	  sitt	  hæfi.	  Í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  er	  lögð	  áhersla	  á	  fjölbreyttar	  kennsluaðferðir.	  Þær	  

stuðla	  að	  því	  að	  allir	  nemendur	  fái	  nám	  við	  sitt	  hæfi	  og	  jafnframt	  eflist	  skapandi	  starf.	  Í	  
aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  er	  mælst	  til	  

þess	  að	  í	  grunnskólum	  landsins	  fari	  fram	  skapandi	  skólastarf,	  að	  kennsluaðferðir	  séu	  

fjölbreyttar	  og	  að	  hver	  og	  einn	  nemandi	  fá	  nám	  við	  sitt	  hæfi.	  Til	  að	  framfylgja	  þessum	  
ákvæðum	  þurfa	  kennarar	  að	  vinna	  mikla	  undirbúningsvinnu.	  Ekki	  er	  víst	  að	  þeim	  gefist	  

tími	  til	  þess	  frá	  öðrum	  fyrirferðarmiklum	  skylduverkefnum.	  Því	  ætti	  handbók	  sem	  þessi	  

að	  vera	  kærkomin	  til	  að	  auðvelda	  kennurum	  undirbúning	  skapandi	  vinnu	  í	  

skólastofunni.	  Samvinna	  kennara	  er	  mjög	  æskileg	  þegar	  byggt	  er	  á	  skapandi	  
vinnubrögðum	  sem	  þessum.	  	  
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Listasagan	  tengist	  sköpun	  sterkum	  böndum	  og	  þekking	  á	  henni	  dýpkar	  skilning	  

nemenda	  og	  gefur	  þeim	  fleiri	  sjónarhorn	  á	  viðfangsefni	  sín.	  Auk	  þáttar	  Rúríar,	  er	  leitast	  

við	  að	  kynna	  íslenska	  myndlistarmenn	  samhliða	  erlendum	  listamönnum.	  Horft	  er	  til	  
listamanna	  frá	  ýmsum	  tímum	  sem	  vinna	  verk	  með	  tengsl	  við	  stærðfræði	  og	  leitað	  að	  

hugmyndum	  í	  smiðju	  þeirra.	  Með	  nemendur	  sem	  koma	  frá	  löndum	  þar	  sem	  menning	  er	  

ólík	  vestrænni	  menningu	  í	  huga	  var	  þess	  gætt	  að	  líta	  ekki	  einungis	  til	  vestrænnar	  
listasögu.	  Hún	  er	  þó	  vissulega	  fyrirferðarmikil	  í	  þessu	  verki.	  Sköpun	  er	  mjög	  mikilvæg	  og	  

nú	  á	  tímum	  neyslu,	  mötunar	  og	  tæknivædds	  samfélags,	  veitir	  ekki	  af	  að	  gefa	  henni	  

vægi,	  þann	  sess	  sem	  hún	  á	  skilinn,	  að	  leiða	  nemendum	  fyrir	  sjónir	  að	  sköpun	  auðgar	  

nám	  og	  að	  fleira	  getur	  glatt	  okkur	  en	  neysla.	  Stefnt	  er	  að	  því	  nota	  verðlaust	  efni	  sem	  

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

og	  stuðla	  þannig	  að	  sjálfbærni.	  Sjálfbærni	  er,	  eins	  og	  fram	  hefur	  komið,	  einn	  af	  

grunnþáttunum	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  
2013).	  Skóli	  án	  aðgreiningar,	  skóli	  margbreytileikans	  er,	  sem	  fyrr	  segir,	  opinber	  
skólastefna	  á	  Íslandi.	  Með	  handbókinni	  tel	  ég	  mig	  leggja	  mitt	  lóð	  á	  vogarskálarnar	  til	  

þess	  að	  unnið	  sé	  í	  anda	  þeirrar	  stefnu.	  Að	  mínu	  viti	  á	  handbókin	  því	  fullt	  erindi	  við	  
skólasamfélagið.	  Lítum	  nú	  á	  fræðilegan	  bakgrunn	  handbókarinnar	  og	  hvernig	  hann	  
tengist	  grunnþáttum	  menntunar,	  völdum	  hæfniviðmiðum	  námsgreinanna	  og	  daglegu	  

lífi	  í	  skólanum,	  úti	  á	  akrinum.	  
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4 Fræðin	  og	  veruleikinn	  

4.1 Sköpun	  í	  skólastofunni	  
Hvernig	  tengjast	  kenningar	  fræðimannanna	  sem	  litið	  er	  til	  hér	  grunnþáttum	  

menntunar,	  hæfniviðmiðum	  sem	  sett	  eru	  fram	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013)	  og	  daglegu	  skólastarfi?	  Fremstir	  í	  flokki	  fræðimanna	  
eru	  Gardner,	  Dewey	  og	  Eisner.	  Kenningar	  þeirra	  styðja	  við	  skapandi	  starf	  í	  

skólastofunni.	  Það	  er	  því	  í	  þeirra	  anda	  að	  hér	  í	  handbókinni	  er	  lagt	  til	  að	  skapaðar	  séu	  

námsaðstæður	  fyrir	  nemendur	  þar	  sem	  þeir	  fá	  tíma	  og	  næði	  til	  að	  vinna	  verkefni	  sín	  og	  

nálgast	  viðfangsefnin	  á	  eigin	  forsendum.	  Mikilvægt	  er	  að	  bjóða	  nemendum	  

námsaðstæður	  þar	  sem	  þeir	  fá	  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.	  
Slík	  vinnubrögð	  eru	  í	  raun	  andstæða	  við	  skapandi	  starf.	  Það	  er	  sjónarmið	  sem	  rímar	  við	  

þær	  áherslur	  í	  hæfniviðmiðum	  aðalnámskrár	  grunnskóla	  að	  nemendur	  leiti	  lausna	  í	  
námi	  sínu,	  sem	  og	  við	  verkefnin	  í	  handbókinni.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  stýring	  frá	  hendi	  
kennara	  sé	  í	  lágmarki	  og	  að	  hlutverk	  hans	  einskorðist	  að	  mestu	  við	  að	  vinna	  með	  

nemendum	  í	  leit	  þeirra	  að	  sínum	  eigin	  niðurstöðum.	  Leiðbeiningar	  um	  efni	  og	  áhöld	  eru	  
því	  meðvitað	  af	  skornum	  skammti.	  Ég	  hef	  alltaf	  hrifist	  af	  og	  haft	  trú	  á	  sjálfsprottnum	  (e.	  

spontant)	  vinnubrögðum.	  Í	  skapandi	  vinnu	  er	  mikilvægt	  að	  skipuleggja	  ekki	  allt	  fyrirfram	  

heldur	  leyfa	  sköpunarferlinu	  að	  leiða	  viðfangsefnin	  á	  óvæntar	  slóðir	  (Eisner	  2002).	  Aftur	  
á	  móti	  er	  mikilvægt	  að	  skapa	  námsumhverfi	  þar	  sem	  skapandi	  vinna	  getur	  farið	  fram	  

(Dewey,	  2010).	  Í	  fjölgreindarkenningu	  sinni	  talar	  Gardner	  um	  að	  maðurinn	  búi	  yfir	  

mörgum	  greindum	  og	  það	  ber	  að	  virða	  samkvæmt	  Gardner	  (1993).	  	  

Í	  fjölgreindarkenningunni	  leggur	  Gardner	  (1993)	  jafnframt	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  

eru	  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	  verkefni	  og	  vinnuaðferðir	  sem	  mælt	  er	  með.	  Einnig	  ráðlegg	  ég	  að	  

nemendur	  fái	  nægan	  tíma	  til	  að	  velta	  hlutunum	  fyrir	  sér	  og	  þeir	  séu	  hvattir	  til	  að	  nota	  

ímyndunaraflið	  í	  anda	  kenninga	  Eisners	  (2002)	  en	  hann	  talar	  um	  mikilvægi	  þess	  í	  námi	  

og	  mælir	  með	  að	  nemendur	  fái	  verkefni	  sem	  þeir	  eiga	  að	  leysa	  hver	  á	  sinn	  hátt.	  Það	  

liggur	  því	  í	  hlutarins	  eðli	  að	  hann	  segir	  einnig	  að	  reikna	  megi	  með	  að	  námshópar	  fái	  



mismunandi	  niðurstöður,	  það	  er	  að	  segja	  að	  úrlausnirnar	  verði	  ekki	  allar	  eins.	  Eisner	  

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

verkefni	  og	  að	  þetta	  megi	  yfirfæra	  á	  aðra	  menntun	  en	  listmenntun.	  Það	  rímar	  vel	  við	  
fjölgreindarkenningu	  Gardners,	  kenningar	  Deweys	  og	  hugsmíðahyggjuna.	  Bæði	  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	  og	  kenningar	  þeirra	  styðja	  við	  skapandi	  starf	  í	  skólastofunni.	  

Námsumhverfi	  líkt	  og	  það	  sem	  hér	  hefur	  verið	  lýst	  styður	  við	  sköpun	  og	  örvar	  

nemendur	  til	  skapandi	  hugsunar.	  Í	  anda	  Eisners	  (2002)	  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.	  Jerome	  Bruner	  

aðhylltist	  menningarhyggjuna	  þar	  sem	  segir	  að	  nám	  fari	  ekki	  fram	  nema	  í	  tengslum	  við	  
menningu	  nemandans	  (Bruner,	  1996).	  Í	  kenningum	  sínum	  talar	  hann	  um	  mikilvægi	  

frásagnarinnar	  í	  námi.	  Hann	  segir	  hana	  vera	  leið	  til	  að	  setja	  viðfangsefnin	  í	  samhengi	  við	  

okkur	  sjálf	  og	  umhverfi	  okkar.	  Sjónarmið	  hans	  fellur	  vel	  að	  þeim	  áherslum	  í	  
hæfniviðmiðum	  aðalnámskrár	  grunnskóla	  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	  hér,	  þar	  sem	  verkefnin	  miða	  að	  því	  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	  því	  að	  finna	  samhljóm	  við	  kenningar	  
Gardners,	  Deweys	  og	  Eisners,	  sem	  og	  hugsmíðahyggjunnar	  sem	  eflir	  þá	  skoðun	  að	  

verkefni	  sem	  þetta	  sé	  mikilvægt.	  Hugmyndir	  mínar	  falla	  vel	  að	  fjölgreinda-‐	  kenningu	  

Gardners	  og	  einnig	  því	  sem	  Dewey	  segir	  um	  æskilegt	  námsumhverfi	  sem	  og	  greiningu	  

hans	  á	  ígrundaðri	  hugsun	  sem	  byggist	  á	  leitaraðferð.	  Það	  er	  kennsluaðferð	  sem	  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	  verði	  

hvattir	  til	  að	  nota	  ímyndunaraflið	  í	  anda	  kenninga	  Eisners	  (2002).	  Dewey	  og	  Eisner	  
leggja	  áherslu	  á	  að	  námsferlið	  sé	  ekki	  síður	  mikilvægt	  en	  þær	  niðurstöður	  sem	  vænta	  

má.	  	  

Sköpun	  er	  hér	  í	  forgrunni	  vegna	  þess	  að	  ég	  tel	  hana	  mjög	  mikilvæga	  á,	  tímum	  
mötunar	  og	  tæknivæðingar.	  Hinir	  grunnþættirnir	  fléttast	  síðan	  inn	  í	  verkefnin	  í	  

handbókinni	  með	  ýmsum	  hætti	  sem	  greint	  hefur	  verið	  frá.	  Í	  samvirku	  námi,	  sem	  nánar	  
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verður	  fjallað	  um	  hér	  á	  eftir,	  eflist	  lýðræðisvitund	  nemenda.	  Lítum	  nú	  á	  nokkur	  rök	  fyrir	  

mikilvægi	  þess	  að	  samþætta	  námsgreinar.	  	  

Ann	  Bamford	  mælir	  með	  að	  listgreinar	  og	  bóklegar	  greinar	  séu	  samþættar	  

(Bamford,	  2011).	  Líkt	  og	  Bamford	  bendir	  Eisner	  (2002)	  á	  að	  það	  sé	  afar	  árangursríkt	  og	  

heppilegt	  að	  samþætta	  listgreinar	  og	  bóklegar	  greinar.	  Þegar	  námsgreinar	  eru	  

samþættar	  verða	  viðfangsefni	  nemenda	  líkari	  lífinu	  sjálfu	  en	  þegar	  þær	  eru	  flokkaðar	  

niður	  eftir	  stundaskrám	  líkt	  og	  Andri	  Ísaksson	  (1983)	  bendir	  einnig	  á.	  Eisner	  (2002)	  talar	  
líka	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  koma	  auga	  á	  tengingar.	  Þegar	  námsgreinar	  eru	  samþættar	  

ættu	  nýir	  fletir	  á	  viðfangsefnunum	  að	  koma	  í	  ljós	  sem	  og	  nýjar	  tengingar.	  Hér	  eru	  

snertifletir	  hins	  sjónræna	  þáttar	  og	  stærðfræði,	  aðallega	  myndmenntar	  og	  rúmfræði,	  
settir	  fram.	  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	  að	  efla	  þá	  þætti	  sem	  eru	  veikari.	  En	  hvernig	  mætast	  myndmennt	  og	  

stærðfræði?	  

Hinir	  augljósu	  snertifletir	  stærðfræði	  og	  myndmenntar	  eru	  þeir	  að	  rúmfræði	  og	  

myndlist	  eru	  hvor	  tveggja	  greinar	  þar	  sem	  fengist	  er	  við	  tvívíða	  fleti	  og	  þrívíð	  form.	  Líkt	  
og	  listir	  getur	  stærðfræði	  verið	  skapandi	  og	  hún	  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.	  

Myndlistarmenn	  nota	  og	  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	  sérstakri	  áherslu	  á	  rúmfræði.	  Hér	  má	  finna	  marga	  áhugaverða	  og	  

spennandi	  snertifleti	  greinanna	  tveggja.	  	  

Til	  að	  ná	  settum	  markmiðum	  er	  nauðsynlegt	  að	  velja	  kennsluaðferðir	  sem	  styðja	  við	  

þau.	  Hér	  verður	  greint	  frá	  aðferðum	  sem	  hafa	  reynst	  vel	  í	  skapandi	  starfi	  í	  

skólastofunni.	  Fyrst	  er	  að	  telja	  samvirkt	  nám.	  Samvirkt	  nám	  er	  kennsluaðferð	  þar	  sem	  

fjölbreytileikanum	  er	  fagnað	  og	  allir	  hæfileikar	  eru	  metnir	  jafngildir.	  Þar	  læra	  nemendur	  
að	  vinna	  saman,	  taka	  tillit	  hver	  til	  annars	  og	  kenna	  hver	  öðrum	  segir	  Hafdís	  

Guðjónsdóttir	  (2008).	  Þegar	  nemendur	  kenna	  hver	  öðrum	  er	  um	  jafningjafræðslu	  að	  



ræða.	  Þegar	  meðfylgjandi	  verkefni	  eru	  unnin	  er	  mælt	  með	  að	  kennarar	  skipti	  

nemendum	  í	  hópa	  og	  að	  ýmist	  vinni	  tveir	  eða	  þrír	  nemendur	  saman.	  Fjöldi	  í	  hóp	  fer	  eftir	  

eðli	  verkefnanna	  og	  því	  hvernig	  bekkurinn/nemendahópurinn	  er	  samsettur.	  Mikilvægt	  
er	  að	  leitast	  sé	  við	  að	  ólíkir	  nemendur	  vinni	  saman,	  það	  er	  að	  segja	  nemendur	  sem	  búa	  

yfir	  mismunandi	  styrkleikum	  og	  bæti	  þannig	  hæfni	  hver	  annars	  upp.	  Einnig	  er	  

nauðsynlegt	  að	  sjá	  til	  þess	  að	  nemendur	  séu	  virkir	  og	  að	  styrkleikar	  hvers	  og	  eins	  fái	  
notið	  sín.	  Allar	  raddir	  og	  sjónarmið	  eru	  jafngild	  og	  allir	  í	  hópnum	  eru	  fullgildir	  

þátttakendur.	  Jafnframt	  er	  séð	  til	  þess	  að	  nemendur	  í	  hópnum	  séu	  háðir	  hver	  öðrum	  

svo	  sem	  með	  því	  að	  hafa	  kennslugögn	  af	  skornum	  skammti	  þannig	  að	  þeir	  verði	  að	  

koma	  sér	  saman	  um	  þau.	  Í	  verkefnunum	  sem	  hér	  eru	  sett	  fram	  eru	  tölvur	  til	  að	  mynda	  

notaðar	  mikið	  til	  að	  afla	  sér	  upplýsinga	  á	  internetinu.	  Því	  er	  ráðlegt	  að	  hver	  hópur	  hafi	  

eina	  tölvu	  til	  afnota	  en	  ekki	  hver	  nemandi.	  Kennsluaðferðin	  samvirkt	  nám	  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,	  2003;	  Sigrún	  Sveinbjörnsdóttir,	  2013).	  Þegar	  hæfni	  hvers	  og	  eins	  í	  hópnum	  

fær	  að	  njóta	  sín	  og	  allir	  hafa	  eitthvað	  fram	  að	  færa	  hljóta	  það	  að	  teljast	  vinnubrögð	  í	  
anda	  skóla	  án	  aðgreiningar.	  

Í	  skóla	  án	  aðgreiningar	  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.	  Einnig	  styrkir	  hún	  mannréttindi	  og	  
jafnrétti	  þar	  sem	  virðing	  er	  borin	  fyrir	  öllum	  skoðunum.	  Samvirkt	  nám	  eflir	  þannig	  

grunnþættina	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  jafnrétti	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Margvíslegar	  kennsluaðferðir	  sem	  taka	  tillit	  til	  ólíkrar	  

menningar	  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).	  Samvirkt	  nám	  er	  ein	  slík	  kennsluaðferð.	  

Þegar	  nemendur	  hjálpa	  samnemendum	  sínum	  að	  læra	  er	  talað	  um	  jafningjafræðslu	  

en	  hún	  er	  sterkur	  þáttur	  í	  samvirku	  námi.	  Ég	  tel	  mikilvægt	  og	  hvet	  til	  þess	  að	  nemendur	  

ræði	  saman	  um	  viðfangsefnin	  og	  kenni	  hver	  öðrum	  þannig	  að	  styrkleikar	  
jafningjafræðslu	  verði	  eins	  miklir	  og	  kostur	  er.	  Svo	  virðist	  sem	  nemendur	  skilji	  oft	  betur	  

útskýringar	  bekkjarfélaga	  sinna	  en	  kennara	  og	  börn	  eiga	  oft	  gott	  með	  að	  útskýra	  fyrir	  

öðrum	  börnum	  þannig	  að	  þau	  skilji	  vel	  hvað	  við	  er	  átt,	  nemendur	  taka	  oft	  mikið	  mark	  á	  
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félögum	  sínum	  og	  jafnöldrum.	  Sjálfsagt	  er	  að	  nýta	  það	  í	  kennslu.	  Það	  dreifir	  álagi	  og	  

gerir	  kennslustundirnar	  líflegri	  og	  gagnvirkari.	  Nemandinn	  sem	  útskýrir	  finnur	  til	  sín	  og	  

eflist.	  Hann	  græðir	  ekki	  síður	  en	  sá	  sem	  hann	  fræðir.	  Margar	  rannsóknir	  sýna	  að	  
jafningjafræðsla	  er	  öflug	  kennsluaðferð	  sem	  hefur	  reynst	  vel	  og	  að	  reynsla	  af	  henni	  er	  

jákvæð	  (Topping,	  1988).	  Í	  þessu	  samhengi	  er	  rétt	  að	  minna	  á	  að	  í	  hæfniviðmiðum	  fyrir	  

sjónlistir	  og	  stærðfræði	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  er	  lögð	  töluverð	  áhersla	  á	  samræður	  
nemenda	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  	  

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

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

skólastarfi.	  Kennarar	  þurfa	  að	  vera	  óhræddir	  við	  að	  takast	  á	  við	  krefjandi	  verkefni,	  vinna	  
með	  nemendum	  að	  því	  að	  búa	  til	  þekkingu	  og	  þola	  dálitla	  upplausn	  og	  óreiðu.	  Ekki	  er	  

síður	  mikilvægt	  að	  hafa	  stöðu	  nemenda	  í	  skólastofunni	  í	  huga.	  Í	  því	  skyni	  er	  rétt	  að	  

horfa	  til	  kenninga	  um	  menningarauð	  og	  habitus.	  

4.2 Staðan	  í	  hópnum	  
Ef	  vilji	  stendur	  til	  að	  jafna	  stöðu	  nemenda	  í	  námshópi	  er	  viðeigandi	  að	  líta	  til	  kenninga	  
Bordieus	  um	  menningarauð	  og	  habitus	  sem	  vísar	  til	  þess	  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).	  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.	  Enn	  fremur	  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	  taki	  jafnan	  þátt	  í	  að	  viðhalda	  
mismununinni.	  Það	  er	  því	  afar	  mikilvægt	  að	  kennarar	  séu	  vakandi	  og	  leitist	  við	  að	  

uppræta	  mismunun	  í	  skólastofunni.	  

Hér	  hefur	  verið	  greint	  frá	  fræðilegum	  bakgrunni	  verksins	  og	  hvernig	  hann	  getur	  

tengst	  daglegu	  lífi	  í	  skólanum	  sem	  og	  grunnþáttum	  menntunar	  og	  völdum	  
hæfniviðmiðum	  námsgreinanna	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Myndlistarmenn	  sem	  vinna	  verk	  með	  tengsl	  við	  



stærðfræði	  og	  vísað	  er	  til	  í	  verkefnunum	  eru	  kynntir.	  Fjallað	  er	  um	  tengsl	  rúmfræði	  og	  

hins	  sjónræna	  þáttar	  og	  hugtök,	  sem	  koma	  við	  sögu	  í	  verkefnunum	  eru	  skilgreind.	  Gildi	  

sköpunar	  er	  tíundað	  og	  greint	  frá	  nokkrum	  kennsluaðferðum	  sem	  henta	  vel	  þegar	  
markmiðið	  er	  að	  nám	  sé	  skapandi.	  Hér	  hefur	  stoðum	  verði	  rennt	  undir	  vinnubrögð	  og	  

nálgun	  sem	  sett	  er	  fram	  í	  verkefnunum	  og	  komið	  er	  að	  því	  að	  hefjast	  handa.	  
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5 Hafist	  handa	  

Hér	  eru	  lögð	  fram	  25	  verkefni	  þar	  sem	  myndmennt	  og	  stærðfræði	  eru	  samþætt.	  Mælt	  

er	  með	  að	  byggt	  sé	  á	  samvirku	  námi	  þegar	  verkefnin	  eru	  unnin.	  Oft	  er	  farið	  út,	  ýmist	  til	  

að	  safna	  efniviði	  og	  stundum	  eru	  verkin	  unnin	  utandyra	  svo	  sem	  í	  verkum	  sem	  eru	  

unnin	  úr	  snjó	  og	  steinum.	  Verkefnin	  tengjast	  grunnþáttum	  menntunar	  og	  

hæfniviðmiðum	  greinanna	  í	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2013).	  Miðað	  er	  við	  að	  verkefnin	  sem	  hér	  eru	  sett	  fram	  
henti	  miðstigi	  grunnskóla	  hvort	  sem	  er	  í	  daglegu	  starfi	  innan	  rammans	  sem	  

stundataflan	  myndar,	  eða	  á	  þemadögum.	  Þó	  er	  ekkert	  því	  til	  fyrirstöðu	  að	  leggja	  

verkefnin	  fyrir	  yngri	  eða	  eldri	  nemendur.	  Hugmyndirnar	  að	  verkefnunum	  koma	  úr	  

ýmsum	  áttum.	  Segja	  má	  að	  mitt	  verk	  hafi	  verið	  að	  taka	  þær	  saman.	  Ég	  hef	  sótt	  í	  
listasöguna,	  námsbækur	  í	  stærðfræði	  og	  myndmennt,	  í	  minn	  eigin	  verkefnasjóð	  og	  

aflað	  mér	  upplýsinga	  á	  internetinu.	  Margar	  góðar	  hugmyndir	  koma	  frá	  viðmælendum	  

mínum	  í	  rannsóknarritgerðinni	  sem	  handbókin	  er	  byggð	  á,	  þeim	  Borghildi	  og	  Rúrí.	  Hér	  
að	  framan	  eru	  kynntir	  myndlistarmenn	  sem	  vinna	  verk	  með	  tengsl	  við	  stærðfræði.	  Ég	  

gæti	  þess	  jafnframt	  að	  sækja	  ekki	  eingöngu	  í	  sjóð	  vestrænnar	  myndlistar.	  Það	  er	  til	  að	  
taka	  tillit	  til	  fjölmenningarsamfélags	  okkar	  tíma	  og	  að	  virða	  alla	  menningu.	  Í	  skóla	  án	  
aðgreiningar	  er	  mikilvægt	  að	  öll	  menning	  og	  allar	  skoðanir	  séu	  metnar	  jafngildar.	  Ég	  

leitaði	  að	  hvers	  konar	  tengingum,	  snertiflötum	  stærðfræði	  og	  myndmenntar	  með	  

gögnin	  frá	  Borghildi	  og	  Rúrí	  að	  leiðarljósi,	  og	  leitaðist	  við	  að	  nema	  aðferðir	  þeirra,	  svo	  
sem	  hvernig	  Rúrí	  notar	  stærðfræðina	  eftir	  því	  sem	  við	  á	  og	  hvernig	  nemendur	  

Borghildar	  nálgast	  stærðfræðina	  á	  sjónrænan	  hátt.	  Verkefnin	  miða	  að	  því	  að	  sleppa	  

kennslubókunum	  en	  nota	  þær	  til	  hliðsjónar,	  sem	  hjálpartæki	  þegar	  það	  á	  við.	  Í	  sumum	  

verkefnum	  hentar	  að	  fara	  út	  og	  vinna	  þar	  og	  gott	  er	  að	  kennarar	  meti	  hvenær	  það	  á	  við	  

með	  tilliti	  til	  aðstæðna	  í	  sínu	  námsumhverfi.	  	  

Við	  verkefnin	  er	  vísað	  í	  efni	  sem	  tengist	  einum	  eða	  fleiri	  myndlistarmönnum.	  Einnig	  

er	  ljóst	  að	  internetið	  kemur	  sér	  gríðarlega	  vel	  í	  vinnu	  sem	  þessari;	  gluggi	  sem	  vísar	  út	  í	  

heim,	  aftur	  í	  aldir	  og	  jafnvel	  inn	  í	  framtíðina.	  Þar	  er	  að	  finna	  hafsjó	  af	  upplýsingum	  sem	  

gott	  er	  að	  horfa	  til	  við	  öflun	  upplýsinga.	  Mikilvægt	  er	  þó	  að	  benda	  nemendum	  á	  að	  þær	  
upplýsingar	  sem	  er	  að	  finna	  á	  netinu	  eru	  ekki	  allar	  jafn	  áreiðanlegar.	  Hér	  reynir	  á	  að	  

nemendur	  sýni	  sjálfstæða	  og	  gagnrýna	  hugsun	  og	  að	  þeir	  vinni	  saman.	  Listi	  yfir	  



áhugaverðar	  vefsíður	  fylgir	  handbókinni.	  Mikilvægt	  er	  að	  kennarar	  líti	  svo	  á	  að	  þeir	  

vinni	  með	  nemendum	  þar	  sem	  námsumhverfið	  er	  þannig	  uppbyggt	  að	  þeir	  leita	  saman	  

að	  lausnum.	  Kennararnir	  vita	  ekki	  hver	  niðurstaðan	  verður	  frekar	  en	  nemendurnir.	  Með	  
það	  að	  leiðarljósi	  er	  ekki	  eftir	  neinu	  að	  bíða	  með	  að	  hefjast	  handa.	  Gangi	  ykkur	  vel.	  
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6 Verkefni	  

Hér	  eru	  sett	  fram	  25	  verkefni	  sem	  byggja	  á	  tengslum	  rúmfræði	  og	  hins	  sjónræna	  þáttar.	  

Þetta	  þýðir	  að	  námsgreinarnar	  tvær,	  myndmennt	  og	  stærðfræði,	  eru	  samþættar.	  Mælt	  

er	  með	  að	  nota	  kennsluaðferðirnar	  samvirkt	  nám	  og	  jafningjafræðslu.	  Mikilvægt	  er	  að	  

kennarar	  skipti	  nemendum	  í	  hópa	  og	  hafi	  þá	  í	  huga	  að	  nemendur	  sem	  búa	  yfir	  

mismunandi	  styrkleikum	  vinni	  saman.	  Í	  sumum	  verkefnum	  er	  farið	  út	  og	  unnið	  en	  í	  

öðrum	  hentar	  betur	  að	  vera	  inni.	  Aftast	  í	  handbókinni	  er	  listi	  yfir	  slóðir	  sem	  tengjast	  
verkefnunum	  og	  gaman	  er	  að	  skoða.	  Þegar	  kennslan	  er	  undirbúin	  er	  gott	  að	  skoða	  

heimasíðurnar	  sem	  vísað	  er	  til.	  Í	  tengslum	  við	  verkefnin	  er	  bent	  á	  ýmsar	  kveikjur	  sem	  

eru	  til	  þess	  fallnar	  að	  vekja	  áhuga	  og	  vinnugleði	  svo	  sem	  verk	  myndlistarmanna	  sem	  

vinna	  verk	  með	  tengsl	  við	  stærðfræði	  og	  annað	  áhugavert	  og	  gagnlegt	  myndefni.	  	  



Þríhyrningar	  	  

	  

Mynd	  2	  Þríhyrningur	  Sirepinskis,	  zenangle	  og	  þríhyrningur	  í	  brúarstólpa.	  
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Þríhyrningur	  er	  eitt	  af	  grunnformun	  formfræðinnar.	  Hin	  tvö	  eru	  hringur	  og	  ferningur.	  Ef	  

að	  er	  gáð	  má	  finna	  þríhyrninga	  víða	  í	  umhverfinu.	  Menn	  hafa	  vitað	  í	  mörg	  þúsund	  ár	  að	  

Þríhyrningurinn	  er	  sterkasta	  formið.	  Þess	  vegna	  er	  hann	  svo	  mikið	  notaður	  til	  að	  styrkja	  
og	  stífa	  af,	  svo	  sem	  í	  mannvirkja-‐	  og	  húsgagnagerð.	  	  

Hugmynd	  að	  verki:	  Að	  vinna	  þrívítt	  verk	  sem	  er	  byggt	  úr	  þríhyrningum.	  Hér	  mætti	  til	  
dæmis	  hugsa	  sér	  að	  nota	  prik	  eða	  greinar	  og	  binda	  þær	  saman	  í	  þríhyrninga,	  festa	  

þríhyrningana	  síðan	  saman	  á	  þann	  hátt	  sem	  hópurinn	  kemur	  sér	  saman	  um.	  Það	  væri	  

áhugavert	  að	  láta	  reyna	  á	  styrkleikann	  á	  einhvern	  hátt.	  Til	  hliðsjónar	  mætti	  vinna	  
sambærilegt	  verk	  úr	  ferningum,	  eða	  ferhyrningum	  og	  bera	  styrkleikann	  saman	  með	  

aðferðum	  sem	  hópurinn	  kemur	  sér	  saman	  um.	  

Kveikjur:	  Hvers	  konar	  þríhyrningar	  svo	  sem	  Sierpinski-‐þríhyrningurinn	  og	  zenangle-‐	  

teikningar	  sem	  finna	  má	  á	  internetinu.	  Regnbogi	  Rúríar,	  sjá	  bókina	  Rúrí	  (Schoen,	  
2011a),	  og	  vefsíðu	  (Schoen,	  2011b).	  Mannvirki	  í	  umhverfinu	  og	  myndir	  af	  mannvirkjum	  

sem	  finna	  má	  á	  internetinu	  og	  námsbækur	  þar	  sem	  fjallað	  er	  um	  rúmfræði	  og	  þá	  

þríhyrninga.	  	  

Listamenn:	  Piero	  della	  Francesca,	  Einar	  Þorsteinn	  Ásgeirsson	  sjá	  bókina	  Barnaleikur,	  
Rúrí	  ,sjá	  bókina	  um	  Rúrí	  (Schoen,2011a),	  og	  vefsíðu	  (Schoen,	  2011b).	  	  

Aðgerðir:	  Að	  mæla	  horn,	  spá	  í	  styrkleika,	  bera	  saman,	  leita	  upplýsinga.	  

Efni:	  Hverskonar	  verðlaust	  efni	  á	  leið	  í	  glatkistuna,	  það	  sem	  þykir	  henta,	  efni	  úr	  
umhverfinu.	  	  

Gögn:	  Tölvur,	  teikniáhöld,	  litir	  og	  fleira	  sem	  kemur	  að	  gagni,	  svo	  sem	  sprek.	  Hér	  er	  það	  

ímyndunaraflið	  sem	  setur	  skorðurnar.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  læsi-‐umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  

og	  jafnrétti.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Smíði	  og	  hönnun	  og	  textílmennt.	  



Hringur	  

	  

Mynd	  3.	  Rauður	  hringur	  og	  loftið	  í	  Breiðholtskirkju.	  Ljósmynd	  Rannveig	  Jónsdóttir.	  

	  

	   	  



39	  

Hringurinn	  er	  eitt	  af	  þremur	  grunnformum	  formfræðinnar.	  Hin	  tvö	  eru	  ferningur	  og	  

þríhyrningur.	  Hringurinn	  er	  áhugaverður	  að	  vinna	  með	  og	  kemur	  víða	  við	  sögu	  svo	  sem	  í	  

umhverfi	  og	  listaverkum.	  	  

Hugmynd	  um	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  hringinn:	  Leita	  að	  hringjum	  í	  umhverfinu,	  

á	  netinu	  og	  öðru	  myndefni	  sem	  kemur	  fram	  í	  daglegu	  lífi	  nemenda.	  Útbúa	  síðan	  stóran	  
hring	  úr	  verðlausu	  efni.	  Garn	  er	  síðan	  strekkt	  á	  hringinn,	  hornin	  og	  hornasumman	  eru	  

mæld	  og	  skráð.	  	  

Kveikja:	  Að	  kynna	  sér	  kubb	  Metatrons	  og	  hringina	  í	  honum.	  

Myndlistarmenn:	  Frank	  Stella,	  Eyborg	  Guðmundsdóttir.	  

Efni:	  Garn	  og	  hverskonar	  verðlaust	  efni	  á	  leið	  í	  glatkistuna	  og	  efni	  úr	  umhverfinu,	  til	  

dæmis	  sprek.	  

Gögn:	  Tölvur,	  teikniáhöld,	  litir	  og	  fleira	  sem	  kemur	  að	  gagni	  svo	  sem	  sprek.	  Hér	  er	  það	  
ímyndunaraflið	  sem	  setur	  skorðurnar.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  læsi-‐umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  
og	  jafnrétti.	  	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Smíði	  og	  hönnun,	  textílmennt.	  



Arabísk	  munstur	  

	  

Mynd	  4.	  Þrjú	  dæmi	  um	  arabísk	  munstur.	  
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Hugmynd	  að	  vinnu	  með	  arabísk	  munstur:	  Flestir	  eru	  sammála	  um	  að	  arabísk	  munstur	  

séu	  falleg	  og	  þau	  eru	  oft	  og	  tíðum	  flókin.	  Ef	  til	  vill	  er	  ástæða	  þess	  að	  munsturgerð	  

blómstrar	  í	  íslamskri	  menningu	  sú	  að	  múslímar	  gera	  ekki	  mannamyndir.	  Arabar	  
uppgötvuðu	  (fundu	  upp)	  algebruna.	  Eru	  einhver	  tengsl	  á	  milli	  hennar	  og	  arabísku	  

munstranna?	  Hér	  kemur	  einnig	  hugtakið	  þökun	  við	  sögu	  en	  það	  vísar	  til	  þess	  að	  hylja	  

svæði	  með	  einföldum	  einingum	  án	  þess	  að	  eyður	  eða	  skörun	  myndist,	  (Merriam	  
Webster,	  e.d.).	  Þetta	  er	  mjög	  ljóst	  í	  arabískum	  munstrum	  og	  er	  mikilvægt	  hugtak	  þegar	  

flísar	  eru	  lagðar.	  Gott	  er	  að	  nemendur	  byrji	  á	  samræðum	  og	  vinni	  síðan	  „munsturmynd“	  

saman.	  Æskilegt	  er	  að	  vinna	  myndina	  á	  fremur	  stóran	  flöt	  en	  útfærsla	  er	  nokkuð	  frjáls.	  

Kveikjur:	  Finna	  og	  skoða	  arabísk	  munstur.	  Bækur	  um	  efnið	  og	  kennslubækur	  í	  

stærðfræði	  og	  myndmennt,	  Myndmennt	  II,	  myndband	  eftir	  Ingrid	  Bugge	  sem	  er	  einn	  
afrakstur	  vinnu	  hennar	  með	  þremur	  prófessorum	  í	  stærðfræði.	  Einnig	  er	  áhugavert	  að	  

kynna	  sér	  munsturgerð	  frá	  fleiri	  menningarsvæðum	  og	  tímabilum	  í	  sögu	  mannkynsins,	  

svo	  sem	  keltneska-‐	  og	  rómanska	  munsturgerð	  og	  bera	  saman	  við	  arabísk	  munstur.	  

Listamenn:	  Arabískir	  listamenn,	  Ingrid	  Bugge,	  Escher,	  Andy	  Goldsworthy.	  

Efni:	  Stór	  flötur	  úr	  pappa	  eða	  pappír	  fyrir	  hvern	  hóp.	  Síðan	  má	  nota	  liti,	  til	  dæmis	  
klessuliti,	  málningu	  eða	  litríkan	  pappír	  á	  leið	  í	  endurvinnsluna.	  

Gögn:	  Arabísk	  munstur,	  bækur	  um	  efnið,	  tölvur.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  jafnrétti.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Trúarbragðafræði,	  heimilisfræði,	  smíði	  og	  hönnun.	  



Núll	  

Mynd	  5.	  Núll.	  
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Hugmynd:	  Í	  upphafi	  má	  velta	  fyrir	  sé	  spurningum	  á	  borð	  við	  hvort	  hægt	  sé	  að	  gera	  

mynd	  af	  núlli	  og	  hvernig	  núll	  lítur	  út?	  Þetta	  eru	  áhugaverðar	  spurningar	  sem	  tilvalið	  er	  

fyrir	  nemendur	  í	  grunnskóla	  að	  takast	  á	  við	  líkt	  og	  myndlistarmaðurinn	  Rúrí	  gerði	  þegar	  
hún	  vann	  verkið	  Núll	  ferfet	  Í	  hópvinnu	  gefa	  spurningarnar	  tilefni	  til	  umræðna	  þar	  sem	  

nemendur	  geta	  komist	  að	  sameiginlegri	  niðurstöðu.	  	  

Kveikjur:	  Verkið	  Núll	  ferfet	  eftir	  Rúrí,	  talnalína.	  

Myndlistarmaður:	  Rúrí.	  	  

Efni:	  Hvers	  konar	  verðlaust	  efni	  á	  leið	  í	  glatkistuna.	  Hér	  er	  það	  ímyndunaraflið	  sem	  

setur	  skorðurnar.	  	  

Gögn:	  Tölvur,	  teikniáhöld,	  litir	  og	  fleira	  sem	  kemur	  að	  gagni.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti.	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  læsi-‐umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  
og	  jafnrétti.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Smíði	  og	  hönnun,	  lífsleikni/heimspeki.	  

	   	  



Myndir	  tommustokksins	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Mynd	  6.	  Tommustokkur.	  

	  

	  

Hugmynd	  að	  vinnu	  með	  tommustokka:	  Hér	  er	  beinlínis	  unnið	  í	  anda	  verka	  Rúríar	  sem	  
hún	  gerir	  úr	  tommustokkum.	  Tólf	  tommustokkar	  eru	  fengnir	  að	  láni	  í	  smíðastofunni.	  

Síðan	  er	  leitað	  að	  eins	  mörgum	  geometrískum	  formum	  og	  mögulegt	  er	  með	  því	  að	  fella	  

stokkinn	  eins	  og	  Rúrí	  gerir.	  Tveir	  og	  tveir	  vinna	  saman.	  Síðan	  eru	  umræður	  þar	  sem	  
hvert	  vinnupar	  kynnir	  niðurstöður	  sínar.	  Fengu	  einhverjir	  sömu	  niðurstöðu?	  Eru	  fleiri	  

möguleikar?	  Nemendur	  útskýra	  og	  er	  leiðbeint	  (ef	  þess	  gerist	  þörf)	  við	  að	  nota	  hugtök	  

úr	  rúmfræði	  við	  útskýringar	  sínar.	  	  

Kveikja:	  Saga	  Rúríar	  um	  mennina	  með	  mismunandi	  trúarbrögð	  sem	  höfðu	  hver	  sitt	  
sjónarhorn.	  

Frásögn	  Rúríar	  af	  mönnunum	  sem	  höfðu	  hver	  sitt	  sjónarhorn:	  

Rúrí	  fór	  til	  Bosníu	  Hertsegóvínu,	  Serbíu	  og	  Króatíu	  þegar	  stríðið	  geisaði	  þar	  í	  lok	  síðustu	  

aldar.	  Hún	  greinir	  svo	  frá:	  

Þá	  voru	  allar	  fylkingar	  hver	  með	  sína	  sögu	  um	  orsök	  stríðsins.	  Það	  hvarflaði	  

nú	  ekki	  að	  mér	  að	  andmæla	  neinum.	  Og	  ég	  var	  með	  nokkur	  kort	  með	  

myndum	  af	  verkum	  mínum	  með	  mér.	  Þau	  voru	  gefin	  út	  sem	  póstkort.	  

Meðal	  annars	  var	  þessi	  mynd	  á	  einu	  kortanna	  (bendir	  á	  myndir	  af	  
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tommustokkum	  sem	  eru	  felldir	  á	  ýmsa	  vegu).	  Svo	  var	  það	  einhvern	  tíma	  að	  

ég	  var	  beðin	  að	  útskýra	  hvað	  þetta	  væri?	  

Nú,	  þetta	  er	  náttúrulega	  bara	  tommustokkur	  sem	  er	  felldur.	  Þetta	  er	  einn	  
metri.	  

Segir	  Rúrí.	  

„Nú	  hvernig	  þá?“	  	  

Rúrí	  heldur	  áfram:	  	  

Segjum	  nú	  svo	  að	  hér	  séu	  samankomnir	  nokkrir	  menn	  með	  ólíka	  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	  segi:	  „Nei	  
núna	  er	  eitthvað	  meira	  en	  lítið	  að	  ykkur,	  þetta	  er	  metri“,	  og	  þá	  kemur	  
Lúterstrúarmaðurinn	  og	  segir:	  „Þið	  eruð	  nú	  meiri	  rugludallarnir	  allir	  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.	  

Myndlistarmaður:	  Rúrí	  

Efni:	  Tommustokkar	  sem	  fengnir	  eru	  að	  láni	  úr	  smíðastofunni.	  	  

Gögn:	  Tommustokkar	  fengnir	  að	  láni	  úr	  smíðastofunni.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  læsi-‐umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  

og	  jafnrétti.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Smíði,	  lífsleikni,	  trúarbragðafræði.	  



Metrar	  á	  sekúndu	  

	  

Mynd	  7.	  Svartifoss.	  Ljósmynd	  Rannveig	  Jónsdóttir.	  
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Hugmynd	  að	  því	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  hugtakið	  rúmmetrar	  á	  sekúndu:	  

Hér	  er	  unnið	  með	  stórar	  tölur	  og	  miklir	  kraftar	  á	  ferðinni.	  Oft	  er	  erfitt	  fyrir	  hugann	  að	  

ráða	  við	  að	  skilja	  og	  skynja	  stórar	  tölur.	  Í	  verkinu	  400	  rúmmetrar	  á	  sekúndu	  reiknar	  Rúrí	  
rúmmál	  rennslis	  í	  fossinum	  Dynk	  í	  Þjórsá.	  Það	  reyndist	  vera	  nákvæmlega	  400	  

rúmmetrar	  á	  sekúndu	  eins	  og	  nafn	  verksins	  gefur	  til	  kynna.	  Tilvalið	  er	  að	  nota	  verk	  
Rúríar	  sem	  kveikju	  og	  að	  nemendur	  afli	  sér	  upplýsinga	  um	  mismunandi	  rennsli	  í	  ám,	  

lækjum	  og	  fossum.	  Ræði	  og	  beri	  saman	  við	  hluti	  og	  stærðir	  sem	  þeir	  þekkja	  úr	  sínu	  lífi.	  

Nemendur	  myndgera	  síðan	  rennslið	  og	  geta	  í	  því	  sambandi	  haft	  verk	  Rúríar	  400	  
rúmmetrar	  á	  sekúndu	  til	  hliðsjónar.	  Hvað	  er	  til	  dæmis	  20	  x20	  x	  1	  metri	  mikið?	  Þeir	  

ákveða	  sjálfir	  hvernig	  þeir	  kjósa	  að	  setja	  upplýsingarnar	  fram	  en	  gott	  er	  að	  þiggja	  ráð	  og	  

leiðbeiningar	  frá	  kennaranum.	  

Kveikjur:	  Verkið	  400	  rúmmetrar	  á	  sekúndu	  eftir	  Rúrí.	  

Myndlistarmaður:	  Rúrí.	  

Aðgerðir:	  Mælingar.	  

Efni:	  Hvað	  svo	  sem	  nemendum	  dettur	  í	  hug.	  Má	  gjarnan	  vera	  verðlaust	  efni.	  

Gögn:	  Upplýsingar	  um	  vatnsrennsli	  í	  ám	  og	  fossum.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  læsi	  á	  hvers	  konar	  upplýsingar	  um	  vatnsrennsli,	  
lýðræði,	  mannréttindi	  og	  jafnrétti.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Náttúrufræði,	  eðlisfræði.	  
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Mynd	  8.	  Dynjandi.	  Ljósmynd	  Rannveig	  Jónsdóttir	  



Stálbiti	  við	  Skaftafell	  

	  

Mynd	  9.	  Stálbiti	  úr	  brú	  sem	  fór	  í	  Grímsvatnahlaupi	  árið	  1996.	  Ljósmynd	  Rannveig	  
Jónsdóttir.	  
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Hugmynd	  að	  því	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  stálbitann	  við	  Skaftafell:	  

Á	  meðfylgjandi	  mynd	  er	  stálbiti	  úr	  brú	  sem	  fór	  í	  hlaupi	  úr	  Grímsvötnum	  sem	  rann	  í	  

farveg	  Gígjukvíslar	  árið	  1996.	  Til	  að	  átta	  sig	  á	  því	  hve	  mikla	  krafta	  þurfti	  til	  að	  taka	  brúna	  

er	  hægt	  að	  afla	  sér	  upplýsinga	  um	  hve	  mikið	  rennsli	  var	  í	  ánni	  í	  mælieiningunni	  

rúmmetrar	  á	  sekúndu.	  Hér	  eru	  því	  miklir	  kraftar	  á	  ferðinni	  og	  unnið	  með	  stórar	  tölur.	  Til	  
að	  átta	  sig	  á	  umfanginu	  er	  hægt	  að	  setja	  tölurnar	  í	  samhengi	  sem	  við	  þekkjum	  og	  reikna	  

úr	  hve	  stórt	  ílát	  sem	  tekur	  slíkt	  magn	  þarf	  að	  vera.	  Rúrí	  mældi	  rúmmál	  rennslis	  í	  

fossinum	  Dynk	  í	  Þjórsá	  eins	  og	  sagt	  er	  frá	  í	  verkefninu	  Metrar	  á	  sekúndu.	  Tilvalið	  er	  að	  
taka	  vinnubrögð	  hennar	  sér	  til	  fyrirmyndar	  þannig	  að	  nemendur	  afli	  sér	  upplýsinga	  um	  

rennslið	  í	  hlaupinu	  þegar	  brúin	  fór.	  Síðan	  er	  mikilvægt	  að	  þeir	  ræði	  upplýsingarnar	  og	  

beri	  þær	  saman	  við	  hluti	  og	  stærðir	  sem	  þeir	  þekkja	  úr	  sínu	  lífi.	  Nemendur	  myndgera	  
síðan	  upplýsingarnar	  á	  þann	  hátt	  sem	  þeir	  telja	  best	  að	  setja	  þær	  fram.	  Hér	  má	  hugsa	  

sér	  að	  gera	  líkan	  af	  geymum	  með	  mismunandi	  lögun	  sem	  taka	  slíkt	  magn.	  	  

Kveikjur:	  Verkið	  400	  rúmmetrar	  á	  sekúndu	  eftir	  Rúrí.	  

Myndlistarmaður:	  Rúrí.	  

Aðgerðir:	  Mælingar,	  lesið	  úr	  upplýsingum.	  

Efni:	  Hvað	  svo	  sem	  nemendum	  dettur	  í	  hug	  og	  finnst	  eiga	  við.	  Það	  má	  gjarnan	  vera	  

verðlaust	  efni.	  

Gögn:	  Upplýsingar	  um	  vatnsrennsli	  í	  ám	  og	  fossum,	  tölvur.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  læsi	  á	  hvers	  konar	  upplýsingar	  um	  vatnsrennsli,	  

lýðræði,	  mannréttindi	  og	  jafnrétti,	  heilbrigði	  og	  velferð.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Náttúrufræði,	  eðlisfræði,	  smíði	  og	  hönnun,	  

samfélagsfræði.	  



Hvað	  þarf	  að	  taka	  mikið	  til	  að	  lækka	  fjall?	  

	  

Mynd	  10.	  Fimm	  fjöll	  á	  Íslandi.	  Þar	  á	  meðal	  Reykjanibba,	  Hólmatindur	  og	  Fell	  í	  
Suðursveit.	  Ljósmyndir	  Rannveig	  Jónsdóttir.	  
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Hugmyndin	  að	  þessu	  verkefni	  kemur	  frá	  verki	  eftir	  Rúrí,	  Virðing	  við	  Holland.	  (e.	  
Homage	  to	  Holland).	  Í	  verkinu	  er	  steinn	  sem	  Rúrí	  tók	  af	  fjallinu	  Vaalserberg	  í	  Hollandi.	  

Síðan	  fór	  hún	  að	  hugsa:	  Hvað	  ef	  allir	  gera	  eins	  og	  ég,	  þá	  bara	  lækkar	  fjallið.“	  Hún	  gerði	  
síðan	  gott	  úr	  þessu	  með	  listaverkinu.	  

Hugmynd	  að	  því	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  í	  tengslum	  við	  verkið	  Virðing	  við	  Holland:	  	  

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	  rúmið.	  Í	  því	  sambandi	  er	  mikilvægt	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  hvort	  steinarnir	  

séu	  allir	  álíka	  stórir	  eða	  hvort	  nauðsynlegt	  reynist	  að	  reikna	  út	  meðalstærð	  steinanna.	  

Hér	  þarf	  því	  að	  beita	  nokkrum	  reikniaðgerðum.	  	  

Kveikjur:	  Frásögn	  Rúríar	  af	  steininum	  sem	  hún	  tók	  á	  efsta	  tindi	  fjallsins	  Vaalserberg	  í	  

Hollandi	  og	  steinskúlptúrar	  Andy	  Goldsworthy	  úr	  grjóti	  og	  snjó.	  	  

Myndlistarmenn:	  Rúrí,	  Andy	  Goldsworthy.	  

Efni:	  Grjót	  eða	  hvað	  eina	  sem	  nemendum	  dettur	  í	  hug.	  

Gögn:	  Efni	  úr	  umhverfinu,	  svo	  sem	  steinar,	  muna	  samt	  að	  ganga	  vel	  um	  og	  sýna	  
náttúrunni	  virðingu.	  Hvers	  konar	  efni	  á	  leið	  á	  haugana,	  hvað	  svo	  sem	  nemendum	  dettur	  

í	  hug.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Verkið	  tengist	  einnig	  umgengni	  og	  virðingu	  við	  náttúruna	  og	  þar	  

með	  sjálfbærni,	  læsi	  í	  víðum	  skilningi	  -‐	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindum	  og	  
jafnrétti,	  heilbrigði	  og	  velferð.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Náttúrufræði	  og	  landafræði.	  

	  



Gullinsnið	  og	  Fibonacci-‐tölur	  	  

	  

Mynd	  11.	  Frá	  Akrópólis,	  ljósmynd	  og	  myndvinnsla	  Björk	  Viggósdóttir.	  Myndirnar	  sýna	  
gullinsnið	  og	  tengjast	  Fibonacci-‐tölum.	  
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Hugmyndir	  að	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  gullinsnið	  og	  Fibonacci-‐tölur:	  Nemendur	  

kynna	  sér	  hugtökin	  gullinsnið	  og	  Fibonacci-‐tölur	  og	  leita	  að	  myndum	  og	  myndefni	  sem	  

tengist	  þeim,	  taka	  þær	  jafnvel	  sjálfir,	  úti	  og	  inni.	  Síðan	  útbúa	  þeir	  gegnsætt	  skema	  fyrir	  
gullinsnið	  með	  Fibonacci-‐tölunum	  sem	  er	  til	  dæmis	  dregið	  upp	  á	  glæru.	  Því	  næst	  hefst	  

rannsóknarvinna	  við	  að	  leita	  að	  gullinsniði	  í	  umhverfinu,	  svo	  sem	  í	  byggingum	  og	  á	  

myndum	  af	  öllu	  á	  milli	  himins	  og	  jarðar,	  þar	  á	  meðal	  andlitsmyndum.	  Halda	  má	  áfram	  
að	  vinna	  með	  gullinsnið	  á	  þann	  hátt	  að	  finna	  hvernig	  Fibonacci	  talnarunan	  birtist	  í	  

myndum	  af	  blómkrónum	  og	  fleiri	  náttúrufyrirbærum.	  Svo	  má	  teikna	  punktana	  á	  stóra	  

pappírsörk	  eða	  í	  bók	  sem	  nemendur	  búa	  sjálfir	  til.	  Einnig	  er	  hægt	  að	  teikna	  í	  skissubók.	  

Kveikjur:	  Myndband	  sem	  Ingrid	  Bugge	  vann	  með	  þremur	  prófessorum	  í	  stærðfræði	  

(The	  Beauty	  of	  Mathematics.	  Art	  Photographer	  Ingrid	  Bugge),	  kennslubækur	  í	  
stærðfræði,	  þemaheftið	  Gullinsnið	  eftir	  Kristínu	  Bjarnadóttur,	  8–tíu	  Stærðfræði	  2	  eftir	  
Guðbjörgu	  Pálsdóttur	  og	  Guðnýju	  Helgu	  Gunnarsdóttur,	  tengt	  efni	  af	  internetinu.	  

Fibonacci-‐runan	  úr	  bókinni	  Liber	  abaci	  eftir	  Leonardo	  Fibonacci:	  

Maður	  nokkur	  kom	  kanínupari	  fyrir	  á	  stað	  sem	  var	  umlukinn	  vegg	  á	  allar	  
hliðar.	  Hve	  mörg	  pör	  af	  kanínum	  verða	  til	  af	  þessu	  kanínupari	  á	  ári	  ef	  gert	  er	  

ráð	  fyrir	  að	  á	  hverjum	  mánuði	  eignist	  hvert	  par	  nýtt	  par	  sem	  einnig	  fæðir	  af	  
sér	  pör	  frá	  og	  með	  öðrum	  mánuði?	  

(Kristín	  Bjarnadóttir,	  2011)	  

Listamenn:	  Ingrid	  Bugge,	  Rúrí,	  endurreisnarmenn.	  

Efni:	  Pappírsarkir	  og	  hvaðeina	  sem	  nemendum	  dettur	  í	  hug.	  

Gögn:	  Myndavél,	  prentari,	  glærur,	  sterkir	  tússpennar,	  litir	  og	  blýantar	  að	  vali	  hvers	  og	  

eins.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Umhverfislæsi,	  sköpun,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  jafnrétti.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Líffræði,	  smíði	  og	  hönnun,	  heimilisfræði	  og	  textílmennt.	  



Hlutföll	  mannslíkamans	  	  

	  

Mynd	  12.	  Teikning	  af	  manni	  eftir	  Leonardo	  da	  Vinci.	  
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Að	  vinna	  með	  mannslíkamann	  er	  mjög	  nálægt	  daglegu	  lífi	  og	  áhugasviði	  margra	  barna	  
sem	  eru	  að	  nálgast	  unglingsárin.	  Þau	  ættu	  því	  að	  hafa	  áhuga	  á	  að	  kynna	  sér	  kenningar	  
um	  hlutföll	  líkamans,	  bæði	  á	  endurreisnartímanum	  sem	  og	  öðrum	  tímabilum	  sögunnar.	  
Í	  myndinni	  felst	  gullinsnið	  og	  hlutföllin	  á	  milli	  hliðanna	  eru	  þau	  sömu	  og	  hlutföllin	  á	  milli	  
tveggja	  samliggjandi	  Fibonacci-‐talna	  (Jónína	  Vala	  Kristinsdóttir,	  munnleg	  heimild	  2.	  maí	  
20016).	  Í	  þessu	  sambandi	  er	  einnig	  áhugavert	  að	  kynna	  sér	  hugmyndir	  um	  heimsmynd	  
endurreisnarmanna	  og	  það	  hvernig	  þeir	  álitu	  að	  Guð	  hefði	  skapað	  manninn	  í	  sinni	  mynd	  
og	  því	  litu	  þeir	  svo	  á	  að	  mannslíkaminn	  væri	  jafnframt	  líkami	  Guðs.	  Nú	  tengjast	  
hugmyndir	  um	  mannslíkamann	  einnig	  tískuiðnaðinum,	  svo	  sem	  því	  hvernig	  myndir	  eru	  
unnar	  í	  tölvum	  eftir	  á.	  Það	  er	  gagnlegt	  fyrir	  ungt	  fólk	  með	  sjálfsmynd	  í	  mótun	  að	  kynna	  
sér	  að	  ekki	  er	  allt	  sem	  sýnist	  í	  þessum	  efnum.	  

Hugmynd	  að	  því	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  hlutföl	  mannslíkamans:	  Gott	  er	  að	  
skoða	  efni	  um	  hlutföll	  mannslíkamans	  svo	  sem	  kennsluefni	  um	  anatómíu,	  til	  dæmis	  
Anatomi	  for	  the	  Artist,	  fleiri	  gamlar	  og	  góðar	  kennslubækur	  í	  anatómíu	  og	  einnig	  bækur	  
um	  líffræði	  mannsins	  og	  afla	  sér	  upplýsinga	  á	  internetinu.	  Einnig	  er	  tilvalið	  að	  kynna	  sér	  
hvernig	  Rúrí	  vinnur	  með	  „hlutfallakarl	  da	  Vincis“	  í	  verkunum	  Cosmos	  III	  og	  Cosmos	  IV.	  Í	  
framhaldinu	  er	  hægt	  að	  velta	  fyrir	  sér	  þríhyrningunum	  tíu,	  teningi	  Metatrons	  og	  
margflötungum	  Platóns,	  Modulor	  Le	  Corbuciers	  og	  skoða	  heftið	  Hve	  stórt	  er	  stórt?	  Að	  
því	  búnu	  er	  áhugavert	  að	  skoða	  tískumyndir	  samtímans.	  Síðan	  útbúa	  nemendur	  
gegnsæja	  glæru,	  með	  sömu	  hlutföllum	  og	  da	  Vinci	  styðst	  við,	  leggja	  hana	  svo	  yfir	  
myndir	  af	  tískufyrirsætum	  samtímans	  og	  myndir	  af	  fólki	  úr	  daglega	  lífinu,	  það	  er	  að	  
segja	  „venjulegu	  fólki“.	  Því	  næst	  má	  ræða	  spurningar	  á	  borð	  við	  þær	  hvort	  allar	  
manneskjur	  séu	  með	  sömu	  hlutföll	  og	  ef	  ekki,	  hver	  er	  þá	  munurinn?	  Þá	  er	  komið	  að	  
heimspekilegum	  spurningum	  á	  borð	  við	  hvort	  fjölbreytileikinn	  sé	  æskilegur.	  Svo	  er	  
komið	  að	  því	  að	  teikna	  myndir	  af	  fólki.	  

Kveikjur:	  Anatomi	  for	  the	  Artist	  og	  fleiri	  gamlar	  og	  góðar	  kennslubækur	  í	  anatómíu	  og	  
um	  líffræði	  mannsins,	  upplýsingar	  á	  internetinu,	  tískublöð	  og	  fleira	  tengt	  myndefni.	  
Verk	  Rúríar	  Cosmos	  III	  og	  Cosmos	  IV	  ,Modulor	  Le	  Corbuciers	  og	  þemaheftin	  Hve	  stórt	  er	  
stórt?	  eftir	  Guðnýju	  Helgu	  Gunnarsdóttur	  og	  Gullinsnið	  eftir	  Kristínu	  Bjarnadóttur.	  

Listamenn:	  Leonardo	  da	  Vinci,	  Rúrí,	  Le	  Corbucier	  

Efni:	  Glærur,	  sterkir	  tússpennar,	  teikniáhöld,	  er	  til	  vill	  blek	  og	  penslar,	  pappír,	  til	  dæmis	  
maskínupappír.	  Ef	  vilji	  stendur	  til	  að	  fá	  fram	  fornlegt	  yfirbragð	  er	  hægt	  að	  bera	  
fernisolíu	  á	  myndir	  sem	  teiknaðar	  eru	  á	  maskínupappír.	  Það	  kemur	  vel	  út	  að	  teikna	  með	  
bleki.	  

Gögn:	  Tölvur,	  penslar	  til	  að	  teikna	  með	  bleki.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  læsi	  í	  víðum	  skilningi	  -‐	  umhverfislæsi,	  
lýðræði,	  mannréttindi	  og	  jafnrétti	  og	  ekki	  síst	  heilbrigði	  og	  velferð.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Líffræði,	  heimilisfræði,	  textílmennt	  og	  lífsleikni.	  



Drög	  að	  brotatré	  (e.	  Rudimentary	  fractal	  tree)	  

	  

Mynd	  13.	  Tré	  og	  brotatré.	  Ljósmynd	  Una	  Erlín	  Baldursdóttir,	  myndvinnsla	  Björk	  
Viggósdóttir.	  
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Hugmyndir	  um	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  hugtakið:	  Að	  leita	  á	  internetinu,	  finna	  og	  

skoða	  myndirnar	  sem	  koma	  upp.	  Velta	  síðan	  fyrir	  sér	  hvaða	  lögmál	  eru	  hér	  að	  verki.	  

Tveir	  og	  tveir	  vinna	  saman	  og	  myndgera	  tréð.	  Efnistök	  eru	  nokkuð	  frjálst.	  Sköpunin	  er	  
mikilvæg	  og	  einnig	  að	  nemendur	  fái	  að	  takast	  á	  við	  verkefnið	  og	  sjá	  til	  þess	  að	  þeir	  fái	  

nægan	  tíma	  til	  að	  sökkva	  sér	  niður	  í	  viðfangsefnið.	  Að	  verki	  loknu	  er	  mikilvægt	  að	  

nemendur	  sem	  vinna	  saman,	  útskýri	  fyrir	  bekknum	  hvernig	  þeir	  fóru	  að	  og	  hvað	  þeir	  
fundu	  út.	  Fundu	  þeir	  til	  dæmis	  einhver	  tengsl	  við	  stærðfræði?	  

Kveikjur:	  Tré	  í	  ýmsum	  myndum.	  Tré	  úr	  þríhyrningum	  og	  ferhyrningum	  í	  bókinni	  
Understanding	  Geometry	  for	  a	  Changing	  World:	  64.	  

Efni:	  Hvað	  svo	  sem	  nemendur	  kjósa	  að	  vinna	  með	  til	  dæmis	  pappírsarkir	  og	  verðlaust	  

efni.	  

Gögn:	  Tölvur,	  blýantar,	  litir.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi,	  
heilbrigði	  og	  velferð.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Náttúrufræði,	  líffræði,	  heimilisfræði	  og	  textílmennt.	  



Býflugnabú	  

	  

Mynd	  14.	  Býflugnabú.	  
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Hugmynd	  að	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  býflugnabú:	  Nemendur	  fá	  það	  verkefni	  að	  

búa	  til	  býflugnabú.	  Þeir	  finna	  efni	  og	  myndefni	  um	  býflugnabú,	  skoða	  hvernig	  

býflugnabú	  er	  byggt	  upp	  og	  geta	  velt	  fyrir	  sér	  hvort	  hér	  komi	  einhver	  grunnform	  við	  
sögu.	  Síðan	  er	  mikilvægt	  að	  nemendur	  skoði	  og	  útskýri	  hver	  fyrir	  öðrum	  hvernig	  

býflugnabú	  er	  byggt	  upp	  og	  taki	  síðan	  afstöðu	  til	  þess	  hvernig	  þeir	  geta	  gert	  býflugnabú.	  

Tengist	  vinna	  þeirra	  formfræði	  og	  þökun?	  

Kveikjur:	  Fræðslu-‐	  og	  myndefni	  um	  býflugur	  og	  býflugnabú	  sem	  finnst	  við	  leitina	  og	  auk	  

þess	  fræðslu-‐	  og	  námsbækur	  í	  náttúrufræði.	  Flísalögn	  með	  marghyrningum.	  

Myndlistarmenn	  og	  hönnuðir:	  Einar	  Þorsteinn	  Ásgeirsson,	  Ólafur	  Elíasson	  og	  Rósa	  
Sigrún	  Jónsdóttir.	  

Efni:	  Hverskonar	  verðlaust	  efni	  á	  leið	  í	  glatkistuna,	  til	  dæmis	  pappi	  og	  efni	  úr	  

umhverfinu	  svo	  sem	  sprek.	  Hér	  er	  það	  ímyndunaraflið	  sem	  setur	  skorðurnar.	  

Gögn:	  Býflugnabú.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  
jafnrétti,	  heilbrigði	  og	  velferð.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Náttúrufræði,	  líffræði,	  heimilisfræði,	  samfélagsfræði	  og	  
textílmennt.	  



Speglun	  	  

	  

Mynd	  15.	  Speglun.	  Efst	  er	  Takyu,	  Björk	  Viggósdóttir,	  Hafnarhús	  2006.	  	  
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Hvernig	  er	  hægt	  að	  vinna	  með	  speglun?	  Speglun	  er	  hugtak	  sem	  víða	  er	  að	  finna	  ef	  að	  

er	  gáð.	  Hér	  gildir,	  eins	  og	  í	  flestu	  öðru	  sem	  snertir	  þessa	  handbók,	  að	  hafa	  augun	  opin.	  

Áhugavert	  er	  að	  gera	  tilraunir	  með	  að	  láta	  hvað	  eina,	  svo	  sem	  ljósmyndir,	  andlit	  og	  hluti	  
úr	  umhverfinu,	  speglast	  í	  speglum,	  vatni	  og	  pollum.	  Einnig	  má	  vinna	  þannig	  að	  

pappírsörk	  er	  brotin	  saman	  og	  síðan	  er	  teiknað	  á	  annan	  helming	  blaðsins	  með	  mjúkum	  

blýanti.	  Því	  næst	  er	  blaðið	  brotið	  saman	  og	  nuddað,	  sérstaklega	  þar	  sem	  sést	  í	  línurnar	  í	  
gegn	  um	  blaðið.	  Til	  þess	  er	  gott	  að	  nota	  skaft	  á	  skærum.	  Blaðið	  er	  loks	  brotið	  í	  sundur	  

og	  þá	  má	  sjá	  og	  teikna	  ofan	  í	  línurnar.	  	  

Kveikjur:	  Verk	  listamanna	  þar	  sem	  speglun	  kemur	  fyrir	  eru	  skoðuð.	  Kennslubækur	  í	  

stærðfræði,	  Myndmennt	  II	  og	  munsturbækur.	  Einnig	  er	  gott	  að	  leita	  að	  myndefni	  á	  

internetinu	  svo	  sem	  ljósmyndum.	  	  

Myndistarmenn:	  Andy	  Goldsworthy,	  Arna	  Valsdóttir,	  Björk	  Viggósdóttir.	  

Efni:	  Pappírsarkir,	  fundnir	  hlutir,	  sprek,	  trjágreinar	  og	  vatn	  (pollar),	  speglar.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  

jafnrétti	  	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Náttúrufræði,	  heimilisfræði,	  smíði	  og	  hönnun.	  



Mandölur	  

	  

Mynd	  16.	  Mandölur	  eftir	  nemendur	  Borghildar	  Jósúadóttur,	  2016.	  
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Hugmynd	  að	  gerð	  mandölu:	  Mandölur	  eru	  áberandi	  nú	  til	  dags	  og	  tengist	  sá	  áhugi	  

núvitund.	  Þær	  tengjast	  einnig	  speglun	  sem	  og	  grunnforminu	  hring.	  Nemendur	  byrja	  á	  

að	  kynna	  sér	  hugmyndafræðina	  á	  bak	  við	  mandölur.	  Síðan	  er	  gott	  að	  tveir	  og	  tveir	  vinni	  
mandölu	  saman.	  Upplagt	  er	  að	  hún	  sé	  stór	  og	  unnin	  á	  maskínupappírsörk	  sem	  er	  90x90	  

cm.	  Nemendur	  teikna	  munstur	  sem	  má	  gjarnan	  tengjast	  daglegu	  lífi	  og	  áhugamálum	  

þeirra.	  Gott	  er	  að	  nota	  mjúkan	  blýant	  til	  verksins.	  Þá	  er	  hægt	  að	  endurtaka	  munstrið	  
eins	  oft	  og	  þörf	  er	  á	  með	  því	  að	  brjóta	  örkina	  saman	  og	  nudda	  línurnar	  eins	  og	  lýst	  er	  í	  

verkefninu	  Speglun.	  

Kveikjur:	  Búddískar	  mandölur.	  Tilvalið	  er	  að	  leita	  þeirra	  á	  internetinu.	  Speglun	  og	  

munsturgerð.	  

Listamenn:	  Þeir	  sem	  finnast	  í	  upplýsingaleitinni.	  

Efni:	  Maskínupappír,	  teikniáhöld	  og	  litir	  og	  eða	  málning.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  jafnrétti,	  
heilbrigði	  og	  velferð.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Trúarbragðafræði,	  samfélagsfræði,	  lífsleikni	  og	  
textílmennt.	  



Hvolf	  

	  

Mynd	  17.	  Dómkirkjan	  í	  Flórens	  og	  snjóhús.	  
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Hvernig	  getum	  við	  búið	  til	  hvolf?	  Þegar	  Brunelleschi	  hannaði	  hvolfþakið	  á	  dómkirkjunni	  

í	  Flórens	  taldist	  það	  afrek	  í	  byggingalist,	  arkitektúr.	  Nemendur	  velta	  fyrir	  sér	  hvernig	  er	  

farið	  að	  við	  að	  byggja	  hvolf.	  Hvernig	  fara	  Inúítar	  að	  við	  að	  byggja	  snjóhús?	  Hvaða	  kraftar	  
eru	  þar	  að	  verki?	  Hvað	  er	  burðarþol?	  Eftir	  umræður	  er	  komið	  að	  því	  að	  hefjast	  handa.	  

Mikilvægt	  er	  að	  nemendur	  fái	  tíma,	  aðstöðu	  og	  næði	  til	  að	  komast	  að	  sínum	  eigin	  

niðurstöðum.	  Síðan	  er	  áhugavert	  og	  æskilegt	  að	  hópar	  kynni	  úrlausnir	  sínar	  fyrir	  öllum	  
bekknum/námshópnum.	  

Kveikjur:	  Snjóhús	  inúíta	  og	  hvolf	  dómkirkjunnar	  í	  Flórens.	  	  

Listamenn:	  Andy	  Goldsworthy,	  Brunelleschi	  Inúítar.	  

Efni:	  Til	  dæmis	  tómar	  1,5	  l	  mjólkurfernur	  eða	  250	  ml	  fernur	  sem	  nemendur	  koma	  með	  
að	  heiman	  eða	  drekka	  úr	  í	  skólanum,	  trékubbar,	  trjágreinar,	  snjór.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  jafnrétti.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Sögu,	  smíði	  og	  hönnun.	  



Bogi	  	  

	  

Mynd	  18.	  Steinbogi	  eftir	  Hartmut	  Wolf	  LUPUS,	  2003.	  Ljósmyndir	  Rannveig	  Jónsdóttir.	  
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Hugmynd	  að	  því	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  boga:	  Hvernig	  er	  hægt	  að	  búa	  til	  stein-‐	  

eða	  snjóboga	  án	  þess	  að	  hann	  hrynji?	  Hvaða	  kraftar	  eru	  hér	  að	  verki?	  Geta	  nemendur	  

hlaðið	  slíkan	  boga	  þannig	  að	  hann	  standi?	  Hér	  er	  mikilvægt	  að	  nemendur	  vinni	  með	  
heppilegt	  efni	  svo	  sem	  flatar	  steinflögur.	  

Kveikjur:	  Stein-‐	  og	  snjóbogar	  eftir	  Andy	  Goldsworthy	  og	  steinboginn	  við	  
smábátahöfnina	  í	  Hafnarfirði.	  Það	  er	  tilvalið	  að	  fara	  í	  vettvangsferð	  í	  Hafnarfjörð	  ef	  

aðstæður	  leyfa	  og	  finna	  síðan	  fleiri	  dæmi	  um	  steinboga.	  

Listamenn:	  Andy	  Goldsworthy,	  Hartmut	  Wolf	  LUPUS,	  sá	  sem	  gerði	  steinbogann	  við	  

smábátahöfnina	  í	  Hafnarfirði.	  	  

Efni:	  Steinflögur,	  snjór	  eða	  annað	  heppilegt	  efni.	  

Gögn:	  Tölvur	  og	  bækur.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  
jafnrétti.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Náttúrufræði	  smíði	  og	  hönnun.	  



Spírall	  	  

	  

Mynd	  19.	  Hringstigi	  eftir	  Antonio	  Gaudí	  og	  vafningsmunstur	  úr	  náttúrunni.	  
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Hugmynd	  um	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  spíral:	  Gott	  er	  að	  byrja	  á	  því	  að	  velta	  fyrir	  

sér	  hvað	  spírall	  er	  og	  hver	  tengsl	  hans	  við	  Fibonacci-‐tölur	  og	  gullinsnið	  eru?	  Síðan	  má	  

velta	  upp	  spurningum	  um	  hvar	  við	  finnum	  spíral?	  Er	  hann	  að	  finna	  í	  náttúrunni,	  
mannvirkjum	  eða	  hvoru	  tveggja?	  Þetta	  eru	  spurningar	  sem	  vert	  er	  að	  velta	  upp	  í	  

sambandi	  við	  rannsóknir	  á	  hugtakinu	  spírall.	  Síðan	  er	  ekki	  úr	  vegi	  að	  nemendur	  fari	  út,	  

leiti	  að	  honum	  og	  útbúi	  síðan	  glæru	  með	  áteiknuðum	  spíral.	  Til	  þess	  er	  gott	  að	  styðjast	  
við	  vafninginn	  sem	  kemur	  fram	  í	  gullinsniði	  (sjá	  verkefni	  5.9).	  

Kveikjur:	  Umræður	  og	  leit	  að	  spíral,	  Þemahefti	  Gullinsnið	  eftir	  Kristínu	  Bjarnadóttur,	  
myndir	  af	  verkum	  Goldsworthy	  og	  Gaudí.	  

Listamenn:	  Andy	  Goldsworthy,	  Antoni	  Gaudí.	  

Efni:	  Ýmislegt	  sem	  finnst	  úti	  svo	  sem	  steinvölur,	  skeljar,	  laufblöð,	  blóm	  og	  snjór	  sem	  og	  

glærur	  og	  olíutússpennar.	  

Gögn:	  Tölvur	  og	  bækur,	  náttúran	  sjálf,	  myndavél.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  
jafnrétti,	  heilbrigði	  og	  velferð.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Náttúrufræði,	  líffræði,	  heimilisfræði,	  smíði	  og	  hönnun.	  



Fjarvídd	  	  

	  

Mynd	  20.	  Málverk	  og	  fjarvíddarteikning	  eftir	  Piero	  della	  Francesca.	  
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Hugmynd	  um	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  fjarvídd?:	  Á	  dögum	  endurreisnarinnar	  á	  

Ítalíu,	  var	  myndlistarmaðurinn	  Piero	  della	  Francesca	  þekktari	  sem	  stærðfræðingur	  og	  

einn	  af	  brautryðjendum	  í	  fjarvíddarteikningu	  en	  málari.	  

Tilvalið	  er	  að	  skoða	  fjarvíddarteikningar	  hans	  og	  vinna	  síðan	  líkan	  út	  frá	  þeim.	  Það	  er	  

ágætis	  æfing	  og	  rannsóknarvinna	  (stúdía)	  fólgin	  í	  því	  að	  teikna	  líkanið	  frá	  nokkrum	  

sjónarhornum.	  Einnig	  geta	  nemendur	  skipt	  með	  sér	  sjónarhornum	  og	  borið	  

teikningarnar	  síðan	  saman.	  

Kveikjur:	  Hverskonar	  myndefni	  sem	  tengist	  fjarvídd.	  Ljósmyndir	  af	  byggingum.	  
Bækurnar	  Arkitektúr	  í	  augnhæð	  eftir	  Gauju	  Dögg	  Hauksdóttur,	  Þemahefti	  Gullinsnið	  

eftir	  Kristínu	  Bjarnadóttir	  og	  fleira.	  	  

Listamenn:	  Piero	  della	  Francesca	  og	  fleiri	  arkitektar.	  

Efni:	  Til	  dæmis	  pappi	  á	  leið	  í	  endurvinnslu	  og	  pappírsarkir,	  lím-‐	  eða	  siliconbyssur,	  

teikniáhöld,	  málning	  og	  litir.	  

Gögn:	  Tölvur,	  bækur	  um	  byggingalist,	  ljósmyndir,	  myndavélar	  og	  prentarar.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  
jafnrétti,	  heilbrigði	  og	  velferð.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Smíði	  og	  hönnun,	  samfélagsfræði,	  saga	  og	  íslenska.	  



Boltar,	  kúlur,	  kassar	  og	  fleiri	  þrívíð	  form	  

	  

Mynd	  21.	  Kúlur	  og	  fleira.	  
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Hugmynd	  að	  því	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  kúluformið,	  bolta	  og	  kassa:	  Gott	  er	  að	  

byrja	  á	  að	  skoðað	  hvaða	  form	  er	  gagnlegt	  að	  nota	  í	  þrívíð	  form.	  Til	  dæmis	  má	  velta	  fyrir	  

sér	  hvort	  það	  hentar	  að	  nota	  sömu	  form	  í	  kúlu,	  bolta	  og	  kassa?	  Eða	  hvort	  hægt	  er	  að	  
einhverju	  leyti	  að	  nota	  sömu	  form	  í	  kúlur	  og	  kassa.	  Síðan	  er	  mikilvægt	  að	  nemendur	  fái	  

aðstöðu,	  tíma	  og	  næði	  til	  að	  prufa	  sig	  áfram	  og	  fá	  niðurstöður.	  

Kveikjur:	  Teningur	  Metatrons	  og	  margflötungar	  Platóns	  í	  beinu	  framhaldi	  af	  teningnum.	  

Námsbækur,	  bókin	  Barnaleikur	  eftir	  Einar	  Þorstein	  Ásgeirsson	  og	  hlutir	  úr	  daglega	  lífinu	  

svo	  sem	  boltar	  kúlur	  og	  kassar.	  

Listamenn:	  Piero	  della	  Francesca,	  Brunelleschi,	  Einar	  Þorsteinn	  Ásgeirsson	  og	  Ólafur	  
Elíasson.	  

Efni:	  Til	  dæmis	  verðlaus	  pappi	  á	  leið	  í	  endurvinnslu,	  greinar,	  garn	  og	  snærisspottar,	  

spýtur	  og	  fleira	  sem	  kemur	  upp	  í	  hugann.	  Málning	  og	  litir.	  

Gögn:	  Tölvur.	  	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  
jafnrétti,	  heilbrigði	  og	  velferð.	  	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Íþróttir,	  textílmennt,	  smíði	  og	  hönnun.	  



Veggur	  úr	  einingum	  sem	  falla	  saman,	  þrívíð	  þökun	  	  

	  

Mynd	  22.	  Hjúpurinn	  á	  tónlistarhúsinu	  Hörpu.	  Ljósmynd	  Rannveig	  Jónsdóttir.	  
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Hugmynd	  að	  verkefni:	  Hér	  er	  sett	  fram	  hugmynd	  um	  hvernig	  hægt	  er	  að	  búa	  til	  kassa,	  

með	  út-‐	  og	  innskotum,	  þannig	  að	  hægt	  sé	  að	  fella	  marga	  slíka	  saman	  í	  eina	  heild.	  Það	  er	  

að	  segja,	  að	  leitast	  verður	  við	  að	  búa	  til	  þrívíða	  einingu	  sem	  er	  hægt	  að	  raða	  saman	  
þannig	  að	  ekki	  myndist	  bil	  á	  milli	  þeirra.	  Því	  má	  segja	  að	  hér	  sé	  um	  eins	  konar	  þrívíða	  

þökun	  að	  ræða.	  Hér	  þurfa	  nemendur	  að	  prufa	  sig	  áfram,	  gera	  tilraunir	  og	  komast	  í	  

sameiningu	  að	  niðurstöðu,	  það	  er	  að	  segja	  að	  búa	  til	  einingar	  sem	  hafa	  fyrrnefnda	  
eiginleika.	  	  

Kveikjur:	  Hjúpurinn	  um	  Hörpu	  og	  verk	  eftir	  Escher	  þar	  sem	  þökun	  kemur	  við	  sögu.	  

Listamenn:	  Einar	  Þorsteinn	  Ásgeirsson,	  Escher	  og	  Ólafur	  Elíasson.	  

Efni:	  Verðlaus	  pappi	  og	  eitthvað	  til	  að	  festa	  einingarnar	  í	  hverjum	  kassa	  saman.	  

Gögn:	  Tölvur,	  bækur	  svo	  sem	  Barnaleikur	  eftir	  Einar	  Þorstein	  Ásgeirsson,	  boltar,	  kúlur	  

og	  kassar	  úr	  daglega	  lífinu.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  
jafnrétti,	  heilbrigði	  og	  velferð.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Samfélagsfræði,	  náttúrufræði,	  smíði	  og	  hönnun.	  	  



Vörður	  og	  „steinspilaborgir“	  

	  

Mynd	  23.	  Þrjár	  vörður.	  
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Hugmyndir	  um	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  úti	  með	  grjót:	  Til	  að	  vinna	  þetta	  verkefni	  er	  

nauðsynlegt	  að	  fara	  út	  í	  náttúruna	  þar	  sem	  grjót	  og	  steina	  er	  að	  finna.	  Nemendur	  hlaða	  

vörður	  úr	  steinum	  og	  setja	  sig	  þar	  með	  í	  spor	  fólksins	  sem	  hlóð	  vörðurnar	  áður	  fyrr.	  
Einnig	  er	  áhugavert	  að	  spreyta	  sig	  á	  að	  kanna	  burðarþol	  með	  athugunum	  á	  hve	  langt	  er	  

hægt	  að	  ganga	  í	  hleðslu	  áður	  en	  allt	  hrynur.	  

Kveikja:	  Verk	  Andy	  Goldsworthy	  og	  vörður.	  	  

Listamenn:	  Andy	  Goldsworthy	  og	  íslensk	  alþýða	  sem	  hlóð	  vörðurnar	  sem	  eru	  víða	  um	  

landið	  enn	  í	  dag.	  	  

Efni:	  Steinar	  af	  ýmsum	  gerðum;	  síðan	  má	  einnig	  gera	  svipaðar	  tilraunir	  með	  snjó.	  

Gögn:	  Víðsjá,	  myndavélar	  og	  prentari.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  
jafnrétti,	  heilbrigði	  og	  velferð.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Náttúrufræði,	  saga,	  íslenska,	  samfélagsfræði,	  íþróttir,	  
smíði	  og	  hönnun.	  
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Stafirnir	  okkar	  
Hugmynd	  að	  hvernig	  nemendur	  geta	  unnið	  með	  upphafsstafi	  sína:	  Nemendur	  vinna	  

tveir	  og	  tveir	  saman	  og	  fást	  hér	  við	  hnit	  og	  munsturgerð.	  Þeir	  skoða	  munstur	  frá	  ýmsum	  

löndum	  og	  velta	  munsturreglum	  og	  leiðbeiningum	  sem	  tengjast	  hnitakerfinu	  fyrir	  sér.	  

Síðan	  vinna	  þeir	  munstur	  út	  frá	  upphafsstöfum	  sínum	  (í	  anda	  Borghildar).	  Þar	  sem	  tveir	  
nemendur	  vinna	  hér	  saman,	  fléttast	  tveir	  mismunandi	  stafir	  saman,	  nema	  þeir	  sem	  

vinna	  saman	  eigi	  sama	  staf.	  Síðan	  lita	  nemendur	  munstrið	  sitt	  og	  vinna	  símunstur	  með	  

því	  að	  endurtaka	  það	  nokkrum	  sinnum	  á	  sama	  flöt.	  

Kveikja:	  Hverskonar	  munstur	  og	  leiðbeiningar	  í	  námsbókum	  í	  sambandi	  við	  hnit.	  

Listamenn:	  Arabískir	  munsturgerðarmenn	  og	  -‐konur.	  

Efni:	  Rúðustrikuð	  blöð,	  pappírsarkir,	  blýantar	  og	  litir.	  

Gögn:	  Víðsjá,	  myndavélar	  og	  prentari.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  
jafnrétti,	  og	  að	  auki	  heilbrigði	  og	  velferð	  vegna	  þess	  að	  þetta	  verkefni	  ætti	  að	  efla	  
sjálfsmynd.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Skrift,	  íslenska.	  



Hnit	  og	  hornafræði	  	  

	  

Mynd	  24.	  Frá	  Ólympíuleikvanginum	  í	  München.	  
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Hugmynd	  að	  hvernig	  nemendur	  geta	  unnið	  verk	  með	  tengsl	  við	  hnit	  og	  hornafræði:	  

Langir	  listar,	  til	  dæmis	  trélistar,	  eru	  festir	  saman	  þannig	  að	  þeir	  mynda	  L.	  Síðan	  eru	  

naglar	  negldir	  í	  listana	  og	  garn	  strengt	  á	  mismunandi	  vegu.	  Hér	  er	  um	  að	  gera	  að	  prufa	  
sig	  áfram	  og	  nýta	  hugmyndir	  sem	  kvikna	  við	  vinnslu	  verkanna.	  

Kveikjur:	  Ólympíuleikvangurinn	  í	  München	  og	  kaflar	  um	  hnit	  og	  hornafræði	  í	  
námsbókum.	  

Myndistarmaður:	  Ingunn	  Fjóla	  Ingþórsdóttir.	  

Efni:	  Rúðustrikuð	  blöð,	  trélistar,	  naglar	  og	  garn.	  

Gögn:	  Hamrar,	  tölvur	  og	  blýantar.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  

jafnrétti.	  Heilbrigði	  og	  velferð,	  að	  minnsta	  kosti	  það	  sem	  snýr	  að	  hreyfingu	  og	  íþróttum.	  	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Samfélagsfræði,	  smíði	  og	  hönnun.	  	  



Optískar	  pælingar	  

	  

Mynd	  25.	  Ef	  horft	  er	  á	  myndirnar	  virðast	  þær	  fara	  á	  hreyfingu.	  
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Hér	  eru	  hugmyndir	  um	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  optísk	  verk:	  Eru	  verk	  þar	  sem	  virkni	  

sjónar	  áhorfanda	  skiptir	  máli	  Ef	  horft	  er	  um	  stund	  á	  optísk	  verk	  er	  engu	  líkara	  en	  að	  þau	  

fari	  á	  hreyfingu.	  Mikilvægt	  er	  að	  nemendur	  vinni	  hugmyndavinnu	  í	  upphafi,	  skoði	  og	  
kynni	  sér	  optísk	  verk,	  það	  er	  að	  segja	  verk	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  sjónræna	  skynjun	  

áhorfandans	  þannig	  að	  ef	  hann	  horfir	  um	  stund	  áverkið	  er	  engu	  líkara	  en	  að	  það	  fari	  á	  

hreyfingu.	  

Kveikjur:	  Zenangle	  og	  verk	  listamanna	  sem	  vinna	  optísk	  verk.	  

Listamenn:	  Eyborg	  Guðmundsdóttir,	  Ingunn	  Fjóla	  Steinþórsdóttir,	  Sigrún	  Sirra,	  Hörður	  

Ágústson	  og	  Frank	  Stella.	  Einnig	  er	  tilvalið	  að	  kynna	  sér	  verk	  eftirtalinna	  listamanna	  í	  
Nútímalistasögu	  Fjölva	  (1979):	  Alexander	  Calder,	  Victor	  Vasarely,	  Pietro	  Dorazio,	  
Richard	  Anuskiewicz,	  Bridget	  Riley,	  Peter	  Sedgley,	  Yaacov	  Agam,	  Carlos	  Cruz-‐Diez,	  	  Jesus	  

Rafael	  Soto,	  Günter	  Uecker	  og	  Sergio	  de	  Camargo.	  	  

Efni:	  Pappírsarkir	  og	  hverskonar	  verðlaust	  efni	  svo	  sem	  trélistar,	  naglar	  og	  garn.	  Litir	  og	  

málning.	  

Gögn:	  Blýantar	  og	  tölvur	  með	  teikni-‐	  og	  myndvinnsluforritum.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  
jafnrétti.	  Heilbrigði	  og	  velferð,	  að	  minnsta	  kosti	  það	  sem	  snýr	  að	  sjóninni.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Líffræði	  og	  lífsleikni.	  
	  

	  

	  

	   	  



Grunnform	  í	  náttúrunni	  	  	  

	  

Mynd	  26.	  Ef	  að	  er	  gáð	  má	  finna	  hér	  grunnform.	  Ljósmyndir	  Rannveig	  Jónsdóttir.	  
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Hér	  er	  hugmynd	  að	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  grunnformin	  í	  náttúrunni:	  Hér	  

liggur	  beint	  við	  að	  fara	  út	  undir	  bert	  loft	  til	  að	  leita	  að	  grunnformunum,	  þríhyrningi,	  

hring	  og	  ferningi,	  í	  umhverfinu	  og	  og	  út	  í	  náttúruna	  sé	  þess	  kostur.	  Nemendur	  geta	  
raðað	  efni	  sem	  þeir	  finna	  og	  síðan	  tekið	  ljósmyndir.	  Einnig	  er	  hægt	  að	  fara	  í	  

rannsóknarleiðangur	  í	  manngerðu	  umhverfi,	  leita	  að	  grunnformum,	  taka	  ljósmyndir	  til	  

að	  vinna	  áfram	  með.	  Til	  að	  mynda	  er	  hægt	  að	  prenta	  myndirnar	  út	  og	  teikna	  
grunnformin	  inn	  á	  ljósmyndirnar.	  

Kveikjur:	  Hverskonar	  fræðsluefni	  um	  grunnformin	  svo	  sem	  í	  námsefni.	  

Myndlistarmaður:	  Andy	  Goldsworthy.	  

Efni:	  Fundið	  efni	  svo	  sem	  steinar	  og	  blóm,	  sem	  og	  ljósmyndir	  nemenda.	  Einnig	  er	  gott	  
að	  leita	  á	  netinu	  og	  í	  prentuðu	  efni.	  Teikniáhöld	  og	  pappír.	  

Gögn:	  Víðsjá,	  tölva,	  myndavél,	  prentari.	  

Tengsl	  við	  grunnþætti:	  Sköpun,	  sjálfbærni,	  umhverfislæsi,	  lýðræði,	  mannréttindi	  og	  
jafnrétti,	  heilbrigði	  og	  velferð.	  

Tengsl	  við	  aðrar	  námsgreinar:	  Náttúrufræði,	  samfélagsfræði,	  heimilisfræði,	  smíði	  og	  

hönnun.	  



	  

Mynd	  27.	  Hér	  má	  finna	  grunnform	  í	  náttúrunni.	  Ljósmyndir	  Rannveig	  Jónsdóttir.	  
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7 Lokaorð	  	  

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	  þó	  að	  það	  verður	  

mikilvægt	  að	  það	  fólkgeti	  unnið	  saman.	  Einnig	  teljum	  við	  okkur	  vita	  að	  það	  að	  vera	  

skapandi	  sé	  mikilvægt	  veganesti	  til	  framtíðar.	  Miklu	  máli	  skiptir	  að	  kennarar	  líti	  á	  sig	  

sem	  samverkamenn	  nemenda	  vegna	  þess	  að	  þeir	  vita	  ekki	  frekar	  en	  nemendurnir	  hver	  

niðurstaða	  verkefna	  verður.	  Jafnframt	  er	  nauðsynlegt,	  vegna	  lýðræðisþróunar	  nú	  á	  
tímum	  fólksflutninga	  og	  fjölmenningar,	  að	  öll	  sjónarmið,	  ólík	  menning,	  trúarbrögð	  og	  

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

unnið	  saman	  og	  leyst	  úr	  ágreiningi.	  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	  hana	  og	  verðum	  að	  snúa	  blaðinu	  við.	  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.	  Það	  er	  

von	  mín	  að	  þessi	  handbók	  nýtist	  kennurum	  í	  skóla	  án	  aðgreiningar.	  Verið	  óhrædd;	  
gjörið	  svo	  vel	  og	  njótið.	  
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