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Útdráttur 

Verkefni þessarar ritgerðar er tilviksrannskókn sem framkvæmd var í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu skólaárið 2015-2016. Markmið hennar var að skoða markvisst og 

rýna í, hvort og þá á hvaða hátt starfshættir og hugmyndafræði Biophiliu- 

menntaverkefnisins hafa áhrif á afstöðu kennara og nemenda sem taka þátt í því.  

Fjallað er um þörfina fyrir fjölbreytta kennsluhætti í skólakerfinu til að stuðla að 

einstaklingsmiðuðu námi í anda hugsmíðahyggjunnar. Markmiðið með Biophilia-

menntaverkefninu er að hvetja börn til að kanna eigin sköpunargáfu og læra um tónlist, 

náttúru og vísindi með hjálp nútímatækni. Í ljósi þess var samþætting og samkennsla okkar 

kennara skoðuð. Einnig voru mikilvægi listkennslu innan skólakerfisins skoðuð, þá 

aðallega út frá hlutverki sköpunar og ímyndunarafls í námi.   

Helstu gögn rannsóknarinnar voru rannsóknardagbók, óformleg samtöl, viðtöl við kennara 

og spurningalistar sem lagðir voru fyrir nemendur og kennara, ásamt kennsluskipulagi sem 

gert var fyrir kennsluna sem rannsóknin tók yfir bæði fyrir og á meðan á henni stóð. Einnig 

voru myndir og myndbandsupptökur hluti af gögnunum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda ótvírætt til þess að með fjölbreyttum kennsluháttum 

hafi tekist að efla þátt skapandi nálgunar bæði í kennslu og námi.  Tengsl reynslu og náms 

var aukinn með því að leggja áherslu á að læra í gegnum framkvæmd og sköpuð voru 

skilyrði fyrir samþættingu námsgreina og skapandi vinnu m.a. með uppbroti á 

stundatöflum. Vægi tónmennta- og listkennslu innan skólans jóks og Biophilia-

menntaverkefnið sýndi okkur hversu mikið listirnar geta fært skólakerfinu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This subject of this essay is a case study carried out in an elementary school in the greater 

Reykjavik area in the school year of 2015-2016. Its purpose was to examine and analyse 

whether and how the procedures and ideology of the Biophilia Educational Project affect 

the attitudes of participating teachers and students. 

The need for diverse teaching methods in the school system is discussed, with the aim of 

encouraging individualised learning in accordance with the theory of constructivism. The 

object of the Biophilia Educational Project is to encourage children to explore their own 

creativity and learn about music, nature and science with the help of modern technology. 

The integration and co-teaching of teachers was examined in this respect, as well as the 

importance of art education, mainly as regards the role of creativity and imagination in 

studying. 

The data for the study mostly consisted of a research diary, informal conversations, 

interviews with teachers and questionnaires for teachers and students, along with the 

educational organisation of the study‘s subject matter, prepared both prior to and during 

the teaching of the subject. Photographs and video recordings were also utilised when 

processing data. 

The results of the study clearly indicate that by using diverse teaching methods, the part 

played by a creative approach can be increased, both in teaching and studying. The links 

between experience and studying were strengthened by emphasising practical learning and 

creating conditions for integration and creative work, i.e. by varying timetables. The 

significance of music and art education within the school increased and the Biophilia 

Educational Project showed us how much the arts can contribute to the school system. 
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1. Inngangur  

1.1. Bakgrunnur  
Að mínu mati er tónlistarleg upplifun sálfræðilegt ferli (frekar en raunvísindalegt ferli). 

Allt á sér stað í huganum þar sem viðhorf og fyrri reynsla hlustandans skipta sköpum. Það 

sem hljómar sem tónlist í þínum eyrum hljómar ekki sem tónlist í eyrum annarra og það 

tekur tíma að læra að meta tónlist sem við höfum litla sem enga reynslu af. Þetta lærði ég 

snemma á mínum tónlistarferli. Á 20. öldinni fóru hinar þröngu kenningar um hvað tónlist 

væri, sem höfðu verið við lýði í hundruði ára, að þróast í margar áttir. Þar hafa kenningar 

tónskáldsins John Cage heillað mig hvað mest þegar hann segir okkur að allt sem við 

gerum sé tónlist og hin fullkomna þögn ekki til. Cage bendir á að tónlist sé alls staðar í 

kringum okkur, á öllum augnablikum lífsins, sama hversu venjuleg þau eru, við þurfum 

bara að læra að meta hana. Þar að auki er upplifun og túlkun tveggja einstaklinga á hverri 

tónsmíð aldrei nákvæmlega eins og þeir leggja aldrei alveg sömu merkingu í hana. 

Aðstæður hlustunar eru alltaf hver annarri frábrugðnar og sami hlustandi bregst jafnvel 

mismunandi við sömu tónsmíð í ólíkum aðstæðum. Þetta heillaði mig sem ungan 

tónlistarnema og útfrá þessum pælingum fór ég að hugsa „hvað eru hljóð?“ og „hvernig 

búum við þau til?“. Ég leitaði því fljótt til tölvutónlistarheimsins, þar sem ég fékk tækifæri 

til að búa til og hanna mín eigin hljóð og ég gat leikið mér með áhrif hinna ýmsu 

hljóðheima, sem varð svo til þess að ég skellti mér í háskólanám erlendis í hljóðtækni.  

Þó var alltaf eitthvað sem angraði mig varðandi mína eigin reynslu sem tónlistarnema og 

hljóðtækninema. Eftir hljóðtækninámið rankaði ég við mér á hátalaraverkstæði og gerði 

mér grein fyrir því hversu mikið ég saknaði þess að vinna með fólki, að vinna við eitthvað 

mannlegt, frekar en vélrænt. Þannig leit ég aftur til baka, varð píanókennari og fór svo í 

klassískt píanókennaranám, þar sem ég lærði að gagnrýna sjálfa mig á lærdómsríkan hátt. 

Ég starfaði svo sem píanókennari í rúman áratug og reyndi stöðugt að finna nýjar leiðir í 

kennslunni, prófaði hina ýmsu píanóskóla, reyndi að blanda poppi og alls konar tónlist inn 

í, langaði að kenna öðruvísi en mér hafði verið kennt, en það var ennþá alltaf eitthvað sem 

angraði mig.  Það ekki fyrr en ég hóf nám í Listkennsludeild Listaháskóla Íslands sem ég 

uppgötvaði hvað þetta var. Í gegnum allt mitt nám hafði ég verið eins og kommóða (líking 

sem við í kennslufræðinni tölum svo oft um), þar sem hver kennari hafði verið duglegur að 

moka vitneskju ofan í hverja skúffu fyrir sig. Í öll þessi ár hafði ég ekki verið hvött til að 
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hafa miklar skoðanir á því sem ég var að læra og ekki var ætlast til þess að ég blandaði 

mikið á milli skúffa og dýpka skilning minn á viðfangsefninu með því að kanna það út frá 

ólíkum sjónarhornum og upplifunum. Ég gerði mér grein fyrir því að hefðbundin 

tónlistarkennsla hefur lengi farið þannig fram að tónfræðireglur eru aðgreindar frá hljóðum 

og tilfinningum og er tónlistarkennslu oftast skipt upp í einingar þar sem nemendur tileinka 

sér þætti eins og lestur af blaði, form og hljómfræði án þess að leggja áherslu á að tengja 

þessa þætti. Það sem verra var að auðvitað hafði ég í raun verið að kenna á svipaðan hátt 

og mér hafði sjálfri verið kennt, það er svo innbyggt í okkur. Þó svo ég hafi reynt að fara 

nýstárlegar leiðir með val á viðfangsefnum, þá voru „kennsluaðferðir“ mínar frekar 

hefðbundnar. Þetta hafði ég einnig upplifað í hljóðeðlisfræðináminu, þar sem ég nam til 

dæmis hátalarahönnun án þess að hátalari kæmi inn fyrir veggi skólastofunnar, allt var 

þetta gert með stærðfræðiformúlum á blaði og það sama gilti um öll hin fögin, við sátum í 

skólastofunni og stunduðum hljóðhönnun á blaði með stærðfræðina eina að vopni, án þess 

að framkvæma, líklega hefði mátt heyra brakið í heilunum á okkur. Í námi mínu hafði ég 

ekki numið hlutina á heildrænan hátt með því að leggja jafna áherslu á vitsmunalega, 

tilfinningalega og líkamlega skynjun. Ég hafði ekki fengið þessa tilfinningu fyrir því 

hvernig allt er samtengt og hvernig við upplifum okkur sem hluta af lífinu í gegnum öll 

skynfærin, bæði meðvitað og ómeðvitað. Því hvert skynfæri er takmarkað og gefur ekki 

heildarmynd af upplifuninni, allt verður þetta að spila saman til að raunverulegt nám eigi 

sér stað. Þannig er ekki er hægt að aðskilja vitund og líkama, heimurinn er það sem við 

skynjum og upplifum, en ekki bara það sem við hugsum, þannig skiljum við heiminn í 

gegnum líkamann. Nám ætti að fara fram í gegnum rannsókn, upplifun, greiningu og 

sköpun með því að virkja bæði líkama og huga.  

Í listkennslunáminu hef ég því leitað leiða til þess að þróa starfskenningu mína og verða sá 

kennari sem kennir nemendum sínum á heildrænan hátt, frekar en eingöngu vitsmunalegan. 

Einnig hef ég verið að leita leiða til að sameina bakgrunn minn, þekkingu og ástríðu. Þá 

varð ég einmitt þeirrar gæfu aðnjótandi að kynnast Biophiliu-menntaverkefninu, þar sem 

tónlist, tækni og náttúruvísindi eru tengd saman á nýstárlegan hátt. Biophilia býður 

nemendum að læra um náttúruleg fyrirbæri og lífið á jörðinni í gegnum tónlist, skynjun og 

sköpun, í stað þess að lesa um þau í skólabókum. Þannig fær nemandinn tækifæri til að 

kanna stöðu okkar mannvera í náttúrunni og alheiminum. Lögð er áhersla á virka og 

skapandi þáttöku nemandans til að öðlast þekkingu í gegnum skynjun í stað þess að moka 

þekkingunni í skúffur nemandans. Þarna er líka mælst til þess að kennarar vinni saman, 
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samþætti þekkingu sína og um leið gefur þetta skólasamfélaginu tækifæri á að nálgast 

viðfangsefnin á jafnréttisgrundvelli. Ég er sérstaklega heilluð af því hvernig þetta gefur 

nemendum (og kennurum) tækifæri til að upplifa, læra um og semja tónlist án þess að hafa 

verið í tónlistarnámi. Hugmyndafræðin að baki Biophiliu verkefninu er í raun í grófum 

dráttum það sem ég hef verið að leita að. 

Í byrjun hausts 2015 var mér boðið að koma á þriggja daga Biophilia-kynningarnámskeið 

fyrir þá skóla, frístundaheimili og leikskóla sem höfðu sótt um og verið valin til að taka 

þátt í verkefninu skólaárið 2015-2016. Þetta námskeið var haldið upp í Háskóla Íslands af 

Biophiliu-stýrihópnum sem vinnur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins við 

að halda utan um verkefnið. Þar kynntist ég svo kennarateyminu og 

aðstoðarskólastjóranum úr skólanum sem ég átti eftir að vinna með þann veturinn. Öll voru 

þau mjög áhugasöm um verkefnið og kynntumst við ágætlega á þessum þrem dögum. Mér 

til mikillar ánægju tilkynnti verkefnastjórinn og náttúrfræðikennarinn mér stuttu eftir að 

þau vildu gjarnan ráða mig inn sem tónmenntakennara í Biophiliu-verkefnið sitt. Þetta boð 

þáði ég með þökkum og varð það kveikjan að því að ég ákvað að gera þessa rannsókn. Ég 

var því ráðin inn til að kenna verkefnið, ásamt náttúrufræði- og umsjónakennurum í 6. og 

7. bekk, skólaárið 2015-2016. Þetta var í fyrsta skipti sem Biophiliu var sleppt út í 

grunnskólana og þeim gefið tækifæri á að standa sjálfstæðir, prófa sig áfram með verkefnið 

og túlka það á sinn eigin hátt. Þetta varð því að mjög spennandi ferli sem gaf mér tækifæri 

á að upplifa og rannsaka hvernig áhrif verkefnið hefur á skólasamfélagið, hvernig það er að 

upplifa og læra í gegnum skynjun og þáttöku frekar en mötun á skólabókum, þar sem bæði 

nemendur og kennarar standa á jafnréttisgrundvelli í því að upplifa heiminn saman, túlka 

hann og skynja á sinn hátt, með því að byggja á sínum eigin bakgrunni, þekkingu og 

reynslu.  

 

1.2 Tilgangur og markmið 
Menntaverkefnið Biophilia hefur verið í stöðugri þróun síðan það leit fyrst dagins ljós árið 

2012. Kveikja mín að þessari ritgerð er áhugi minn á þeim fjölbreyttu kennsluháttum sem 

og fjölbreytta námsefni sem Biophilia-menntaverkefnið boðar. Markmið þessara skrifa er 

að stuðla að þekkingu og dýpri skilningi á því með hvaða hætti starfshættir og 

hugmyndafræði Biophiliu-verkefnisins geti haft áhrif á skólasamfélagið og skólaþróun. 

Þannig vonast ég til að efla faglega umræðu um verkefnið í heild. Í því skyni skoðaði ég 
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fræðilegan bakgrunn Biophiliu sem og þeirrar kennslu sem fram fór. Þá gerði ég rannsókn 

á kennslunni sem fram fór í 6. og 7. bekk skólans yfir skólaárið 2015-2016. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvernig verkefnið þróaðist, hvaða kennsluhætti við 

notuðum og hvernig það hafði áhrif á skólasamfélgið í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu.  

 

1.3. Uppbygging ritgerðar 
Ritgerðin skiptist í sjö kafla auk formála og útdrátts. 

Fyrsti kafli er inngangskafli þar sem ég hef kynnt ritgerðina og sagt frá því hver 

bakgrunnur minn er og kveikjunni að verkefninu var. Einnig geri ég grein fyrir mikilvægi 

hennar, markmiði og tilgangi.  

Annar kafli fjallar um Biophiliu-verkefnið sjálft í fræðilegu ljósi. Þar fjalla ég um tilurð 

þess og hugmyndafræði.  

Í þriðja kafla greini ég frá þörfinni fyrir fjölbreytta kennsluhætti sem og samþættingu 

námsgreina í skólakerfinu. Einnig fjalla ég þar um mikilvægi lista í kennslu..  

Fjórði kafli fjallar svo um rannsóknina sjálfa. Þar fjalla ég um aðferðarfræðina, 

gagnaöflun, val á þáttakendum, úrvinnslu gagna og lýsi framkvæmdinni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru svo kynntar í fimmta kafla og þau meginþemu sem fram 

komu kynnt.  

Í sjötta kafla eru umræður um niðurstöðurnar og þær settar í fræðilegt samhengi. 

Í sjöunda og síðasta kafla eru svo lokaorðin þar sem ég segi frá minni persónulegu afstöðu 

til verkefnisins og fjalla um gildum þess fyrir mig sem kennara. 

Að endingu er listi yfir heimildir og viðaukar.  
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2. Biophilia 

Tónlistarkonan Björk Guðmundsdóttir er vel þekkt fyrir að fara nýjar leiðir, gera tilraunir 

og koma okkur stöðugt á óvart í listsköpun sinni. Eðli listsköpunar hennar er ávallt 

margþætt; tónlist og hljóð eru uppistaðan en takmörkin fyrir samþættingu við ýmiss konar 

margmiðlun og list virðast engin. List hennar spannar allt frá grafískri hönnun og 

starfrænni list yfir í kvikmyndir, vísindi, myndlist, heimspeki, tísku og svo mætti lengi 

telja. Útkoman verður líkt og nokkurs konar vitnisburður um forvitni hennar og löngun til 

að læra af þeirri fjölbreyttu flóru sérfræðinga og uppfinningamanna sem hún vinnur með 

(Antonelli, 2014).  

2.1 Margmiðlunarverkið Biophilia  
Haustið 2011 gaf Björk út sína áttundu breiðskífu, sem bar nafnið Biophilia. Björk samdi 

plötuna á „hrunárunum“ 2008-2011, en einmitt á þessum árum var náttúran henni 

sérstaklega hugleikin og beitti hún sér mikið fyrir náttúruvernd Íslands, líkt og hún gerir 

enn þann dag í dag („Náttúruvernd“, 2008; Björk, 2015). Biophilia er í raun safn laga sem 

eru tengd hvert öðru með sameiginlegri hugmynd eða kveikju, svo kölluð „konseptplata“ 

sem inniheldur heildarþráð. Þessi heildarþráður er tengingin milli náttúru, tónlistar og 

tækni (Biophilia Educational Project, 2015a).  

Biophilia varð stærsta verk Bjarkar hingað til og er margþætt margmiðlunarverk sem 

samanstendur af meðal annars af breiðskífu, „öppum“ (snerti-virkni-smáforritum), 

sérsmíðuðum hljóðfærum, tónleikaferðalagi, 90 mínútna heimildarmynd, heimasíðu og 

kennslu. Eins og svo oft áður starfaði Björk með fjölda sérfræðinga við gerð verksins;  

forriturum, vísindamönnum, rithöfundum, uppfinningamönnum, tónlistarmönnum og 

hljóðfærasmiðum. En í þetta sinn varð útkoman nokkurs konar margmiðlunar-leiðangur 

eða rannsókn á alheimslögmálum og náttúrukröftum sem tengja saman tónlist, náttúru og 

tækni (Biophilia = Björk = bezt, 2014; Stosuy, 2011). 

2.1.1 Hugmyndaheimur Biophiliu 
 

Til þess að skilja „biophiliu“ er mikilvægt að hafa í huga þá heildstæðu 
hugsun sem býr að baki „tónlist himintunglanna“ (e. music of the spheres) -
að sameina allt og skynja samhljóminn sem myndast við það. Þetta er 
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þveröfugt við hugsunina sem síðar varð ráðandi í vestrænni hugsun, þar sem 
tilteknum hugmyndum eða iðkunum var hafnað eða ýtt til hliðar (svo sem 
tilfinningum, andlegum eiginleikum og grasalækningum) (Dibben, 2011). 1 

 

Í raun er það nokkurs konar leyndardómur hvernig við mennirnir notum tónlist til að tengja 

okkur við eitthvað yfirnáttúrulegt og oft óútskýranlegt. Björk segir sjálf að þegar hún fór 

að nálgast fimmtugt hafi henni fundist hún þurfa að koma fram með einhverskonar andlega 

yfirlýsingu og uppgötva náttúrulegri og ef til vill eðlislægari leiðir til að skapa tónlist á 

21.öldinni og um leið tengja manninn aftur náttúrunni (Hooper, 2013). 

Tengsl Bjarkar við náttúruna og hvernig hún birtist í tónlist hennar er löngu vel þekkt og 

hafa margir skrifað og fjallað um þau tengsl (Dibben 2009). Björk segir sjálf að í 

tónlistarsköpun sinni sé henni eðlislægast er að nota röddina. Hún fer í gönguferð í 

náttúrunni og syngur, síðan tekur hún lagið upp í einni töku án þess að greina það frekar. 

Eftir á eyðir hún svo gríðarlega miklum tíma í að útsetja lagið og þar kemur nördinn upp í 

henni (Björk, 2002). Þannig hefst sköpunarferli hennar sem náttúrulegt og óheflað afl sem 

brýst fram og er hluti af náttúrunni. Í ferlinu sameinar hún svo náttúruna sjálfa (landslag og 

lífverur) og hið eðlislæga (sem brýst fram) saman við mótvægið sem er tónlistartæknin og 

þjálfun. Eins og Björk lítur á það þá verða tónlist og náttúran óaðskilin. Náttúran hefur 

alltaf verið henni mikilvæg og er oftar en ekki til staðar í tónlist hennar, enda er Reykjavík 

þar sem hún ólst upp staðsett í miðri náttúru umlukin fjöllum og sjó. En Björk vill sýna 

fólki fram á það að náttúran er ekki tálsýn eða útópía heldur er hún er allt  í kringum okkur, 

pláneturnar og sólkerfin líka. Yfirgrip Biophiliu er gríðarlegt, haldið er af stað í ferðalag 

allt frá ysta jaðar sólkerfis okkar allt inn til innsta kjarna fruma okkar (Richards, 2011).  

Í tónlist Biophiliu leitast Björk ekki við að túlka það hvernig tilfinningar okkar eru 

gagnvart náttúrunni heldur hvernig náttúran er uppbyggð með því að færa náttúruna sjálfa 

inn í tónsköpun sína.  Samhverfur (e. symmetry) eru ákveðnir þættir í tónlistarlegri 

uppbyggingu en einnig þáttur í sjónrænni uppbyggingu; finna má ótrúleg sjónræn mynstur 

                                                
1 „So to understand “biophilia” it’s important to remember the holistic imperative behind 

the “music of the spheres” – to unite everything and to find the harmony that exists when 

you do that. This is the stark contrast to the kind of thinking which subsequently came to 

dominate western thought which rejected or devalued certain kinds of concepts and 

pactices (for example, emotion, spirituality, alternative medicine)” (Dibben, 2011). 
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og form í náttúrunni allt frá því smæsta og yfir í það stærsta og tónlist byggir oftar en ekki 

á hljóðrænum mynstrum (Hooper, 2013). Þetta vill Björk sameina og hún leitast við að 

finna leiðir til að sjóngera hljóð í þeim tilgangi að við getum skilið betur hvernig þau virka. 

Ein leiðin er cymatics aðferðin þar sem hljóðum er breytt í myndir og sést þar hvernig lágar 

tíðnin hafa einfaldari mynstur en hátíðnihljóð sem hafa flóknari mynstur. Allt í kringum 

okkur eru hljóðgjafar sem titra og eru sífellt að breytast. Með því að dreifa sandi yfir 

stálplötu og draga svo fiðluboga eftir brún hennar má kalla fram munstur í sandinn sem eru 

breytanleg eftir samsetningu og hæð tónanna. Á ensku kallast slíkt fyrirbæri cymatics en á 

íslensku er ekki til neitt fræðiheiti yfir þetta. Cymatics er eins og gluggi sem veitir okkur 

sýn inn í þennan magnaða heim sem eru okkur hulinn dags daglega.  Þetta eru kannski ekki 

flókin vísindi heldur heimur fullur af geometrískum formum (Hooper, 2013).  

Slíkar tengingar milli tónlistar og vísinda eiga sér langa sögu. Forn-gríski 

heimspekingurinn og stærðfræðingurinn Pýþagóras og fylgismenn hann voru hugfangnir af 

tengingum geometrískra forma og hlutfalla og tónlistar og þeir litu á tölur sem grundvöll 

alheimsins. Þeir þróuðu hugtakið tónlist plánetanna (e. music of the spheres) þar sem þeir 

héldu því fram að hreyfing hvers himintungls hefði sinn eigin himneskan hljóm sem er 

okkur mönnunum óheyrilegur og er meira tengdur andlegum málefnum og trú. Þannig 

vildu þeir meina að stjörnufræði væri hið sjónræna og tónlist hið hljóðræna sem bæði væru 

byggð á stærðfræðilegum hlutföllum (Calter, 1998). 

Björk er í raun vísindaleg í hugsun en hugsar mjög heildrænt og á heimspekilegan hátt. 

Tengslin sem hún myndar milli náttúru- og tónvísinda er reyndar flestum vísindamönnum 

ekki augljós. Hinsvegar eru þessi tengsl mikilvæg fyrir listræna hugsun Bjarkar enda eru 

listaverk gjarnan innblásin af óvenjulegum tengingum í lífi okkar. Hún leitast við að skapa 

raunverulega merkingu með tónlist sinni og finna leiðir til að við veltum fyrir okkur 

þennan samhljóm alheimsins (Dibben, 2011).  Hún vildi finna leið til að færa  náttúruna á 

sviðið og sýna náttúruna líkt og um ofurhetju sé að ræða. Náttúran og kraftur hennar verða 

þannig að rokkstjörnu. Björk vill að þyngdarkrafturinn og rafmagn birtist á hráan hátt í 

tónsköpun sinni á sviðinu. Sköpunarkraftur hennar nær í raun út fyrir það sem hægt er að 

gera tæknilega séð, en það er stórkostlegt að geta bæði fylgst með og heyrt þyngdarkrafinn 

á sviðinu (Hooper, 2013). 

2.1.2 Appið 
Með stöðugri nýsköpun og tilraunum var í raun tímaspursmál hvenær Björk myndi brjóta 

blað í sögu hönnunar og það gerði hún svo sannarlega með útgáfu Biophiliu. Með 
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Biophiliu fann hún upp nýja leið fyrir hlustendur að upplifa tónlistina með því að bjóða 

þeim að taka sjálfir þátt í flutningi og sköpun tónlistarinnar á hljóðrænan og sjónrænan hátt 

frekar en hlusta á hana í nokkurskonar hefðbundnu afskiptaleysi (Antonelli, 2014).  

Við gerð Biophiliu vann Björk með kanadíska tónlistarmanninum, útsetjaranum og 

forritaranum Damian Taylor með þær hugmyndir hvernig hægt sé að skapa og stjórna 

raftónlist á eðlislægan hátt, án þess að vera bundin við takmarkanir hefðbundinna 

hljóðfæra raftónlistarheimsins. Þeim fannst það heillandi hugmynd að gera hljómplötu með 

órafmögnuðum hljóðfærum en tónlistinni í raun stjórnað (eða hún sköpuð) rafrænt. Björk 

fékk því Damian til að forrita sérhönnuð sýndarveruleika hljóðfæri sem stjórnuðu svo alls 

kyns óvenjulegum tækjum og tólum á meðan hún söng með. Í stað þess að spila á 

hefðbundin hljóðfæri (hvort sem þau eru órafmögnuð eða rafmögnuð) gat hún kveikt á og 

stjórnað hljóðum og laglínum t.d. með tölvuleikja-stýripinna eða fyrstu kynslóð snertiskjáa 

sem var tónlistartæki frá fyrirtækinu Lemur og kallast JazzMutant.  Sem dæmi þá forrituðu 

þau hegðun pendúls á Lemur snertiskjá sem þau tengdu svo við litlar orgelpípur (Colletti, 

2011). Einnig fékk Björk hljóðfærasmið til að taka í sundur gamla Celesta (sem er gamalt 

hljómborðshljóðfæri og líkist píanói nema það að hamrarnir slá á stálplötur í stað strengja 

innan í því) og lét setja nótur úr bronsi á hana. Síðan lét hún tengja hljóðfærið við midi 

(sem gerir hljóðfærinu kleyft að skilja stafræn skilaboð sem koma frá einhverskonar 

tölvustýrðu kerfi) og þannig gat hún notað snertiskjáinn til að stjórna og spila á  hljóðfærið 

sem hún kallaði nú Gameleste (Hooper, 2013).  

Þessi uppsetning gerði Björk kleift að framkvæma hugmyndavinnuna sína og spinna á allt 

annan hátt en ef hún hefði notast við hefðbundin hljóðfæri í tónsmíðum sínum. Hugmyndin 

spratt frá nokkurs konar sjálfbærnisviðleitni þar sem upplifun Bjarkar varð að hún gat setið 

með náttúrufyrirbæri í kjöltu sinni og spilað þau í gegnum órafmögnuð hljóðfæri. Því til að 

sjóngera tónlistarsköpun sína var henni eðlislægast að bera hana saman við 

náttúrufyrirbæri. Þannig urðu til lagaform í líkingu við lögun kristals, útsetningar 

margfaldast eins og vírusar, hljómar verða eins og jarðlögin í jarðflekum sem fara sundur 

og saman, brotnir hljómar eru eins og eldingar o.s.frv. Hljóð eða tónlist getur verið nokkuð 

abstrakt og stundum er erfitt að útskýra eða tala um hið hljóðræna nema með því að bera 

það saman við eitthvað sjónrænt sem allir skilja og vita um. Þannig gat hún einnig leikið 

sér með munstur í náttúrunni og gert úr þeim tónlist (Richards, 2011; Colletti, 2011).  

Þegar Björk var komin tvö ár inn í verkefnið vildi svo heppilega til að fyrstu 

spjaldtölvurnar (iPad frá Apple fyrirtækinu) litu dagsins ljós og greip Björk það á lofti og 
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varð Biophilia fyrsta hljómplata veraldar til að vera gefin út í app-formi.  Björk safnaði 

saman frumlegustu forriturum heims og þróaði öppin í samvinnu við þá.  Þessi 

þróunarvinna var undir leiðsögn Scott Snibbe (sem hefur hannað metsölu öpp eins og 

Gravilux og Bubble harp) og í hópnum voru fjöldi verðlaunaðra hönnuða og leiðandi 

sérfræðinga í forritun og dulkóðun. Þarna var komin frábær lausn til að kortleggja 

tónlistarheim Bjarkar bæði á hljóðrænan og sjónrænan hátt (Richards, 2011). 

Lög Biophiliu eru tíu og bera nöfnin Moon, Thunderbolt, Crystalline, Cosmogony, Dark 

Matter, Hollow, Virus, Sacrifice, Mutual Core og Solstice. Útkoman á app-hluta verksins 

varð sú að gert var app fyrir hvert lag eða nokkurs konar appa-kerfi.  Það lýsir sér þannig 

að þegar Biophiliu-appið er opnað kemur kynning frá náttúrufræðingnum og 

sjónvarpsmanninum Sir David Attenborough sem útskýrir í stuttu máli appið og verkefnið. 

En Björk hafði einmitt átt mikið samtal við Attenborough í hugmyndafræðivinnu sinni að 

Biophiliu sem birtist svo sem 90-mínútna heimildarmynd (Hooper, 2013). Síðan birtast 

valkostirnir, sem eru öll lög plötunnar (laga-öppin) fyrir utan „móður appið“ (sem er laga-

appið Cosmogony), sem stjörnumerki í þrívídd, eins og nokkurs konar Biophiliu 

stjörnukerfi sem hægt er að ferðast um með snerti-virkni.  

 

Hvert laga-app er nefnt eftir laginu sem það er byggt á og nokkrir valkostir eru innan 

þess.  Þegar laga-app er opnað koma upp stuttar leiðbeiningar en einnig er krækja (e. link) 

að fræðilegri ritgerð/greiningu sem Nikki Dibben, enskur prófessor í tónvísindum, skrifaði 

um hugmyndaheim og lögmálin sem lagið er byggt á og eru þessi skrif byggð á viðtölum 

við Björk ásamt greiningu Nikki sjálfrar. Fyrir neðan birtast svo fimm valkostir:  
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1. Play – gagnvirkur leikur sem byggist á vísinda- og tónfræðilegu viðfangsefni lagsins. 

Segja má að aðalhluti hvers laga-apps sé þessi play hluti. Laga-öppin skiptast í tvo hópa, 

sum eru nokkurs konar tölvuleikur þar sem tónlistinni er stjórnað eftir því hvað gert er, en 

önnur eru sett upp sem sérhönnuð hljóðfæri sem hægt er að semja tónlist á frá grunni. Eitt 

laga-appið (Hollow) inniheldur þar að auki myndband til að horfa á. 

 

2. Score – nótnahreyfimynd þar sem hægt er að skoða hefðbundna nótnaskrift lagsins og  

spila hana sem undirleik fyrir nokkurs konar karaoke þar sem lagið er spilað án raddar og 

texti sýndur. Þá er einnig hægt er að slökkva á laginu og lesa nótnaskriftina eina og sér og 

spila eftir jafnvel sjálfur á eigið hljóðfæri.   
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3. Animation – hreyfimynd sem í formi grafískrar nótnaskriftar af laginu, þar sem ólík 

form í mismunandi litum, sem tengjast ákveðnum hljóðfærum lagsins sem og rödd Bjarkar, 

raðast upp og sýna tónhæðir og styrk. Útkoman verður nokkurs konar ný leið til að gæða 

tónlistina sjónrænni vídd.  

 

4. Lyrics – þar er einfaldlega hægt að lesa söngtexta lagsins (nema í Dark Matter sem er 

sungið á „bullísku“ (e. gibberish). 

5. Credits – nöfn þeirra sem unnu að gerð appsins (mismunandi eftir hverju lagi). 

„Móður“ appið heitir Cosmogony, og er í raun hugsað sem stjörnukerfið sem inniheldur öll 

hin lagaöppin (stjörnurnar) og hefur því ekki valkostina play (leikur) en inniheldur 

hinsvegar tvo valkosti sem eru að hlusta aftur á inngangsorð Attenboroughs eða spila svo 

allt lagið sjálft á meðan ferðast er um stjörnukerfið.  

 

2.2 Menntaverkefnið Biophilia  
Björk hefur talað um í viðtölum að henni hafi ávallt fundist hefðbundin 

tónlistarskólakennsla á heildina séð of fræðileg eða akademísk. Hún átti sjálf erfitt sem 

barn að samsama sig þýskum tónlistarfræðum og klassískri tónlist, þó svo hún gerði sér 

grein fyrir stórfengleika hennar, og furðaði sig á því hvers vegna tónlist vestrænnar 

siðmenningar væri í hávegum höfð á Íslandi sem hafði verið byggt upp á annars konar 

menningu. Í hugarheimi Bjarkar tengir hún tónlistarfræðin meira við náttúruna t.d. hvernig 

hún sér takta, ólíka hljóma, tónstiga og hraðabreytingar og hvernig upplifun hennar er í 

byrjun lags, hvernig hún ferðast inn í lagið og hvernig hún kemur út úr því við endalokin 

(Dombal, 2011; Perry, 2011).  
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Þetta varð kveikjan að því að hana langaði að veita okkur innsýn inn í tónlistarheim sinn. 

Hún bendir á að börn séu einmitt svo óhefluð og hafi gaman af að gera tilraunir og hún vill 

að þau fái tækifæri til að kynnast tónlist á hvetjandi og virkjandi hátt. Með snertiskjá 

upplifunum geta allir lært og upplifað muninn á tónstigum, takttegunum og ferðast um 

sólkerfið og skoðað plánetur. Þetta veitir meiri aðgang að því sem fólk hafði áður talið 

nokkurs konar latínu fyrir sig og hægt er að læra um hlutina með upplifun frekar en eyða 

árum í að reyna að skilja smáatriði og tungumál fræðanna (Perry, 2011).  

Upphaflega var Biophilia hugsað sem listaverk en möguleikarnir á að nota það til 

menntunar komu brátt í ljós og vinnustofur fyrir börn urðu partur af upphaflegu 

tónleikaferðinni með Biophiliu og ferðaðist hún með vinnustofurnar um allan heim. Sú 

hugmynd byrjaði í Manchester á Englandi þar sem frumflutningur á Biophiliu fór fram. 

Björk og hennar teymi dvaldi í borginni í nokkra daga og langaði Björk til að nýta sér alla 

þá sérfræðinga og vitneskju sem var með henni í för og lét setja upp nokkurs konar skóla 

þar sem börnum voru kennd tvö lög á dag. Fyrri helming dagsins fengu þau að leika sér 

með og snerta kristalla og læra um þá hjá líffræðingi og síðan gátu þau fengið að fara í 

appið og læra um ákveðin hugtök tónlistarfræðinnar. Að lokum fengu þau svo að semja í 

appinu lítið lag sem þau gátu svo tekið með sér heim á USB-lykli. Eftir hádegi fengu þau 

svo að læra um annað lag og læra þar t.d. um eldingar, rafmagn og orku og úfrá því læra 

svo um brotna hljóma hjá tónlistarkennara. Síðan fengu þau að leika sér með ipada sem 

tengdir voru við hljóðfærin sem voru með henni í för (Stosuy, 2011).  

Árið 2011 tók svo Reykjavíkurborg menntaverkefnið upp á sína arma og í samstarfi við 

Háskóla Íslands var myndaður hópur af skapandi, úrræðagóðum og áhugasömum 

kennurum og öðrum sérfræðingum á ýmsum sviðum til að upphugsa verkefnið og prófa 

það. Þannig var hafist við að kenna og þróa verkefnið í tilraunaskyni í nokkrum 

grunnskólum í Reykjavík. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar lét svo taka saman 

greinargerð/mat á framvindu verkefnisins á árunum 2012-2014. Sú greinargerð sýnir að 

árangur af því starfi var mjög góður og virtust bæði kennarar og nemendur mjög 

áhugasamir og jákvæðir um verkefnið. Einnig er minnst á að verkefnið sé kærkomið 

tækifæri til að gera tilraunir í að breyta starfsháttum skólanna en þó gagnrýna sumir 

kennarar hversu mikla aukavinnu þeir þurfi að leggja á sig fyrir verkefnið, en hinsvegar 

lærðu þeir mikið af samvinnunni við aðra kennara (Harpa Rut Hilmarsdóttir, 2014).  

Á Biophilia Educational vefsíðunni eru svo kynntar hugmyndirnar, virknin og aðferðirnar 

sem eru árangur af starfinu sem fram fór 2012-2014 (Biophilia educational project, 2015b). 
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Til stuðnings appinu hafa nú verið útbúnar kennsluleiðbeiningar eða hugmyndir til kennslu 

sem nálgast má á þessari heimasíðu verkefnisins. Kennsluleiðbeiningar fylgja hverju laga-

appi sem skipt er gróflega í tónlistartengingar, náttúrufræðitengingar og mannlegar-

tilfinningalegar-sálfræði-tengingar. Einnig eru gefnar hugmyndir að tengingum milli laga-

appa, hugmyndir að verklegri kennslu og ábendingar hvar er hægt að afla sér aukins 

fróðleiks, s.s. á Youtube. Hægt er að hlaða niður kennsluleiðbeiningunum á sjö 

mismunandi tungumálum sem 32 síðna PDF-skjal. Kennsluverkefnið er talinn virkur 

vettvangur sem er í stöðugri mótun og settur hefur verið upp þankatankur (e. forum) fyrir 

þá sem koma að verkefninu til að deila hugmyndum sínum og reynslu til að efla verkefnið 

enn frekar. Kennarar verkefnins eru einnig hvattir til að kenna það út frá sínum 

hugmyndum og forsendum þó svo mælst sé til þess að ákveðinni þekkingu í vísindum og 

tónlist sé miðlað (Biophilia educational project, 2015a). 

Haustið 2015 voru svo hérlendis valdir fimm grunnskólar, einn leikskóli og 

frístundaheimili til að kenna verkefnið á þann hátt sem þeir kjósa, þ.e. verkefninu hefur 

verið hleypt sjálfstæðu út í skólakerfið. Einnig var verkefninu hleypt af stað á sama tíma í 

skólum á öllum Norðurlöndunum. Afraksturinn af þeirri tilraunastarfsemi mun svo koma í 

ljós á næstu misserum (Biophilia educational project, 2015b). 

 

2.3 Samantekt  
Biophilia leitast við að hafa áhrif á það hvernig við sjáum, heyrum, hugsum um og sköpum 

tónlist. Óneitanlega er verkefnið metnaðarfullt og stórt. Í Biophiliu rannsakar Björk 

vísindalegu hlið hljóðsins, hannar ótrúleg ný hljóðfæri, skapar nýjar leiðir í nótnaskrift. 

Þetta gerir hún á nokkuð nýstárlegan og róttækan hátt með því að notast við náttúruvísindi 

og tækni til að hjálpa okkur að skilja byggingu og form tónlistar. 

Í raun var hugmynd Bjarkar að einfalda hlutina þó svo útkoman hafi orðið flóknasta 

verkefni sem hún hefur tekist á við.  Hún segir þó sjálf í viðtali að þetta sé ekki svo flókið 

þar sem útskýringar og upplifanir fara fram á sjónrænan hátt í þrívídd á snertiskjá í stað 

þess að einblína á fræðin og reyna að útskýra hlutina í jafnvel löngu og flóknu fræðimáli 

(Ehrlich, 2011). Einnig telur Björk að verkefnið sýni fram á mikilvægi raftónlistar og 

hversu frelsandi hún getur verið. Björk sjálf hefur unnið með raftónlist í yfir 20 ár og hún 

bendir á að hún þurfi ekki að vera sálarlaus eins og svo margir andmælendur hennar bera 

rök fyrir, tónlistarmaðurinn þarf bara að setja sálina í rafmagnið (Perry, 2011). Þannig 
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notast hún við sérhönnuð hljóðfæri til að breyta því hvernig við skynjum og leggjum 

skilning í tónlistarlega upplifanir okkar. Útgangspunktur Biophilia-verkefnisins er í raun að 

Björk vill færa okkur  nýjar leiðir í tónsköpun sem er eðlislæg og aðgengileg öllum 

(Ehrlich, 2011). 

Markmið Biophiliu-menntaverkefnisins er að hvetja börn til að kanna eigin sköpunargáfu 

og læra í gegnum þverfaglega samþættingu tónlist, náttúru og vísindi með hjálp 

nútímatækni.  „Nemendur læra með því að taka virkan þátt, semja tónlist og starfa saman. 

Þátttakendur öðlast þá kunnáttu sem þarf til að þróa tónlistargáfuna og búa til sjálfsprottna 

og óþvingaða tónlist út frá náttúrulögmálum- og fyrirbærum“ (Biophilia Educational, 

2015b).  

„Biophilia byggist á margvíslegri skynjun þar sem samskipti fyrir tilverknað sjónar og 

heyrnar (þ.e. án orða) eru í forgrunni“ (Biophilia Educational, 2015b), sem er kærkomin 

tilbreyting frá hefðbundinni menntun sem byggist að langmestu leyti upp af orðum 

(Biophilia Educational, 2015b). 

Biophiliu-appið ekki eingöngu hugsað sem kennslutæki, því þó það innihaldi leiðir til eigin 

tónlistarsköpunar er það fyrst og fremst tæki til að bera á borð tónlist Bjarkar. Það er 

hugsað líkt og kynning á grunnhugtökum tónlistarfræðanna, en vert er að benda á að það er 

gert út frá sjónarhorni Bjarkar, hvernig hún upplifar og skilur þessi hugtök og tónsmíðarnar 

sem hægt er að skapa sjálfur í appinu verða óneitanlega keimlík tónsmíðum Bjarkar, 

hinsvegar vonast hún til að þær verði kveikja að því að nemendur fari svo og skapi sína 

eigin tónlist (Stosuy, 2011).  
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3. Umbrotatímar – Þörfin fyrir fjölbreytta kennsluhætti og 
einstaklingsmiðað nám  

Tímarnir breytast og skólakerfið hlýtur þurfa að fylgja með. Af umræðum um skólamál 

dagsins í dag má dæma að breytinga sé þörf. Þjóðfélagið þróast hratt og í dag búa börn og 

unglingar við allt aðrar aðstæður en fyrri kynslóðir gerðu. Nú til dags er þekking að verða 

aðgengilegri á fjölbreyttari hátt, sérstaklega með hraðri þróun tölvu- og samskiptatækni. 

Ólíklegt er að fólk velji sér eitt ævistarf heldur er fólk í auknum mæli að gegna fleiri 

störfum á lífsleiðinni til að mæta þróun samfélagsins, og verður því símenntun 

nauðsynlegur þáttur í lífi fólks. Ekki er hægt að líta lengur á „þekkingu“ sem einhvern 

bunka af samansafnaðri viðurkenndri vitneskju sem manneskjan viðar að sér á skólagöngu 

sinni heldur er hún stöðugt flæði sem verður ekki afmarkað með tíma eða rúmi. Við 

verðum að viðurkenna að óvissuþættirnir eru líka margir sem alls ekki er unnt að spá fyrir 

um (Huber og Mompoint-Gaillard, 2001). 

Í gegnum aldirnar hefur manneskjan glímt við að greina og skilja þekkingu og leitast við 

að fá nokkurs konar heildarmynd af heiminum, lífinu og tilverunni. Sprottið hafa upp 

margar kenningar um nám og kennslu sem eiga rætur að rekja til þeirrar heimspekilegu 

umræðu sem menn hafa iðkað í tímans rás (Illeris 2007). Það sem hefur afgerandi áhrif á 

val kennara á kennsluaðferðum og hvað nemendur læra eru hugmyndir kennara um það 

hvernig nemendur læra. Mismunandi námskenningar grundvallast á mismunandi 

sjónarhornum á þekkingu og hvernig hún verður til, þ.e. á þekkingarfræðilegum 

forsendum, en einnig með hvaða hætti nemendur tileinka sér þekkinguna miðað við þroska 

þeirra og námsumhverfi. Þannig skoða sálfræðileg sjónarhorn einstaklinginn einan og sér, 

en félagsleg sjónarhorn skoða einstaklinginn í samspili við umhverfi sitt (Illeris 2007). 

 

3.1 Miðlun þekkingar 
Vestrænt menntakerfi hefur lengi verið byggt á hugmyndum um það að hlutverk skólans sé 

að koma ákveðinni „þekkingu“ til skila. Þar er gert ráð fyrir að þekking sé það sem er 

„vitað“ eða safn upplýsinga og staðreynda sem fræði og vísindi hafa sannað eða 

uppgötvað. Þannig er gert ráð fyrir því að kennsla sé miðlun þessarar þekkingar og nám 

fari fram þegar tekið er við þessari „þekkingu“. Kunnátta og færni eiga svo að fylgja í 
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kjölfarið og er svo árangurinn er gjarnan mældur í skriflegum prófum af ýmsu tagi (Bruner 

1996). Slíkt lóðrétt ferli þekkjum við öll af eigin skólagöngu og er það enn við lýði víðast í 

skólakerfinu. Enn þann dag í dag byggist stór hluti kennslustundar á því að kennarinn talar  

til nemenda, í formi fyrirlesturs eða útskýringa og það sem eftir er tímans fer svo í skrifleg 

verkefni (Goodlad, 2004). Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar gerði heildarmat í 

grunnskólum borgarinnar á árunum 2007-2013. Vettvangsathuganir voru gerðar í rúmlega 

eitt þúsund kennslustundum sem sýndu að það vantar mikið upp á þá fjölbreyttu 

kennsluhætti sem mikil áhersla er lögð á í nýrri aðalnámskrá frá 2011 og einnig þeirri frá 

2006. Langalgengast er að nemendur vinni að verkefnum undir stjórn kennara og hlusti á 

nokkurs konar fyrirlestur hans. Þetta setur kennarann í aðalhlutverk sem fræðara sem stýrir 

náminu þannig að sömu lausnir komi fram hjá öllum nemendum. Þó sýnir skýrslan að 

kennarar stýra enn meira í bóklegum greinum en í list- og verkgreinum. Töluvert virðist 

vanta upp fjölbreytni kennsluhátta og að nemendur séu virkir í eigin námi, þjálfist í 

samvinnu og öðlist sjálfstæði í verkefnum og úrvinnslu þeirra (Birna Sigurjónsdóttir, 

2015). 

 

3.2 Aðalnámskrá Grunnskólanna 
Með útkomu nýrrar aðalnámskrár grunnskólanna 2011 (og með greinasviði 2013) urðu 

áfangamarkmið opnari og einfaldari en áður, í þeim tilgangi að veita kennurum meiri 

sveigjanleika til að skipuleggja kennslu og nám. Áherslan er færð á nemandann og hæfni 

hans til að takast á við nám, starf og daglegt líf. Í almenna hlutanum birtist ný 

menntastefna sem reist er á sex grunnþáttum menntunar og eru leiðarljós við námskrárgerð 

skólanna. Þessi grunnþættir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Hugmyndirnar að baki grunnþáttunum eiga að 

endurspeglast í skólastarfinu öllu og koma fram í inntaki allra námsgreina og námssviða 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  Í 24. grein í lögum um grunnskóla stendur 

að „…við skipulagningu náms og kennslu og við gerð og val námsgagna skal þess 

sérstaklega gætt að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms og eigi þess kost að velja sér 

viðfangsefni og nálgun í eigin námi“. Jaframt er að finna í sömu grein að taka skuli mið 

„…af persónugerð, þroska, hæfileikum, getu og áhugasviðum hvers og eins“.  Af þessu má 

sjá að til að uppfylla skilyrði laganna um að allir fái nám við hæfi þurfa kennsluhættir að 

vera fjölbreyttir og einstaklingsmiðaðir.  
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3.3 Námskenningar 

3.3.1 Hugsmíðahyggjan 

Hugsmíðahyggjan (e. constructivism) er námskenning sem hefur átt vaxandi fylgi síðustu 

áratugi meðal fræðimanna á sviði menntavísinda og haft mikil áhrif á skólastarf undanfarna 

áratugi (Richardson, 1996).  Hún á rætur sínar að rekja víða þó svo að hugtakið sjálft hafi 

ekki byrjað að koma fram í rannsóknum fyrr en á áttunda áratug síðustu aldar (Bennett, 

2003).  Upphaflega má rekja rætur hugsmíðahyggjunnar til þýska heimspekingsins 

Immanuel Kant (1724-1804) á 18.öld, en hún þróaðist svo fyrst að ráði út frá kenningum 

svissneska sálfræðingsins Jean Piaget (1896-1980) á fyrri hluta 20.aldar (Hafþór 

Guðjónsson, 2012).  

Kant taldi að hugurinn væri ekki líkt og óskrifað blað sem reynslan fyllti svo út í með 

þekkingu. Heldur myndar hver einstaklingur sinn eigin þekkingarheim með því að vinna úr 

og leggja merkingu í ákveðin grunnhugtök sem séu honum meðfædd og útbúin af 

náttúrunnar hendi. Piaget taldi einstaklinginn einnig virkan í þekkingarsmíð sinni en taldi 

að grunnhugtökin væru ekki meðfædd heldur þróuðust í víxlverkan við umhverfið og 

gegnum athafnir einstaklingsins. Hugmyndafræðin er sú að einstaklingurinn sé virkur 

þátttakandi í eigin námi. Þekkingaröflunin er líkt og bygging eða hugsmíði þar sem 

einstaklingurinn byggir upp þekkingu sína út frá fyrri þekkingu, reynslu, aðstæðum, 

skilningi og viðhorfum (Snowman og McCown, 2012). 

Piaget komst svo jafnframt að þeirri niðurstöðu í rannsóknum sínum að rökhugsun barna 

væri frábrugðin rökhugsun hinna fullorðnu og þau skynjuðu jafnvel veruleikann á annan 

hátt. Hann áætlaði að börn lærðu með virkum tenglsum við umhverfi sitt, líkt og 

vísindamenn gera. Kenning hans um að þroskaferli barnsins fari fram í gegnum fjögur 

línulega tengd stig þó svo hversu hratt einstaklingar fari í gegnum þroskastigin fjögur sé 

breytilegt milli einstaklinga (Snowman og McCown, 2012). 

Af þessu má sjá að helsta einkenni hugmíðahyggjunnar er að ganga út frá forhugmyndum 

nemenda, þ.e. tilteknum hugmyndum þeirra um veruleikann, sem hlýtur að hafa áhrif á 

hvernig kennsla henti þeim. Hver og einn byggir þannig upp sína þekkingu með því að 

skapa merkingu úr reynslu sinni í samræmi við þroska sinn. Nemandinn verður þannig 

virkur í eigin þekkingarsköpun.  
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Kenningar Piagets byggja á einstaklingnum sjálfum og persónulegu þroskaferli hans og 

flokkast oft sem vitræn hugsmíðahyggja (e. cognitive constructivism). Á undanförnum 

áratugum hefur hinsvegar verið lögð aukin áhersla á þátt samfélagsins og félagslega þátt 

námsins (Illeris, 2007). Slíkt flokkast undir félagslega hugsmíðahyggju (e. social 

constructivism) og byggir á hugmyndum rússneska sálfræðingsins og kennarans Lev 

Vygotsky (1896-1934) og fjallar að mörgu leyti um samskipti nemenda við kennara sína 

og samnemendur (Meyvant Þórólfsson, 2003). Vygotsky benti á hvernig nemandi geti náð 

meiri vitmunaþroska með aðstoð þeirra sem lengra eru komnir í þroska. Þar með væru 

forsendur árangursríks náms samskipti nemandans (hins óþroskaða) við kennarann (hins 

þroskaða) sem og samskipti hans við jafningja (bekkjafélaga) sem væru á mismunandi 

þroskastigi.  Út frá þessu setti Vygotsky fram kenningu sína um „svæði mögulegs þroska“ 

(e. zone of proximal development) sem er bilið á milli þess sem barn getur numið eitt og 

óstutt og þess þroska sem það gæti náð með aðstoð sér þroskaðri einstaklings (Vygotsky, 

1978).  

Þannig miðast félagsleg hugsmíðahyggja út frá því að menn mótast í gegnum samskipti sín 

við aðra og að hugarstarfsemin þróist í gegnum samræður og samskipti við aðra þó svo að 

hugarstarfsemin sé einstaklingsbundin. Hugsmíðahyggjan gengur því út frá því að ekki sé 

hægt að alhæfa um námshæfni barna út frá aldri eða prófum því þroskamunur nemenda 

getur verið umtalsverður og líklegt er að þeir þurfi mismunandi viðfangsefni og kennslu. 

Þar af leiðandi kallar hugsmíðahyggjan á einstaklingsmiðað nám.  

3.3.2 Reynslumiðað nám 

Námsbækur eru uppfullar af texta með alls konar hugtökum sem geta verið nemendum 

illskiljanlegir og framandi. Til að efla læsi er ekki nóg að láta nemendur einungis lesa 

meira heldur þarf að vinna með hugtökin svo þau leggi betri merkingu í þau. Nemendur 

þurfa að fá tækifæri til að upplifa og fá reynslu af þeim hlutum og fyrirbærum sem fjallað 

er um (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

Piaget taldi eðlilegt að gera þá kröfu til kennsluaðstæðna að nemendur fái tækifæri til að 

vera virkir og skapandi og að þeim séu búnar aðstæður til að skoða og rannsaka. Hann var 

mikið á móti því að börn sætu inn í skólastofu stillt og hljóð því það bryti gegn öllu því 

sem flestum börnum er eðlislægt, t.d. að leika sér (Snowman og McCown, 2012). Einnig 

hafa margir kennismiðir, sem lagt hafa grunninn að kennslufræðum nútímans, þróað 

kenningar sem byggjast á einhverju meira en munnlegri kennslufræði. 18.aldar 

heimspekingurinn Jean Jacques Rousseu sagði að börn lærðu ekki gegnum orð eða bækur 
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heldur í gegnum upplifanir eða bækur lífsins (lífsins skóla) (Einar Olgeirsson, 1925). 

Svissneski menntafrömuðurinn Johann Heinrich Pestalozzi lagði áherslu á heildræna 

menntun sem fæli í sér líkamlega, andlega og vitsmunalega þjálfun sem byggðist alfarið á 

reynslunni. Hinn þýski Friedrich Fröbel sem nefndur er faðir leikskólans lagði áherslu á 

upplifanir í gegnum leiki, söngva, garðyrkju og dýrhirðu (Myhre, 2001). Á síðustu öld 

stigu svo fram frumkvöðlar líkt og hin ítalska Maria Montessori og hinn bandaríski John 

Dewey sem lagði áherslu á að þekking fengist ekki eingöngu með ferli sem einkennist af 

því að mata nemendur með upplýsingum og vinna úr þeim, heldur byggðist hún á 

rannsóknarnámi og uppgötvunum þar sem hugtakið reynsla er inntak allrar menntunar og 

allar námgreinar ættu að byggjast á lífsreynslu. Dewey lagði áherslu á að samfélag skólans 

ætti að grundvallast á lýðræðislegum samskiptum og einkunnarorð hans frægu urðu: nám í 

verki - að læra með því að framkvæma (e. learn by doing). Kennarinn verður þannig 

leiðbeinandi sem stýrir vinnu nemenda en er ekki sá sem talar og framkvæmir. 

Meginverkefni kennarans er að spyrja spurninga og vekja nemendur til umhugsunar 

(Dewey, 1933).  

3.3.4 Fjölgreindarkenning Gardners 

Fjölgreindarkenning (e. multiple intelligences) bandaríska sálfræðingsins Howard Gardner 

samræmist kenningum fyrrgreindra kennismiða þroskasálfræðinnar þar sem uppbygging 

hugans og tenging eldri og nýrri þekkingar er í forgrunni og samræmist því 

hugsmíðahyggjunni (Gardner, 1993). Í hefðbundum umræðum um hugtakið „greind“ er 

hún mæld á hlutlægan hátt sem tala sem kallast greindarvísitala (e.IQ) (Armstrong, 2001). 

Gardner gagnrýndi þessa þröngu skilgreiningu á greind og taldi ekki rétt að taka 

einstaklinginn úr umhverfi sínu til að leysa einangruð verkefni sem hann hafði ekki glímt 

við áður líkt og gert er í greindarprófum. (Gardner, 1993). Með fjölgreindarkenningunni 

fjallar Gardner um greind sem nokkurs konar hæfileika sem hann upphaflega flokkaði í sjö 

grunngreindir: 

1. Málgreind: hæfileikinn til að tjá sig, skrifa og tala. 

2. Rök- og stærðfræðigreind: hæfileikinn til að vinna með tölur, rökfræði og kerfi.  

3. Rýmisgreind: hæfileikinn til að skynja hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi og til 

að umskapa þessa skynjun.  

4. Tónlistargreind: hæfileikinn til að njóta og skapa tónlistar.  
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5. Líkams- og hreyfigreind: hæfileikinn til að nota allan líkamann til hreyfingar og 

einnig leikni í að búa til hluti.  

6. Samskiptagreind: hæfileikinn til að eiga samskipti við aðra, lesa í tilfinningar 

annarrar manneskju og geta sett sig í spor annarra. 

7. Sjálfþekkingargreind: hæfileikinn við að einstaklingur hafi góða sjálfsþekkingu og 

sé með skýra sjálfsmynd. Að hann þekki styrk sína og veikleika sem leiðir til þess 

að hann geti skilið eigin hegðun og tilfinningar. 

Síðar meir bætti hann svo við þeirri áttundu:  

8. Umhverfis- eða náttúrugreind: hæfileikinn til að þekkja hluti úr eigin umhverfi og 

geta flokkað fjölda tegunda úr jurta- og dýraríkinu.  

Einnig hefur hann velt fyrir sér níundu greindinni, tilvistargreind. En Gardner reyndar segir 

að þessi listi verði líklega aldrei fullkominn svo allir rannsakendur samþykki hann og leitin 

af afgerandi kenningu um mannlega greind muni aldrei ljúka (Gardner, 1993). 

Fjölgreindarkenningin gengur út frá því að nemendur séu ólíkir og hvernig greindirnar 

vinni saman sé einstakt fyrir hvern og einn. Þannig læri nemendur á mismunandi hátt og 

þurfi þar með fjölbreyttar námsaðferðir sem kennarar skuli taka tilllit til. Allir eru 

missterkir eða misveikir í hinum mismunandi greindum. Flestir geti þó þróað hverja greind 

á ákveðið getustig þó til séu undantekningar í báðar áttir. Til eru einstaklingar sem séu 

mjög sterkir í öllum greindum og greindirnar starfi saman á fjölbreyttan hátt á meðan aðrir 

ná ekki að þróa einföldustu undirstöðuatriði greindanna (sbr. þroskaskerðing). Einnig er 

hægt að vera mismunandi greindur á hverju sviði t.d. getur ólæs einstaklingur verið með 

góða málgreind sé hann sterkur í að segja frá eða býr yfir miklum orðaforða. Til þess að 

þróa hverja greind á ákveðið stig þarf rétta örvun, eflingu og leiðsögn við hæfi og nota þarf 

mismunandi aðferðir til að þróa ólíkar greindir (Armstrong, 2001).  

 

3.4 Samþætting og samvinna kennara 
Vandamál skólakerfisins er oft að verið að reyna að mæta framtíðinni með því halda áfram 

að gera það sem gert var í fortíðinni. En við þurfum að reyna að koma til móts við sífellt 

aukna hnattvæðingu þar sem ólík hagkerfi heimsins sem verða sífellt háðari hvor öðru 

jafnframt því að leggja sterkan menningarlegan grunn sem getur samt tekið þátt og verið 

hluti af hnattvæðingunni. Skólakerfið á rætur sínar að rekja til upplýsingarstefnu og 
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iðnvæðingar, skólar hafa verið líkt og verksmiðjur sem flokka nemendur sína eftir aldri, 

setur þá í ákveðnar deildir og kennir þeim ákveðnar afmarkaðar námsgreinar (Robinson, 

2006). 

Með því að skipta námskrá skólanna í ákveðnar námsgreinar gerir það námsmönnum oft 

erfiðara að sjá tengsl milli þeirra námsgreina sem þeir nema. Þetta fyrirkomulag verður 

reyndar meira áberandi því lengra sem dregur á skólagönguna og sjáum við þessa skiptingu 

enn meira á unglingastigum skólans en á grunnstigi.  Einnig getur þetta virkað einangrandi 

fyrir kennara sem kenna jafnvel nemendum í 40 mínútur og fá svo annan bekk næstu 40 

mínútur og svo koll af kolli. Fyrir nemendur þá þurfa þeir oft að færa sig milli stofa, 

kennara og námsgreina oft á dag, sem er jafnvel álag sem við setjum ekki fullorðið fólk á 

vinnumarkaðnum í.  Með slíku fyrirkomulagi þá er hætta á að störf kennara einangrist oft 

innan veggja kennslustofunnar og geta þeir átt á þeirri hættu missa af því að fá samtalið, 

gagnrýnina, stuðninginn og viðeigandi viðbrögð um kennslu sína frá samkennurum sínum 

(Hargreaves og Fullan, 2012). Aftur á móti þá búa kennarar yfir mismunandi þekkingu og 

færni svo nauðsynlegt er að brjóta upp einangrun kennara því þeir þurfa geta tekið 

kennslufræðilegar ákvarðanir sameiginlega. Þannig geta þeir í sameiningu samið 

kennsluáætlanir sem eru sniðnar að einstaklingsþörfum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). Í 

skólakerfi nútímans eru störf kennara lykillinn að breytingum og það eru kennarar einir 

sem geta breytt heimi kennslustofunnar.  Ekki er hægt að ætlast til að nemendur læri og nái 

árangri nema kennarar geri það einnig með stöðugri þekkingarleit og rannsóknum á eigin 

starfi og þá sérstaklega með samvinnu við starfsfélaga sína (Rúnar Sigþórsson, 2004). 

Samkvæmt Aðalnámskrá Gunnskólanna er það hver grunnskóli sem ákveður hvort 

námsgreinar og námssvið séu kennd aðgreind eða samþætt, en jafnframt skal gæta þess 

gætt að námið verði sem heildstæðast (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Því þó 

svo að námgreinarnar geti verið um margt ólíkar og krefjist ólíkra nálgana og aðferða þá 

bendir Aðalnámskrá Grunnskólanna að samþætting þeirra sé mikilvæg:  

Aðferðafræði og verklag ólíkra námsgreina stuðlar að fjölbreyttu námi og 
almennri menntun. Í samfélaginu eru verkefni yfirleitt ekki sundurgreind og 
einangruð heldur samofin mörgum þáttum. Þetta er mikilvægt að hafa í huga 
við skipulag skólastarfs. Því ætti að vera áhersla á samþættingu námsgreina 
þar sem horft er til verkefna sem hafa snertifleti við margar námsgreinar. 
Þannig má nálgast það markmið að gera námið merkingarbærara fyrir 
nemendur, skýra fyrir þeim samhengi fræðigreina og nauðsyn þess að hafa 
innsýn í heim þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 



 

 24 

Hugtakið samþætting námsgreina kemur víða við í Aðalnámskrá Grunnskólanna og talað 

er um það sem mikilvægan þátt í kennslu námsgreina eins og tungumálum, list- og 

verkgreinum, íþróttum, samfélagsgreinum og þá sér í lagi bent á mikilvægi þess í 

upplýsinga- og tæknimennt. „Í samþættu námi dýpka nemendur þekkingu sína á ákveðnu 

efni, auka skilning sinn á hugtökum vísinda, lista og þjóðlífs og beita málsniði sem hæfir 

viðfangsefninu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 

3.5 Mikilvægi lista í skólakerfinu 
Til eru fjöldinn allur af kenningum sem styðja gildi þess að kenna list- og verkgreinar í 

grunnskólanum og færa má rök fyrir mikilvægi þeirra út frá þroskaferli barna og 

uppeldislegum sjónarmiðum þar sem talið er að verkleg vinna samhliða bóknámi þroski 

mikilvæga eiginleika einstaklingsins (Myhre, 2001). 

Tvær alheimsráðstefnur um listkennslu hafa verið haldnar, sú fyrsta árið 2006 og önnur 

2010. Aðalútkoma ráðstefnunar 2006 varð ritið Road Map for Arts Education þar sem 

skoðað var hvaða hlutverki listkennsla gegnir í heiminum í dag, t.d. hvort listkennsla eigi 

að einskorðast við þá sem hafa hæfileika á því sviði eða vera aðgengileg öllum. Einnig er 

þar fjallað um hvort markmið listkennslu sé að kenna list listarinnar vegna eða hvort 

listirnar styðji við og efli önnur fög (UNESCO, 2006). Slíkum spurningum getur verið 

erfitt að svara og margar ólíkar skoðanir eru á því hvaða tilgangi listkennsla þjóni. 

Rannsóknir sem beinast að listkennslu hafa hingað til aðallega beinst að mikilvægi hennar 

til að efla önnur fög (Addison et al, 2010). Hinsvegar geta slíkar rannsóknir dregið úr 

mikilvægi listkennslu listarinnar vegna og hafa ber í huga að listirnar standa sjálfstæðar 

sem fög og eru jafn mikilvægar sem slíkar (Eisner, 2002; Nussbaum, 2010). Afhverju þurfa 

listirnirnar alltaf að vera að berjast fyrir tilveru sinni með því að teljast hluti af einhverju 

öðru? Þær hafa verið hluti af manninum frá örófi alda, í raun kannski fyrir tíma stærðfræði 

og tungumála sem þurfa sjaldan að berjast fyrir stöðu sinni innan námskrárinnar? Meira að 

segja Albert Einstein upplifði sjálfur að það væru óútskýranlegar tengingar milli tónlistar 

og vísinda og kennari hans Ernst Mach sagði að tónlist og hið hljóðræna væru leiðir til að 

útskýra himingeiminn (Root-Bernstein, 2010).   

Þar sem listirnar eru flókið fyrirbæri getur verið erfitt að undirbúa leiðbeiningar og ákvarða 

stefnur hvað varðar listkennslu (Bamford, 2006). Í Road Map for Arts Education er fjallað 

um að megin tilgangur listkennslu sé fjórþættur; 1) að halda uppi mannréttindum hvað 
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varða menntun og menningarlegri þátttöku, 2) þroska sjálfstæða getu, 3) bæta gæði 

menntunar og 4) stuðla að tjáningu fjölbreytilegrar menningar (UNESCO, 2006). Á 

UNESCO listkennsluráðstefnunni 2010 var fjallað um að sköpun í menntun væri 

mikilvægi í mannréttindum og að listirnar séu að staðaldri miðja sköpunar í hverju fagi og í 

öllum menningarheimum (UNESCO, 2006). 

3.5.1 Sköpun og ímyndunarafl 
Þegar sköpunarkrafti er beitt í skólastarfi fer af stað ferli þar sem kennarar og nemendur 

ganga út frá eigin ímyndunarafli í glímunni við tileinka sér og svo miðla námsefninu. Í 

skýrslu breskrar nefndar (NACCCE, 1999) er sköpunarkrafturinn skilgreindur sem ferli 

eða athöfn sem byggir á ímyndunarafli og verður til þess að nýr skilningur vaknar sem 

hefur í sér gildi fyrir viðkomandi. Slíkt ferli ýtir undir persónulegan skilning á efninu og 

gefur því þar með einstakt gildi fyrir hvern og einn. Ímyndunaraflið gerir þekkingu gilda 

með því að leysa vandamál og er grundvallaratriði sem sameiningarafl reynslu við 

námsferlið (Egan, 1992). 

Ímyndunarafl er eftirsótt í okkar vestræna samfélagi, sérstaklega þegar um listir er rætt. 

Sóst er eftir fólki með auðugt ímyndunarafl sem skilar af sér hugmyndaríkum, frumlegum 

og óhefðbundnum verkefnum. Samsem merki er gjarnan sett á milli ímyndunarafls og 

einstaklingseinkenna, frumleika, frelsis og sjálfstjáningu (Egan, Stout og Takaya, 2007). 

Líkt og með sköpunarkraftinn þá er erfitt að skilgreina ímyndunaraflið í stuttu máli. Í 

gegnum aldirnar hefur hugtakið haft mismunandi merkingar. En ein mikilvæg skilgreining 

sem hefur gengið í gegnum aldirnar eru að ímyndunaraflið sé nátengt því að mynda myndir 

í huganum. Einnig koma upp hugtök líkt og óvenjulegt, uppfinningar, stórkostlegt, 

undarlegt. Goðsagnir og órar eru líka nátengd ímyndunaraflinu vegna óvenjuleika og 

fjörugleika þeirra sem aftur eru svo nátengd tilfinningalífi okkar (Egan, Stout og Takaya, 

2007). Að fanga ímyndunarafl nemenda í námi þýðir það að nemandi leggur skilning í 

viðfangsefnið, ekki bara á vitrænan hátt heldur einnig á heildrænan og hvatvísan hátt sem 

tengist tilfinningalífinu. Með því að hleypa ímyndunaraflinu af stað erum við að búa til 

möguleika á að líta á hlutina öðruvísi en þeir eru (Egan, Stout og Takaya, 2007). 

Hinn írski Kieran Egan, fræðimaður á sviði menntavísinda, hefur fjallað mikið um 

mikilvægi ímyndunaraflsins í kennslufræðum og um mikilvægi þess að fara út fyrir 

kassann hinn margfræga. Hann telur að ein besta leiðin til styrkja ímyndunarafl nemenda 

sé að ferðast allt frá öfgum og svo yfir í takmarkanir mannlegrar upplifunar og í heimi 

náttúrunnar. Þannig verða viðfangsefni kennslustofunnar mestu hetjudáðirnar, 
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grimmilegustu gjörðirnar, skrítnustu og furðulegustu fyrirbærin, og hræðilegustu og 

yndislegustu atburðirnir. Egan telur að slík viðfangsefni ýti undir ímyndunarafl nemenda 

sem finnist þessar öfgakenndar upplifanir áhugaverðar sem enn fremur eykur áhugahvöt 

nemenda innan kennslustofunnar (Egan, 1992).  

Í aðalnámskrá grunnskólanna er fjallað um mikilvægi list- og verkgreina hvað varðar 

sköpun og ímyndunarafl:  

Allir hafa hæfileika til að skapa. Í list- og verkgreinum fá nemendur 
aðstæður og margvísleg tækifæri til að þroska þann hæfileika, dýpka hann og 
tileinka sér leiðir til að koma sköpun sinni í verk. Í skapandi starfi fá 
nemendur tækifæri til að virkja og efla ímyndunarafl sitt, þjálfast í að taka 
ákvarðanir þar sem þeir vega og meta mismunandi valkosti og sjá afleiðingar 
af vali sínu. Nemendur þroskast í samvinnu við aðra, efla sjálfstæði sitt og 
sjálfsþekkingu og finna hæfileikum sínum farveg (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 

En þó svo að list-og verkgreinar skapi aðstæður til sköpunar þá nýtist sá kraftur í öðrum 

greinum. Hvað náttúrugreinarnar varðar er einnig fjallað um mikilvægi ímyndunaraflsins í 

aðalnámskrá grunnskólanna:  

Nemendur þurfa að átta sig annars vegar á að þekking verður ekki eingöngu 
byggð á beinum athugunum heldur líka á upplifun, ímyndunarafli og sköpun 
og hins vegar, að vísindaleg þekking er aldrei algild, endanleg eða 
óyggjandi. Nemandi þarf að fá tækifæri til að upplifa, skoða náttúruna 
ogumhverfið og læra að veita athygli, afla, vinna úr og miðla upplýsingum úr 
heimildum og athugunum, jafnframt að treysta á forvitni sína, til að þetta 
takist (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) 

 

Jafnframt er minnst á mikilvægi ímyndunaraflsins þegar kemur að því að nemendur 
tjái reynslu sína og niðurstöður:  

Áskoranir í náttúrufræðinámi eru margs konar og hæfni sem þarf til að takast 
á við þær krefst skipulagðrar vinnu en einnig skapandi ímyndunarafls. 
Nemendur þurfa að öðlast hæfni til að fylgjast með, afla gagna, mæla og 
meta það sem fengist er við en jafnframt að tjá sig um reynslu sína, 
vinnuaðferðir og niðurstöður. Niðurstöður má setja fram og miðla á ýmsan 
hátt, hvort sem er munnlega, með aðferðum leikrænnar tjáningar, skriflega, 
með tölum og orðum, með aðstoð rafrænna miðla eða myndrænt (Mennta- 
og menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Þörfin að blanda inn sköpun og ímyndunarafli á reyndar við í flestum greinum og t.d. hafa 

margir fræðimenn bent á gildi þess í sögu vísindanna. Líkt og Albert Einstein sem sagðist 

sjálfur trúa á innsæi og innblástur og að ímyndunaraflið væri mikilvægara en sjálf 

þekkingin. Hann benti á að það væri í rauninni mikilvægur þáttur í vísindarannsóknum þar 

sem þekking sé takmörkuð en ímyndunaraflið næði útfyrir takmörk heimsins og stuðlaði að 

framförum og þróun (Viereck, 1929). 

 

3.5.2 Staða listanna í skólakerfinu 

Það eru margskonar áskoranir að fást við þegar kemur að útfærslu listkennslu. Aðallega má 

kannski segja að í flestum menntastefnum heimsins sé listkennsla sjaldan í forgrunni 

(UNESCO, 2006). Það er erfiðara að taka saman kosti listkennslu en annara faga þar sem 

auðveldara er að sýna fram á meiri áþreifanlegri og prófanlegri útkomu. Það er t.d. erfiðara 

að taka stöðluð próf í tilfinningum en í stærðfræði. Um allan heim er niðurskurður í listum 

og hugvísindum á kostnað tæknilegra og kunnáttumiðaðra faga sem gefa af sér 

efnahagslegan gróða (Nussbaum, 2010). Einnig virðist vera hefð í vestrænu menntakerfi að 

þegar niðurskurður í fjármagni á sér stað þá verða listirnar það fyrsta sem skorið er niður á 

(Nussbaum, 2010). Oft er litið svo á að það sé gott að hafa listkennslu þegar nóg fjármagn 

er til en í niðurskurði mega þær missa sín. Aftur á móti hafa rannsóknir sýnt að listkennsla 

getur aukið sköpun og gagnrýna hugsun og stuðlað að heildrænni menntun barnsins 

(Deasy, 2002). Einnig er það nú viðurkennt að listkennsla stuðli að þroska sjálfsins og 

styrki félagslegslega samheldni (UNESCO, 2006).   

Íslensk yfirvöld réðu hina áströlsku Anne Bamford til Íslands árið 2008 til að gera úttekt á 

listnámi á Íslandi. Niðurstöður leiddu í ljós að gæði og styrkleikur listkennslu á Íslandi er 

mikill en einnig fylgdu með ábendingar um hvað mætti betur fara og áhersla lögð á að jafnt 

aðgengi skuli vera fyrir alla óháð stétt, stöðu eða aðstæðum (Bamford, 2011).  

Einnig kemur fram í skýrslunni hvernig list- og verkgreinar dreifast á milli bekkja. Þar 

kemur fram að hátt prósentuhlutfall er á kennslu í listgreinum sem skyldugreinar í 1.-

4.bekk. Þá eru það myndlist, textíll, smíði og tónlist sem standa hvað hæst en dans, leiklist 

og annað fá að lúta lægra haldi. Sömu sögu er að segja um 5.-7. bekk, en hinsvegar er 

áberandi að tónlistin er með lægsta prósentuhlutfallið af algengu listgreinunum fjórum, í 

1.-4.bekk er hún 87% en dettur niður í 73% og stendur lægst allra listgreina í 8.-10.bekk 

eða 28% þó svo hún sé stundum í boði sem valgrein (Bamford, 2011). 
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Skýringu á því hversu lágt hlutfall tónlistarkennslu er nú grunnskólum landsins er að það 

vantar tónmenntakennara með nógu góða þjálfun og reynslu. Tónmennt er annað fag en 

tónlistarkennsla í tónlistarskólum, sem er oftast byggð á einkakennslu. Tónlistarkennurum 

finnst því oft eftirsóknarverðara að kenna í tónlistarskólum frekar en að fást við 

bekkjarkennslu í grunnskóla (Bamford, 2011). 

Samkvæmt skýrslu Anne Bamford þá eru margir sem vilja meina að kerfislegir þættir eins 

og námskrá og stundaskrár komi í veg fyrir samþættingu, en einnig sé samkeppni á milli 

listgreina t.d. á milli textílgreina og myndmenntar.  Námsgreinar teljast einangraðar og 

námskrá skólanna námsgreinamiðuð. Það þarf meira flæði milli námsgreina og vöntun er á 

meiri skapandi hugsun. Einangrun námsgreinanna leiðir til þess að ekki er notið til fulls 

þess gagns sem hafa má af listgreinum. „Vankunnátta í að samþætta er stór galli í 

menntakerfinu“ (Bamford, 2011). 

Bamford bendir á að ekki séu jöfn tækifæri barna til listnáms utan skólakerfisins. Þar spilar 

bæði efnahagur foreldra inn í sem og skortur á námsleiðum fyrir afburðarnemendur og 

börn með sérþarfir. Hinsvegar er það alltaf spurning hversu mikla ábyrgð hið opinbera eigi 

að bera fjárhagslega á listaskólum og svo hvaða lágmarks listmenntun eigi að vera tryggð í 

skyldunáminu (Bamford, 2011). 

Listnám gefur eftir allt saman tækifæri til að stuðla að gagnrýninni hugsun nemenda og 

sjálfstyrkingu sem leiðir af sér bætta sjálfsmynd. Sem dæmi þá telja flestir 

skólastjórnendur grunnskóla að meginmarmið listkennslu væru efling sjálfstrausts, ánægju 

og vellíðunar sem og að stuðla að alhliða þroska og þroska sköpunargáfu (Bamford, 2011). 

 

3.6 Samantekt  
Megineinkenni skólastarfs á 21.öldinni þarf að vera sveigjanleiki á öllum sviðum m.a. í 

kennsluháttum, nýtingu rýmis og skipulagi stundaskrár.  

Rannsóknir hafa sýnt að það vantar mikið upp á þá fjölbreyttu kennsluhætti í íslenska 

skólakerfinu sem ný aðalnámskrá grunnskólanna boðaði árið 2011. Nám þyrfti að vera enn 

einstaklingsmiðaðra í gegnum fjölbreytta kennsluhætti. Hugsmíðahyggjan er ein af þeim 

námskenningum sem hefur verið í forgrunni hér á landi síðustu áratugi og leggur mikla 

áherslu á einstaklingsmiðað nám. Kenningin þróaðist aðallega út frá út frá hugmyndum 
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sálfræðingsins Jean Piaget um að einstaklingurinn sé virkur þátttakandi í eigin námi. 

Þekkingaröfluninni er líkt við byggingu eða hugsmíði þar sem einstaklingurinn byggir upp 

þekkingu sína út frá fyrri þekkingu, reynslu, aðstæðum, skilningi og viðhorfum. Síðar meir 

lagði svo sálfræðingurinn Vygotsky aukna áherslu á þátt samfélagsins og félagslega þátt 

námsins í kenningum sínum um félagslega hugsmíði.   

Hugsmíðahyggjan hefur einnig orðið fyrir áhrifum kennismiða sem lögðu áherslu á þátt 

reynslumiðaðs náms, þar sem nemendur eru ekki mataðir með upplýsingum til að vinna úr, 

heldur byggist námið á á rannsóknum og uppgötvunum nemandans sjálf. Þar má hæst 

nefna John Dewey með sín frægu einkunnarorð: að læra með því að framkvæma (e. learn 

by doing).  

Fjölgreindarkenning Howard Gardners gengur út frá því að greind sé samansafn hæfileika 

sem við öll búum yfir. Hann leggur áherslu á að nemendur séu ólíkir og hvernig 

greindirnar vinni saman sé einstakt fyrir hvern og einn og við séum öll missterk eða 

misveik í hinum ýmsu greindum. Þannig læri nemendur á mismunandi hátt og þurfi þar 

með fjölbreyttar námsaðferðir sem kennarar skuli taka tillit til. 

Aðalnámskrá grunnskólanna sem kom út 2011 og með greinasviðum 2013, leggur mikla 

áherslu á samþættingu námsgreina, en samt sem áður eru námskrár skólanna að öllu jöfnu 

skiptar í ákveðnar námsgreinar sem gerir námsmönnum erfiðara að sjá tengsl milli þeirra 

námsgreina sem þeir nema. Með slíku fyrirkomulagi er einnig hætta á að störf kennara 

einangrist oft innan veggja kennslustofunnar og þeir eiga á hættu að missa af mikilvægu 

samstarfi með samkennurum sínum. 

Skýrsla sem gerð var af Anne Bamford árið 2011 um stöðu listgreina í íslenskum skólum 

sýndi fram á það þó svo gæði listkennslu sé hér mikil þurfi að auka vægi list- og 

verkgreina innan skólakerfisins. Sköpun og ímyndunarafl er mikilvægir þættir í öllum 

námsgreinum og eru það einmitt listgreinarnar sem skapa aðstæður og margvísleg tækifæri 

fyrir nemandann til að að þroska sköpunarhæfileikann, dýpka hann og tileinka sér leiðir til 

að koma sköpun sinni í verk. Í skapandi starfi fá nemendur tækifæri til að virkja og efla 

ímyndunarafl sitt sem er mikilvægt til þess að nýr skilningur vakni sem hefur í sér gildi 

fyrir viðkomandi 
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4. Rannsóknin 
 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er upplifun kennarateymis og nemenda í 6. og 7. bekk á  

Biophiliu menntaverkefninu. Vinnan við rannsóknina hófst að hausti 2015 og lauk vorið 

2016. Hér á eftir er greint frá þeirri aðferðafræði og aðferðum sem beitt var við 

framkvæmd rannsóknarinnar og sagt frá þátttakendum og gagnaöflun. 

 

4.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 
Markmið þessarar rannsóknar er að skoða markvisst og rýna í, hvort og þá á hvaða hátt 

starfshættir og hugmyndafræði Biophiliu- menntaverkefnisins hafa áhrif á afstöðu kennara 

og nemenda sem taka þátt í því. 

Rannsóknarspurningin sem gengið var út frá er:  

Hvaða áhrif getur Biophiliu-menntaverkefnið haft á skólasamfélagið og skólaþróun?  

Til að leita svara við þessari spurningu hafði ég eftirfarandi þrjár spurningar að leiðarljósi á 

meðan á rannsókn minni stóð: 

• Hvað gerist þegar skólabókunum er hent út og nám fer fram í gegnum 
fjölbreytta kennsluhætti og námsgögn? 

• Hvaða áhrif hefur samþætting námsgreina og samkennsla kennara á 
námið? 

• Hvaða áhrif geta listamenn eins og Björk haft á skólakerfið?   

 

4.2 Rannsóknaraðferð  
Þar sem tilgangur þessarar rannsóknar var að bera saman og fá nánari innsýn inn í upplifun 

okkar kennara sem og nemenda á Biophiliu-verkefninu hentaði eigindleg rannsóknaraðferð 

(e. qualitative research) rannsókninni vel. Eigindleg aðferðfræði er notuð til að leita dýpri 

skilnings og merkingar á félagslegum fyrirbærum. Þetta er gert með því að sundurgreina, 

umskrifa og útskýra fjölbreytta reynslu þátttakenda og skilgreina þá merkingu sem þeir 

leggja í aðstæður og atburði. Beitt er aðleiðslu sem gerir rannsakanda kleift að skilja og 

útskýra ákveðin fyrirbæri og aðstæður og þróa tilgátur út frá þeim gögnum sem safnað er.  
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Á síðustu áratugum hefur þessi aðferðarfræði verið í mikilli þróun og þykir nú til dags ekki 

einungis vera andstæða megindlegrar aðferðarfræðar, eins og svo oft er haldið fram, heldur 

hefur hún smám saman verið að skapa sér sína eigin margþættu sjálfsmynd (Flick, 

2002).   Sú sjálfsmynd samanstendur af  margvíslegum aðferðum og nálgunum sem 

tengjast ólíkum sviðum og markmiðum. Þó eiga þær það allar sameiginlegt að 

rannsakandinn skoðar og rannsakar fyrirbæri í sínu náttúrulega umhverfi og reynir að 

öðlast skilning á þeim (Denzin og Lincoln, 2000).  Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru 

mikilvægar á sviði menntavísinda og lýsingum á félagslegum athöfnum. Þær byggjast á 

heimspeki hugsmíðahyggjunnar sem telur að raunveruleikinn sé fjölbreyttur; hann byggist 

á samskiptum, sameiginlegri félagslegri reynslu sem hver einstaklingur túlkar á sinn hátt 

og er mótuð af umhverfinu . Það merkir að einstaklingar og hópar öðlast og lýsa merkingu 

atburða, persóna, ferils eða hluta hver á sinn hátt (McMillan og Schumacher, 2006). 

Rannsakandinn safnar fjölbreyttum gögnum og er virkur túlkandi veruleikans, en taka ber 

tillit til þess að rannsakandinn er hvorki án skoðana né reynslu á því sviði sem rannsakað er 

og verðum við því að gera ráð fyrir slíkum áhrifum við úrvinnslu og túlkun gagnanna 

(Flick, 2002). Til að tryggja sem skýrasta mynd byggir eigindleg rannsókn oft á því að nota 

og tengja saman fjölda mismunandi tengdra aðferða og með víðtækri öflun gagna frá 

mörgum hliðum er hægt að takmarka einhæfa afstöðu rannsakandans og til að skoða 

margháttaðann raunveruleika. Að lokum er það síðan undir lesandanum komið hvernig 

hann metur einstaka þætti rannsóknarinnar (Taylor og Bogdan, 1998). Útkoma eigindlegra 

rannsókna er því ekki tölulegur samanburður heldur eru það hugtök og kenningar sem lýsa 

reynslu eða upplifun mismunandi hópa og einstaklinga. Með eigindlegum rannsóknum er 

ekki verið að leita að hinum fullkomna sannleik heldur hjálpa þær okkur að skynja betur og 

leggja dýpri skilning í veröldina sem við búum í (Beck, 1979).   

 

4.3 Rannsóknarsnið  
Rannsóknarsniðið er tilviksrannsókn (e. case study) sem talið er henta vel þegar skoða á 

ákveðin flókin tilvik og kryfja þau til mergjar til þess að dýpka vitneskju á þeim. Tilvikið 

er skoðað í sínu náttúrulega umhverfi, leitast er við að gefa af því heildræna mynd með 

margskonar gögnum, án þess að farið sé eftir fyrirfram ákveðinni tilgátu eða nákvæmum 

markmiðum. Einnig má svo skoða tilvikin sem hluta af stærri heild eða fyrirbæri (Rúnar 

Helgi Árnason og og Ársæll Már Arnarsson, 2003).  
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Rannsökuð voru ákveðin tilvik af Biophiliu-kennslu sem eru tiltölulega einangruð og vel 

skilgreind með ákveðnum tímaramma innan grunnskóla á Reykjavíkursvæðinu. En einnig 

voru þessi tilvik skoðuð sem hluti af stærri heild, þ.e. sem hluti af skólasamfélaginu og 

þróun þess. Tilvikin sem um ræðir er Biophiliu-kennsla í 6. og 7. bekk grunnskóla í 

Reykjavík og leitast var við að skoða hvaða áhrif kennslan hefur á nemendur og kennara 

innan þessa tilvika. Einnig leitaðist ég við að rannsaka hvaða áhrif innleiðing verkefnins 

gæti mögulega haft á námskrá skólans; hvort möguleiki sé á að gera verkefnið að föstum 

lið í námskránni og þá með hvaða hætti.  

Á sama tímabili tók ég þátt í Biophiliu-kennslu á öðrum vettvöngum sem ég gat svo nýtt 

mér til að dýpka þekkingu mína á viðfangsefninu og til nokkurs samanburðar við tilfelli 

þessarar rannsóknar. Í lok október 2015 bauðst mér að fara með Elfu Lilju Gísladóttur 

tónlistarkennara, sem er hluti af Biophilia-stýrihópnum, til Basel í Sviss til að taka þátt í 

undirbúningi og kennslu í átta 90 mínútna örnámskeiðum í Hollow laga-appinu. Þar kenndi 

hún ásamt doktorsnema í líffræði og öðrum tónlistarkennara sjö mismunandi skólahópum á 

aldrinum 10-16 ára sem og eitt opið námskeið þar sem börn og foreldrar mættu saman.  

Einnig fór ég í maí 2016 á vegum Háskólalestarinnar og kenndi Mutual Core laga-appið 

með jarðfræðingi, þar sem við kenndum fjórum mismunandi hópum á aldrinum 12-16 ára í 

Grunnskóla á Suðurnesjum. Að lokum kenndi ég svo tvö námskeið í Júní 2016 fyrir 

Háskóla Unga Fólksins þar sem ég og eðlisfræðingur kenndum saman Moon laga-appið.  

Einn af meginkostum tilviksrannsókna er að hægt er að nota margs konar aðferðir við 

gagnasöfnun og skoðaði ég þannig viðfangsefnið út frá mismunandi hliðum með 

mismunandi aðferðum eða margprófun (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 

2013). 

 

4.4 Margprófun 
Í eigindlegum rannsóknum er margprófun (e. triangulation) notuð sem valkostur er víkkar 

sýn, dýpkar og eykur samræmi í aðferðarfræðilegu ferli og er talin auka réttmæti 

tilvikarannsókna (Gall, Borg og Gall, 1996). Í þessari rannsókn var margprófun beitt þar 

sem safnað var margskonar gögnum til að öðlast betri skilning á viðfangsefninu. Þessi 

gögn komu út frá þáttökuathugunum (e. participant observations), viðtölum, 

spurningarlistum, myndum, myndbandsupptökum og afurðum verkefnisins. Markmiðið var 

að leitast við að skilja sjónarhorn þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. Sjónum var beint að 
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fyrirbærum til að skoða þau og skilja viðfansefni sem virðast ósýnileg, þ.e. að gera hina 

duldu þekkingu sýnilega (McMillan og Schumacher, 2006). 

4.4.1 Þátttökuathugun og rannsóknardagbók  
Í rannsókn minni valdi ég að skoða eigin vettvang, sem veitti mér aukna innsýn í 

verkefnið. Þannig starfaði ég sjálf sem hluti af kennarateymi verkefnisins og var því 

rannsakandi sem er einnig virkur þáttakandi í öllu rannsóknarferlinu og byggði ég 

rannsókn mína að miklu leiti á þátttökuathugunum í kennslustundum. Lykilatriðið er að ég 

rannsakaði innan frá og þekkti vel vettvanginn (McMillan og Schumacher, 2006). Hélt ég 

yfir þetta rannsóknardagbók sem ég skrifaði í vikulega eftir hverja kennslustund, en einnig 

skráði ég niður athuganir á fundum okkar kennara. Þá skráði ég einnig vitneskju sem ég 

öðlaðist með samtali við meðlimi stýrihóps Biophiliu-menntaverkefnisins sem og annarra 

sem að verkefninu hafa komið.  Hlutverk mitt var því fremur flókið og persónulegt þar sem 

ég var í nánum tengslum við það sem rannsakað var og var sjálf aðal mælingartækið. Þessi 

staða mín hafði vafalaust áhrif á vettvangsathuganir mínar sem og gæti jafnvel hafa haft 

einhver áhrif á samstarf mitt við samkennara. Vinnan með nemendum og samkennurum 

byggði á persónulegu innsæi mínu sem kennara og hvernig ég tókst á við þær væntingar og 

vandamál sem upp komu. Í ferlinu beindum við kennarateymið huga að vinnu okkar á 

gagnrýninn hátt og prófuðum okkur áfram með og þróuðum aðferðir til að þróa verkefnið 

sjálft áfram. Þar var mikilvægt að skoða vel gögn og þær aðferðir sem þróaðar höfðu verið 

áður og þær bornar saman við okkar eigin verkefni. Teknir voru minnispunktar úr hverri 

kennslustund og til að auka líkur á nákvæmni við öflun og greiningu gagna nýtti ég mér 

myndatökur og hljóðupptökur af kennslunni.  

Að sjálfsögðu hafði ég sem þátttakandi mikil áhrif á framvindu verkefnisins, þar sem við í 

kennarateyminu þurftum stöðugt í ferlinu að gagnrýna og ígrunda þau gildi sem við 

lögðum áherslu á í kennslu okkar, sérstaklega með námslega og félagslega velferð 

nemenda okkar í huga.  

4.4.2 Viðtöl  
Viðtöl eru ein mikilvægasta leiðin við gagnaöflun í tilviksrannsóknum (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Þau eru notuð til að lýsa og veita skilning á 

fyrirbærum í tilveru fólks annars vegar og lýsa félagslegum ferlum hins vegar (Kvale og 

Brinkmann, 2009).  
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Þar sem ég var þátttakandi í rannsókninnni hafði ég tækifæri á að kynnast öllum 

þátttakendum betur en ef ég hefði staðið fyrir utan hana sem rannsakandi og hentuðu því 

opin viðtöl vel þegar skoða átti tiltekin málefni á opinn hátt. Ég gætti þess að leggja 

áherslu á reynslu og huglægni í nánum persónulegum samskiptum og gagnkvæma 

huglægni mína sem rannsakanda og viðmælanda þar sem ég gat viðrað skoðanir mínar og 

hugmyndir með eigin orðum þó stuðst væri við ákveðinn viðtalsramma (Esterberg, 2002). 

Viðtöl voru tekin við náttúrufræðikennarann í rannsókninni en einnig voru samræður á 

fundum okkar kennarateymisins skráðar og sumar teknar upp sem gerði mér kleift að 

rannsaka reynsluheim okkar þáttakenda með því að leggja mig fram við að skilja reynslu 

þeirra frá þeirra eigin sjónarhóli. 

4.4.3 Spurningalistar 
Spurningarlistar eru gjarnan notaðir í rannsóknum og eru þá lagðir fyrir þann hóp sem 

rannsakandi vill afla upplýsinga hjá. Með því að leggja fyrir spurningalista safnar 

rannsakandi upplýsingum og greinir þá með tilliti til rannsóknarspurninga eða 

rannsóknarviðfangsefnis (McMillan og Schumacher, 2006). 

Í júní 2016 eftir að Biophiliu-kennsluferli okkar var lokið ákvað ég að leggja fyrir 

spurningarlista, einn fyrir umsjónarkennarana og annan fyrir nemendur.  

Ég ákvað að gefa umsjónarkennurum val um hvort þeir vildu koma í viðtal til mín eða 

svara spurningarlista sem ég setti upp á internetinu með notkun síðunnar SurveyMonkey. 

Með því að setja upp spurningarlista á SurveyMonkey gætti ég þess að kennararnir 

svöruðu spurningunum nafnlaust og að ég gæti ekki rakið einstaka svör til hvers og eins. 

Þar sem við höfðum náið saman í gegnum allt kennsluferlið fannst mér réttast að þau hefðu 

tækifæri á að gefa heiðarlega mat á verkefninu án þess að mín sjónarhorn hefðu áhrif á 

það. Þrír af fjórum umsjónarkennurum ákváðu að svara spurninarlistanum, þ.e. báðir 

umsjónarkennarar 7. bekkjar og einn umsjónarkennari 6. bekkjar. Einn umsjónarkennari í 

6. bekk kaus að svara hvorki spurningalistanum né koma í viðtal. Spurningarlistann má sjá 

í viðauka 2.  

Spurningalisti var lagður fyrir nemendur á blaði í kennslustund, hann var gerður nafnlaus í 

þeim tilgangi að nemendur hefðu kost á að gefa eins heiðarleg svör og hægt væri. Í 6. bekk 

svöruðu 32 af 33 nemendum; 20 strákar og 12 stelpur. Þar sem við kenndum Biophilia-

verkefnið einungis fyrir jól í 7. bekk ákvað ég að leggja spurningalistann aðeins fyrir þá 13 
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nemendur úr 7. bekk sem ég kenndi Biophiliu-verkefnið á þemadögum í maí 2016. 8 

nemendur kusu að svara spurningalistanum. Þennan spurningar lista mjá sjá í viðauka 1.  

 

4.5 Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni voru tónmenntakennari (ég, kona), vísindakennari (kona), tveir 

umsjónakennarar í 7. bekk (báðar konur) og tveir umsjónarkennarar í 6. bekk (báðir 

karlar). Allir fimm kennarar verkefnisins voru fastráðnir við grunnskólann og hafa starfað 

þar í meira en 3 ár, fyrir utan mig sem var ráðin inn sérstaklega fyrir þetta afmarkaða 

verkefni. Allir höfðu kennararnir langa reynslu sem grunnskólakennarar og voru á 

aldrinum 45-67 ára, fyrir utan mig sem var að hefja reynslu mína sem grunnskólakennari 

og var 38 ára. Þess má einnig geta að báðir umsjónarkennarar 7. bekkjar eru 

tónlistarmenntaðar og hafa mikinn áhuga á listum. Þá hefur einn umsjónarkennari 6. 

bekkjar áralanga reynslu sem leikstjóri og leikari. Einnig kom aðstoðarskólastjóri að 

verkefninu þar sem skólastjórinn hefur verið í veikindaleyfi mest allt skólaárið. 

Nemendur í rannsókninni voru að meðaltali 84 talsins út rannsóknartímabilið, bættust 

nokkrir í bekkina á miðri leið og sumir urðu frá vegna veikinda. Að meðaltali voru 33 

nemendur í 6. bekk en 51 nemandi í 7. bekk. 

 

4.6 Siðfræði 
Við framkvæmd rannsóknar þarf að leggja áherslu á að afla leyfis og samþykkis allra sem 

þátt taka í henni. Í öllum rannsóknum þarf að taka mið af siðferðilegum þáttum og taka 

þarf tillit til og vernda þátttakendur eftir bestu getu (Sigurður Kristinsson, 2013). Þá er vert 

að huga að þeim siðferðilegu atriðum og spurningum sem gætu hafa komið upp þegar ég 

fer á milli kennarahlutverks míns og rannsakandahlutverksins á sama vettvangi.  

Þátttakendum í rannsókninni var tilkynnt við upphaf verkefnis að ég hyggðist stunda þessa 

rannsókn á meðan á ferlinu stæði. Ræddi ég bæði við samkennara mína sem og 

skólastjórnendur. Foreldrum nemenda var sendur tölvupóstur um rannsóknina, bæði um 

þætti er vörðuðu þátttöku nemenda í rannsókninni sem og leyfi til myndbirtinga í þessari 

ritgerð. Það bréf má finna í viðauka 3. 
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Tekið var fram að fyllstu nafnleyndar yrði gætt og að þátttakendur gætu hætt þátttöku 

hvenær sem þeir óska. Þátttakendum var heitið fullum trúnaði og gert ljóst að reynt væri 

eftir fremsta magi að ummæli þeirra væru ekki hægt að rekja. 

 

 

4.7 Úrvinnsla og greining gagna 
Í rannsóknardagbók mína skráði ég allt sem ég taldi skipta máli í ferlinu sem og 

athugasemdir mínar við því. Viðtöl voru hljóðrituð og síðan afrituð nákvæmlega. 

Niðurstöður spurningalista voru skráðar nákvæmlega niður. Einnig skoðaði ég myndir af 

kennslu og upptökur af kennslu, hlustaði á hljóðverk nemenda og skoðaði afurðir þeirra. 

Við gagnagreininguna leitaðist ég við að svara rannsóknarspurningum mínum og voru þrjú 

meginstig greiningar notuð þar til samhengi þróaðist og niðurstöður fengust (Lichtman, 

2006). Í fyrstu kóðun voru gögnin öll marglesin til að komast að kjarna þeirra og 

hugmyndir skráðar í flokkun orða, setninga og hugtaka. Í annarri kóðun þróuðust svo 

meginþemu út frá flokkunum sem voru túlkuð og samhengi fundið. Þetta var gert með því 

að bera saman niðurstöður úr rannsóknardagbók minni við það sem fram kom í viðtölum 

og spurningarlistum. Þriðja kóðunin fólst í því að sambærileg atriði sem komu fram voru 

flokkuð saman og þeim gefin heiti. Flokkunin var í stöðugri þróun en að lokum komu fram 

fjögur meginþemu sem einnig tóku nokkrum breytingum í ferlinu og fengu nokkur 

undirþemu hvert.  

Hver rannsóknarþáttur var svo skoðaður sérstaklega og teknar saman niðurstöður með 

tilliti til rannsóknarspurninga. Síðan voru niðurstöður bornar saman og litið til fræðilegs 

bakgrunns sem var rakinn hér í köflunum á undan. 

 

4.8 Framkvæmd 

4.8.1 Upphafið 
Við kennararnir funduðum í lok september 2015. Á fundinum var rætt um að okkur þætti 

mikilvægt að samræma Biophiliu-verkefnið námskrá skólans. Það var því ákveðið að taka 

fyrir himingeiminn í 6. bekk og eðlisfræðina í 7. bekk. Kennslan myndi svo hefjast á 

Cosmogony laga-appinu hjá báðum árgöngum sem fjallar í aðalatriðum um upphaf 
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heimsins og ólíkar sköpunarsögur ólíkra þjóða og trúa. Framhaldið myndi svo ráðast út frá 

því hvernig byrjunin færi.  

Í byrjun október var svo haldin nokkurs konar setningarathöfn á Biophiliu í skólanum. Hún 

var haldin í íþróttasal skólans fyrir bæði 6. og 7. bekk og þar kynntum við kennararnir 

verkefnið og aðkomu okkar að því. Ég kynnti mig svo inn sem nýjan kennara og ákveðið 

var að fá Curver, sem er tónlistarmaður og reynslumikill innan Biophilia-verkefnisins, sem 

leynigest til að kynna sína aðkomu að verkefninu.  

4.8.2 Kennslan  

Kennsluskipulag var unnið í samvinnu við kennara fyrir hvorn árgang. Kennslan hófst á 

haustönn bæði hjá 6. og 7. bekk í byrjun október og lauk í lok nóvember 2015. Kennsla 

hófst svo að nýju hjá 6. bekk í lok janúar og stóð hún fram í lok maí 2016.  Ýmislegt kom 

upp í ferlinu sem varð til þess að kennsluplön breyttust, t.d. tók kennslan yfir lengri tíma en 

áætlað var í upphafi hjá 6. bekk og ekki var kennt í 7. bekk á vorönn, nema hluti af 

hópnum fékk að velja sig inn í Biophiliu-tengda kennslu hjá mér á þemadögum um miðjan 

maí 2016.  

Nákvæmt kennsluyfirlit má sjá í viðauka 4.  

4.8.3 Lokasýning í Ráðhúsi Reykjavíkur  
Þann 2.júní 2016 var svo haldin opnunarhátíð fyrir Biophiliu-sýninguna í Ráðhúsi 

Reykjavíkur, þar sem allir þeir skólar, leikskólar og frístundaheimili sem höfðu tekið þátt í 

Biophilia-verkefninu skólaárið 2015-2016 fengu tækifæri til að koma saman og sýna 

afrakstur vinnu sinnar. 6. bekkur sýndi þar afrakstur vinnu sinnar og þeir sem höfðu tekið 

þátt í þemadögum hjá mér í 7. bekk. Sýningin stóð svo opin almenningi í þrjá daga á eftir. 

  

4.9 Samantekt  
Við gagnaöflun þessarar rannsóknar var beitt eigindlegri aðferðafræði og rannsóknarsniðið 

var tilviksrannsókn.  

Rannsóknarspurningar mínar beindust að upplifun kennara og nemenda sem og skólastjórn 

á kennslu Biophilia-menntaverkefnisins. Leitast var við að finna hvetjandi þætti, bæði fyrir 

okkur sem kennara sem og nemendur okkar, til að þróa verkefnið áfram og gera það að 

föstum lið skólastarfsins.  Sagt var frá rannsóknaraðferðinni, rannsóknarsniðinu, 

gagnaöflun og sagt var frá þátttakendum. Gerð var svo grein fyrir úrvinnslu gagna og 
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nokkur siðferðileg atriði nefnd. Að lokum var svo farið yfir framkvæmd kennslunnar bæði 

á haustönn og vorönn.  
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar með tilliti til 

rannsóknarspurningar og afleiddum spurningum hennar.  

Niðurstöðurnar skiptast í fjögur lykilþemu, ásamt nokkrum undirþemum: 

• Upphafið og aðstæður – kennarar, rýmið og tæknimál 

• Uppbrot á skólastarfi – fjölbreyttir kennsluhætti og námsgögn, tímaskortur, 

samþætting og samkennsla og sérfræðiþekking 

• Mikilvægi listanna – gildi listaverksins og þess að fara út fyrir boxið í sköpun og 

ferðalagi ímyndunaraflsins 

• Upplifun nemenda – rædd útfrá sjónarhorni kennara annars vegar og sjónarhorni 

nemendanna sjálfra 

Viðtöl við náttúrufræðikennarann, spurningarlistar sem lagðir voru fyrir umsjónarkennara 

og rannsóknardagbók rannsakanda eru kjarni rannsóknarinnar. Einnig er sagt frá upplifun 

nemenda og svör þeirra við spurningarlistum.  

Eins og komið hefur fram fóru öll viðtöl og spurningalistar fram í trúnaði og undir 

nafnleynd og er því fjallað um náttúrufræðikennarann sem „náttúrufræðikennarann“ og 

umsjónarkennarnir settir undir einn hatt sem „umsjónarkennarar“. Fjallað er um nemendur 

einungis sem nemendur í 6. bekk eða nemendur í 7. bekk. 

  

5.1 Upphafið og aðstæður  

5.1.1 Kennararnir 
Fram kemur í kennsluleiðbeiningum Biophiliu-menntaverkefnisins að:  

Best væri að kennsla í Biophiliu væri í höndum tónlistar- og 
raunvísindakennara. Kennarar í listum, leiklist, dansi, félagsfræði, 
trúarbragðafræði og mörgum öðrum greinum gætu vel verið hluti af 
kennarahópnum (Biophilia educational project, 2015a).   

 

Þegar skólinn ákvað að sækja um að taka þátt í Biophiliu-verkefninu var það verkefni falið 

náttúrufræðikennara skólans (sem varð svo verkefnastjóri verkefnisins) og 
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aðstoðarskólastjóranum (sem hefur bakgrunn sem náttúrufræðikennari).  Einnig sýndu 

umsjónarkennarar 7. bekkjar áhuga á þátttöku, en eins komið hefur fram hafa þær báðar 

tónlistarbakgrunn og mikinn áhuga á listum og menningu. Síðar meir komu svo 

umsjónarkennarar 6. bekkjar með inn í verkefnið og hefur annar þeirra áralanga reynslu 

sem leikstjóri og leikari. Þessir kennarar mættu allir á kynningarnámskeið á vegum 

Biophilia-stýrihópsins sem haldið var fyrir alla þá kennara sem hyggðust kenna verkefnið 

skólaárið 2015-2016. Hvað tónmenntakennara skólans varðar var hann einungis í 50% 

stöðu (á móti 50% í öðrum skóla) og þar af leiðandi hefur skólinn einungis boðið upp á 

tónmenntakennslu í 1.- 4.bekk síðustu misseri og nemendur í 5.-7. bekk því farið á mis við 

hana. Útskýring skólastjóra á þessu er að erfitt hafi verið í nokkuð mörg ár að fá hæfan 

tónmenntakennara í fullt starf og að stundum hafi jafnvel enginn tónmenntakennari verið 

þar við störf. En einnig er svo komið að kennarakvóti skólans sé það fullur sökum stærð 

bekkja með krefjandi nemendum að hann geti ekki boðið upp á 100% 

tónmenntakennarastarf. Varðandi aðild tónmenntakennarans að Biophiliu-verkefninu sagði 

náttúrufræðikennarinn: 

Við ræddum við hann og sáum fljótlega að samstarf gæti orðið svolítið erfitt 
þar sem verkefnið virtist fara út fyrir hans starfsramma. Hann fór að hugsa 
verkefnið út frá tónverkum sem okkur fannst áhugavert en hann kunni ekkert 
á öpp þó svo hann væri opinn fyrir því prófa sig áfram. En svo fór hann í 
kórferð í ágúst og gat því ekki tekið þátt í námskeiðinu með okkur. Annars 
hefði hann kannski komið inn í. Við vorum samt að hugsa um að fá 
gestakennara inn því annars hefðum við þurft að taka út tónmennt hjá 1.og 2. 
bekk, þar sem hann var í 50% starfi. Við sáum að þetta var líka tækifæri fyrir 
þá nemendur sem höfðu ekki fengið tónmennt í langan tíma að fá aftur 
einhverja tónlistarkennslu í lotum. 

 

Þar af leiðandi varð ég svo ráðin inn sem gesta-tónmenntakennari þar sem fjárhagsstyrkur 

fylgdi verkefninu og var hann að mestu leiti notaður í gesta-kennaralaun (þó svo að hann 

dyggði kannski ekki til að borga launin að fullu).  

5.1.2 Rýmið 
Í kennsluleiðbeiningum Biophilia-verkefnisins segir: 

Vel búnar skólastofur til tónlistar- og raunvísindakennslu eru til mikilla bóta 
og best er að ekki sé of langt á milli þeirra. Æskilegt er að hafa þráðlaust net 
og góðan netaðgang og almennt má segja að rýmið þurfi að vera sveigjanlegt 
og auðvelt að setja þar upp búnað og taka hann niður. Engu að síður má gera 
mikið með mjög litlu og í mörgum þáttum má komast af með lágmarksbúnað 
(Biophilia educational, 2015a). 
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Í skólanum eru náttúrufræðistofan og tónmenntastofan beint á móti hvor annarri sem 

auðveldaði samvinnu okkar náttúrufræðikennarans. Stofurnar deila svo gangi á milli sín 

með þriðju stofunni sem er tungumálastofa. Handan við ganginn tekur svo bókasafnið við 

þar sem allir iPadar eru m.a. geymdir. Alls staðar er svo hægt að opna á milli og vinna í 

nokkurs konar opnu rými ef þess er óskað. Við nýttum okkur þetta með því að kenna 

stundum saman í einni stofu og áttum svo auðvelt með að skipta hópnum í smærri hópa og 

nýta báðar stofur sem og aðstöðu á ganginum (þar sem borð og stólar eru til að nýta 

aðstöðuna).  Hins vegar voru stofurnar okkar ekki nógu sveigjanlegar þar sem borð og 

stólar fyrir nemendur yfirtaka bæði rýmin en heppilegra hefði verið að hafa auð rými með 

nokkrum hópvinnuborðum, þar sem kennslan okkar byggðist oft á verklegri kennslu, þá 

sérstaklega tónlistarhlutinn; leikjum, hreyfingu, söng, samspili. Einnig hefði þá hefði verið 

auðveldar að skipta upp rýminu þegar nemendur fóru að vinna í smærri hópum (2-3 í hóp). 

Varðandi aðstöðuna sagði náttúrufræðikennarinn:  

[aðstaðan] er eitthvað sem ég þarf að vinna betur í, ég er t.d. með of stóra 
hópa og ég þarf að undirbúa mig betur, t.d. varðandi sköpunarferli. Það 
verður skemmtilegra þegar tónlistarstofan er orðin betri svo við getum nýtt 
þetta betur saman. Hinir kennararnir [í tungumálastofunni og á bókasafninu] 
eru mjög opnir fyrir að samnýta rýmin. Ég hef bara ekki gefið mér tíma til 
þess að skoða þetta allt.  

 

Bæði ég og náttúrufræðikennarinn lögðum okkur fram við að reyna að gera rýmin öðruvísi 

en vanalega til að auka á upplifun hjá nemendum, t.d. með því að setja upp ljósaseríur, 

koma fyrir dýnum á gólfi og myndum og glærum af himingeimnum og öðru tengdu 

náttúruvísindum og tónlist á veggina. Hinsvegar var stundum erfitt fyrir mig að mynda autt 

rými í stofunni fyrir hreyfingu og leiki  og einnig þurfti ég oft að taka niður og færa inn í 

geymslu það sem ég nýtti mér í kennslu, þar sem stofan þurfti að vera tilbúin í upprunalegu 

standi til kennslu fyrir tónmenntakennara skólans. Eftir fyrstu viku í kennslu skrifa ég í 

rannsóknardagbók mína:  

Ég sá strax hversu spenntir nemendur voru að ganga inn í rýmið, 
tónmenntastofan var allt öðruvísi en þau höfðu upplifað áður. Þetta var góð 
byrjun til að auka á forvitnina. Þeim fannst æðislegt að fá að sitja í hring á 
gólfinu og slaka svo á á jógadýnunum á meðan þau léku sér í appinu. Það er 
greinilegt að þetta fá þau ekki að gera oft. Þetta gerði hópinn þéttari og fékk 
þau til að vinna vel og hreyfa sig og syngja vel í takt við hvort annað, efast 
um að ég hefði náð eins miklum árangri með þeim ef þau hefðu setið í 
röðum við stóla og borð. Að hafa rýmin öðruvísi en vanalega virðist vekja 
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mikla lukku almennt í skólanum, aðrir nemendur og kennarar eru farnir að 
taka eftir þessu og velta því fyrir sér hvað þetta Biophilia-verkefni sé 
(rannsóknardagbók rannsakanda 11.október 2015). 

 

Þegar við náttúrufræðikennarinn kenndum svo með umsjónarkennurum 6. og 7. bekkjar 

gátum við nýtt umsjónarstofur þeirra líka, sem varð til þess að við gátum skipt hópnum upp 

í smærri hópa. Þessar stofur eru allar á hæðinni fyrir ofan okkur. 6. bekkjar stofurnar eru 

hlið við hlið með hurð á milli sem hægt er að hafa opna fyrir samstarf og það sama er með 

7. bekkjar stofurnar. 

Eftir jól þegar nemendur fóru að vinna meira sjálfstætt í litlum hópum að verkefnum sínum 

fengu þeir frelsi til að nýta sér auð rými í skólanum sem og skólalóðina til að taka upp 

hljóð, stuttmyndir o.fl. Þetta fyrirkomulag varð að vera svo að nemendur gætu fengið að 

vinna í friði hver frá öðrum.  

5.1.3 Tæknin 

iPadar og appið 

Keyptir voru inn tíu iPad-mini fyrir 6. og 7. bekk. Þó svo að þeir hafi verið keyptir um 

vorið 2015 þá tafðist afhending þeirra sem varð til þess að upphaf verkefnisins tafðist. 

Kennararnir höfðu þó allir fengið iPad skólaárið áður til að vera undirbúnir spjaldtölvu 

innleiðingu skólans. Hins vegar uppgötvuðum við á fyrsta kennsludegi að Biophiliu-appið 

var ekki að virka sem skyldi. Nemendur í 7. bekk sem höfðu farið á stöðina þar sem frjáls 

leikur var í appinu komu frá sinni stöð mjög óánægðir og vonsviknir og tjáðu okkur að 

appið væri alltaf að frjósa, það slökknaði á því og það virkaði ekki sem skyldi. Við höfðum 

lánað þeim einn gamlan kennara-ipad aukalega sem virkaði svo þeir sáu samanburðinn og 

allir vildu ólmir að fá að prófa þau öpp sem virkuðu þar. Eftir að hafa haft samband við 

Biophiliu-stýrihópinn kom sú hvimleiða skýring í ljós að ekki hefur verið hægt að uppfæra 

appið, sökum fjárskorts, síðan 2012 og virkar það því ekki sem skyldi í nýjum stýrikerfum 

spjaldtölva. Stýrihópurinn sjálfur þarf því að passa sig á því að uppfæra ekki stýrikerfin á 

sínum iPödum í iPada-kistunni sem notuð er til Biophiliu-sýnikennslu, þar sem eina leiðin 

til þess að appið virki til fullnustu er að keyra spjaldtölvur á gömlum stýrikerfum. Það var 

hinsvegar ekki hægt í okkar tilfelli þar sem iPadarnir voru allir nýkeyptir og ætlaðir til 

margskonar kennslu fyrir utan Biophiliu-verkefnið. Við urðum því að aðlaga kennslu okkar 

í framhaldinu og velja úr þeim laga-öppum sem virkuðu.  

Einn umsjónarkennarinn minntist á þetta: 
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Ég náði ekki alveg að læra nógu vel á appið. Sum lögin lærði ég vel en önnur 
virkuðu ekki þar sem iPadar voru uppfærðir og forritið virkaði ekki sem var 
að sjálfsögðu mjög bagalegt. 

 

Sjálf skrifaði ég í rannsóknardagbókina við upphaf kennslunnar:  

Krakkarnir komu mjög frústreraðir úr tímanum þar sem hægt var að leika sér 
með appið, appið var alltaf að frjósa og allir að koma til mín til að finna 
lausn, ég hinsvegar skil ekkert hvað er að gerast L Upplifun krakkanna er að 
þetta sér bara „glatað“ app sem ekkert sé hægt að gera í, þessi upplifun er 
ekki góð byrjun fyrir krakkana (rannsóknardagbók rannsakanda 11.október 
2015). 

 

Við sáum einnig að það var ekki virka nógu vel að hleypa nemendum frjálst í appið þar 

sem það er nokkurð afstrakt og nemendum fannst þeir ekkert skilja hvað var í gangi og 

kunnu ekki á það. Þeim fannst það skrítið og ekkert hægt að gera í því almennt. 

Nemendum fannst hinsvegar gaman á hinum stöðvunum (dans og tjáning, ljóðagerð, 

náttúruvísindi og tónlist) en þar sem þeim fannst of miklum tíma eytt í að kenna einungis 

út frá Cosmogony (endaði í fimm 80 mínútna kennslustundum) voru þau orðin fremur 

neikvæð og leið gagnvart verkefninu. Við reyndum okkar besta með breyttum 

kennsluháttum og við náttúrufræðikennarinn kenndum Solstice og Hollow saman en erfitt 

var að afmá neikvæðnina, sérstaklega þegar nemendur eru komnir á það þroskastig að 

finnast hlutirnir oft hallærislegir eða skrítnir. Þetta hafði m.a. áhrif á það að við kenndum 

7. bekk ekki eftir jól, en tímaskortur spilaði reyndar þar líka, þar sem mikið var að gera hjá 

7. bekk að ljúka öllu sínu fyrir skólalok, áður en þau fara í nýjan skóla. Hinsvegar fékk ég 

svo að kenna þrettán áhugasömum nemendum Biophiliu-verkefnið á þemadögum skólans 

við lok skólaársins.  

Önnur öpp 

Þegar við hófum kennslu í 6. bekk höfðum við lært af reynslunni með 7. bekk og leyfðum 

þeim ekki að fara í appið fyrr en við höfðum verið með gott innlegg í tónlist og 

náttúruvísindum saman sem undirbúning fyrir hvert laga-app. Þetta varð til þess að þau 

skyldu appið betur og gátu nýtt sér það til að leggja dýpri skilning í þau viðfangsefni sem 

fengist var við. Þar sem ég sá aðallega um app-kennsluna sá ég strax að nóg var fyrir þau 

að leika sér í ákveðnum hluta appsins í mesta lagi 10-15 mín áður en þau urðu leið. Þessar 

10-15 mínútur voru hinsvegar frábær kveikja, þau voru spennt, fannst Solstice  og Moon 
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sérstaklega skemmtileg laga-öpp og voru svo farin að leika sér í Thunderbolt og Sacrifice. 

Í rannsóknardagbókina skrifa ég: 

Solstice  er alveg að svínvirka, þau sjá strax tenginguna við fjölröddun sem 
ég hafði kennt þeim um og við æft fyrr í kennslustundinni. Sum vanda sig 
mjög við tónsmíðina og eru alveg heilluð, sérstaklega þar sem þau hafa 
aldrei samið tónlist áður. En sumir detta í hið sjónræna, reyna að setja eins 
margar raddir inn og þeir geta og hlusta svo á „noise-ið“ (rannsóknardagbók 
rannsakanda 5.nóvember 2015) 

Þau eru ekki alveg jafn heilluð af Moon eins og Solstice en eru alveg að ná 
tengingunni við hvernig við getum verið með mismunandi takttegundir eins 
og við ræddum um í tímanum með „sequencera“. Einnig sjá þau þarna flóð 
og fjöru með minnkandi og stækkandi tungli (rannsóknardagbók 
rannsakanda 12.nóvember 2015). 

 

Fyrir utan Biophilia-appið sjálft var ég svo strax tilbúin með önnur öpp, t.d. ýmis 

trommuheilaöpp, Garageband, Beatwave, Figure og Patternmusic, til þess að vinna enn 

frekar með tónlistarhlutann. Þetta virkaði mjög vel og skrifa ég í dagbókina eftir eina 

kennslustundina: 

Vá hvað krakkarnir voru spenntir yfir Beatwave. Sniðugt að nota það beint á 
eftir Solstice  og Moon, það dýpkar þekkingu þeirra í fjölröddun og 
tónröðlum. Ekkert þeirra virðist hafa samið tónlist í iPad áður, krakkar sem 
ég hélt að hefðu engan áhuga á tónlist (og voru skýrt búin að tjá mér það) 
voru allt í einu farin að semja og spila niðurstöður fyrir hvort annað. Þau 
voru mörg farin að skrifa nafnið á forritinu á hendina á sér til að geta farið 
heim og prófað það frekar (rannsóknardagbók rannsakanda 19.nóvember 
2015). 

 

Eftir jól þegar við héldum áfram að vinna með 6. bekk gátu þau öll nýtt sér Garageband í 

tónsköpun og var ótrúlegt að sjá hvað þau voru í rauninni flest fljót að tileinka sér það 

forrit án þess að hafa prófað það áður (sögðu þau vel flest). Þau ákváðu að búa til nokkurs 

konar þemalög, eitt fyrir hverja plánetu. Við lékum okkur með að hugsa um hljóð í 

náttúrunni, taka þau upp og vinna með þau. Ég gaf krökkunum mikið frelsi, en fór á milli 

hópa og aðstoðaði. Krakkarnir stóðu sig ótrúlega vel og hefði verið gaman að gefa sér 

lengri tíma í að vinna lögin frekar, því niðurstaðan varð í flestum tilfellum um 20 sekúndna 

lagbútur.  

Það sama má segja um 7. bekk á þemadögum, þar unnum við að mestu leyti í Garageband 

og það var frábært að sjá áhugasemi þeirra, hvað þau nutu þess að taka þátt í umræðum 

þegar ég lagði inn kveikjur varðandi „hvað er hljóð“ og „hvað er tónlist“. Þessar kveikjur 
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og umræður virtust svo hafa mikil áhrif á tónsmíðar þeirra, sem allar voru mjög 

áhugaverðar og frábærlega vel unnar á svo stuttum tíma að mínu mati.  

5.2 Uppbrot á skólastarfi 
Í apríl 2015 fóru náttúrufræðikennari og aðstoðarskólastjóri á kynningu á Biophilia-

menntaverkefninu og urðu þau sérstaklega hrifin af hversu sveigjanlegt verkefnið væri sem 

þau töldu í anda stefnu skólans. Um kynninguna segir náttúrufræðikennarinn: 

[...]á kynningunni var lögð áhersla á, fyrir þá sem hefðu áhuga á að taka þátt 
í verkefninu, að stundataflan hefði mikinn sveigjanleika og að gefist hefur 
vel að vinna Biophiliu þematengt eða lotutengt. Þetta fannst okkur spennandi 
og höfðum mikinn áhuga á að sækja um. Slík hugsun passar vel við 
hugsunina hér í skólanum, það eru margir hér sem eru tilbúnir til að hliðra til 
og við sáum að þetta var frábær tímasetning til þess að byrja að huga að slíku 
fyrir næsta skólaár.  

 

Spenna fyrir þessum sveigjanleika leyndi sér reyndar ekki hjá öllum okkar og öll vorum 

við tilbúin og spennt að hefja ferðalagið út í óvissuna.  

5.2.1 Skólabókunum hent út fyrir fjölbreytta kennsluhætti og námsgögn 

Námsgögnin 

Það sem kom mér kannski hvað mest á óvart eftir kynningarnámskeiðið var að ég hélt, eins 

og vafalaust margir aðrir hafa gert, að appið sjálft væri aðalkennslutækið. Ég hélt að 

Biophilia snérist aðallega um að ferðast um í appinu og læra í leiðinni um tónlist og 

náttúrufræði. Hinsvegar kom fljótlega í ljós að svo er ekki; þegar stýrihópur 

Biophiliuteymisins er með sýnikennslu, samanstanda kennslustundirnar að mestu af 

kennslu í tónlist og náttúruvísindum þar sem aðallega er lagt upp úr verklegri kennslu, í lok 

kennslustundar er svo farið í appið í stuttan tíma til þess að nokkurnveginn sameina það 

sem kennt hefur verið á hljóðrænan og sjónrænan hátt og til þess að nemendur hafi 

forsendur til leggja betri skilning í hvernig appið er hugsað.  

Fyrstu kynni mín af appinu fannst mér flókin og ég gat séð að hinum kennurunum fannst 

það líka. Að ferðast um appið án þess að lesa sér til fyrst um bakgrunn þess og 

leiðbeiningar býður eiginlega bara upp á ergelsi, sérstaklega þar sem play hluti þess virkar 

nokkuð afstrakt við fyrstu kynni. Stórkostleiki þess fer ekki að birtast fyrr farið er að 

grúska. Fyrir mitt leyti verð ég að segja að það eitt að hafa appið í höndum sér ásamt 

útprentuðum kennsluleiðbeiningum til að glugga í gefur í raun ekki nógu miklar 
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upplýsingar, það þarf að verja all miklum tíma í að tengjast verkefninu og dýpka þekkingu 

sína á því.  

Frjáls túlkun 

Ákvörðun var tekin strax frá byrjun að leitast við að samræma Biophilia-verkefnið 

námskrá skólans í náttúrufræði og því var ákveðið að taka fyrir himingeiminn í 6. bekk og 

eðlisfræðina í 7. bekk. En það var líklega eini ramminn sem var settur. Eftir að hafa sótt 

námskeiðið haustið 2015 upplifðum við kennaranir strax frelsi það frelsi sem við höfðum 

til að túlka námsefnið á okkar eigin hátt. Þannig fengum við frelsi til að tengja 

náttúrufræðina og tónlistina við önnur fög á þann hátt sem hver og einn vill. Um þetta 

hafði náttúrufræðikennarinn að segja: 

Við sáum að plúsarnir voru margir og verkefnið ótrúlega opið. Við fengum 
ekki allt of fastan ramma eins og: „þú verður að kenna þetta svona“. Það er 
það sem að mér finnst ennþá mjög gott, maður fær mjög litla beinagrind, 
sem eru kennsluleiðbeiningar. Það var gott að fá leiðsögnina hjá þeim sem 
höfðu prófað þetta áður, en svo var bara að fylgjast með myndböndunum, 
tónleikunum hjá Björk og reyna að finna út hvað hún var að hugsa þegar hún 
samdi tónlistina. Þetta varð að nokkurs konar kveikju, en ef ég upplifði 
hlutina öðruvísi þá var enginn sem sagði mér að maður mætti ekki gera það 
þannig. Það var að einmitt verið að segja okkur að halda áfram að horfa út 
fyrir rammann, grúska og fara í þessa endalausa uppgötvun. 

Ennfremur hafði einn af umsjónarkennurunum um þetta að segja: 

Í upphafi kveikti Biophilia-námskeiðið áhuga minn, að vita meira, finna 
hvað hengi á spýtunni og það opnaði fyrir mér leiðir til að vinna í þessu 
verkefni, sem virtist frekar eins og að kasta upp bolta og hver og einn sem 
greip gat valið hvernig hann ætlaði/ímyndaði sér einhverja möguleika á að 
vinna öll þessi mismunandi svið saman. Það kveikti spurningar og ekki síst 
hugmyndir um leið og að þarna væri mögulega komin mjög spennandi leið 
til að vinna út fyrir boxið margfræga, finna leiðir á auknu samstarfi þar sem 
hver og einn yrði að leggja sitt af mörkum. Þarna var borðið upp á marga 
nýstárlega og magnaða möguleika fannst mér. 

 

Af viðbrögðum allra kennarana virtist Biophilia-verkefnið kærkomin breyting bæði hvað 

varðar kennsluhætti og námsefni. Þeir minntust allir á hversu gott það er að hafa námsefni 

sem er ekki of formfast og leyfi er gefið til að fara margar mismunandi leiðir í kennslu. 

Reyndar svo mikið frelsi að hver og einn getur túlkað námsefnið á sinn hátt og kennt það 

út frá sínu áhugasviði, þó svo að ákveðin atriði skuli vera tekin fyrir. Eftir að ferlinu lauk 

hafði einn umsjónarkennarinn um þetta að segja: 
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Verkefnið var skemmtilegt og ég mun áreiðanlega nota ýmislegt úr 
verkefninu í framtíðinni. Það breytti mér kannski ekki sem kennara og 
nemendum ekki sem nemendum en var einn af liðum skólastarfsins í 
fjölbreyttum kennsluháttum.  

 

Jafnframt sagði annar þeirra: 

Mér finnst ég fá aukin tækifæri til skapandi vinnu í Biophiliu og það er lúxus 
að vinna með fáa nemendur í hópi sem ég held að sé grunnforsenda í 
verkefni sem þessu. Þá skapast ró og andrými sem er nauðsynlegt til að 
innlifunin takist sem best. 

 

Við kennaranir vorum öll sammála um hvað við fyndum mikinn mun á því að vinna með 

minni hópastærðir, með því að vera stundum fjórir kennarar með einn árgang gafst okkur 

tækifæri á að sinna hverjum og einum nemanda betur og nýta okkar sérfræðiþekkingu 

betur þegar við skiptum okkur á hópana.  

5.2.2 Tímaskortur og stundataflan 

Þó svo að verkefnið hafi verið kærkomin tilbreyting á kennsluháttum og námsefni þá var 

ekki laust við að við yrðum öll vör við hversu mikinn tíma í rauninni það tekur að fást við 

slíkt verkefni ef vel á að fara.  

Í byrjun hausts 2015 fann ég strax að við vorum öll mjög spennt og uppveðruð eftir 

kynningarnámskeiðið, en ekki var laust við að við vissum ekkert hvað við vorum að fara út 

í eða hvernig við myndum tækla þetta viðfangsefni. Í rannsóknardagbók mína skrifa ég: 

Við virðumst öll mjög spennt eftir námskeiðið, en ekki er laust við að það sé 
smá kaótík í gangi, við virðumst öll sammála um að þetta sé tilvalið verkefni 
til að fá nemendur til að blómstra og stjórna ferlinu, athuga hvað kemur frá 
nemendum og kanna hvað þeir vilja gera og hver þeirra upplifun er 
(rannsóknardagbók rannsakanda 30.september 2015).  

 

Þannig hófum við tímana á því að leyfa nemendum að upplifa lagið Cosmogony, án 

innlagnar frá okkur, og vinna svo út frá því. Hverjum kennara var frjálst að túlka lagið út 

frá sínu og kenna það sem hann vildi. Þetta upplifði ég, hinn reynslulausi 

grunnskólakennari, aðeins of stefnulaust og ég græddi heilmikið á því í miðju ferlinu að fá 

að fara til Basel með Elfu Lilju (tónlistarkennari í Biophilia-stýrihópnum). Þar lærði ég 

heilmikið á því að taka þátt í undirbúningi fyrir 90-mínútna kennslustundina sem við svo 

framkvæmdum átta sinnum með mismunandi aldurshópum. Áður en lagt var af stað til 
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Basel hafði Elfa Lilja fundað í nokkra klukkutíma á Skype með líffræðidoktornum og 

tónlistarkennaranum í Basel til að ræða appið, hvernig hægt væri að tengja líffræðina og 

tónlistina og brjóta upp kennslustundirnar. Þá ræddi ég við Curver um reynslu hans á að 

kenna appið. Á leiðinni út í flugvélinni ræddum ég og Elfa Lilja heilmikið appið sjálft og 

tónlistarhlutann með tilliti til tengsla við önnur tónlistaröpp og raftónlistarheiminn. Loks 

þegar út var komið var svo strax tekinn kennarafundur sem varði tæpa tvo klukkutíma í að 

skipuleggja kennsluna enn frekar. Af þessu má sjá að margra klukkutíma undirbúningur fór 

fram fyrir kennslu á aðeins einu appi í 90-mínútna kennslustund. Með þessa vitneskju í 

farteskinu kom ég til baka, reynslunni ríkari og mun sjálfsöruggari til að mæta til kennslu í 

skólanum og miðla því sem ég hafði komist að. Það kom hinsvegar í ljós að ég var kannski 

sú eina í kennarahópnum sem hafði nógan tíma til að grúska, pæla og dýpka mig í 

viðfangsefninu. Þetta kom sjálfsögðu til af því að ég var einungis gestakennari, og þar að 

auki í námi meðfram starfi, þar sem ég einbeitti mér aðallega að Biophiliu. Hinir 

kennararnir voru að sjálfsögðu starfandi kennarar sem hafa í mörgu öðru að snúast. Eins og 

einn af umsjónarkennurunum segir:  

Tímaleysið var fyrst og fremst til trafala við að sökkva sér ofan í efnið 
markvisst. 

 

Það sem ég komst helst að með undirbúningnum fyrir Basel var að ritgerðir Nikki Dibben 

sem hægt er að lesa inn í Biophiliu-appinu sjálfu eru gríðarlega mikilvægar aflestrar. Þær 

bæði innihalda hugmyndir Bjarkar að baki lagana, útskýra náttúruvísindin og tónvísindin, 

eru nokkkurs konar greining á lögunum og gefa heimspekilega innsýn á það sem liggur að 

baki laganna. Því miður eru þessar ritgerðir einungis til inn í appinu sjálfu og eru á ensku. 

Þar af leiðandi virtust kennararnir ekki hafa lesið þessa texta eða kynnt sér appið nógu vel, 

því þó þeir séu kannski vel að sér í ensku sumir (sumir viðurkenndu þó að vera alls ekki 

nógu færir í ensku),  þá er öllu erfiðara að fást við fræðilegan texta á ensku nema að hafa 

kunnáttu og sérþekkingu til. Ég tengdi vel við þessa texta þar sem ég hef sterkan bakgrunn 

í tónfræðum, raftónlist og vísindum og bjó allmörg ár í enskumælandi landi. Ekki var laust 

við að ég fyndi fyrir því að það var eitthvað sem stoppaði hina kennarana við að fara á 

dýptina. Þeir virtust nálgast efnið aðeins á annan hátt en ég, horfa á það sem þeir höfðu í 

höndunum og nýta sína eigin túlkun á því (sem að sjálfsögðu er leyfilegt). Það vakti mér 

reyndar mikinn innblástur hvernig kennararnir unnu. Þau eru flest í eðli sínu mjög 

áhugasamir og skapandi kennarar sem nutu sín í að koma með sínar eigin túlkanir á efninu 
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og oft var hægt að sjá í kennslu þeirra hversu áhugasemin og túlkanirnar fengu nemendur 

til að hugsa og smitast af áhuga.   

En við vorum flest sammála um að það þyrfti að fara á dýptina ef vel ætti að fara. Einn 

umsjónarkennarinn sagði:  

Maður verður að fara og kafa djúpt, þetta tónverk, ekki bara tónverk þetta er 
listaverk.  

 

Það var svo einmitt ekki fyrr en við fórum að funda betur, kafa dýpra í laga-öppin og gera 

betri kennsluáætlanir sem hlutirnir fóru að ganga betur eins og einn umsjónarkennarinn 

sagði:  

Þegar ég fór  að kynna mér vel hvað lá að baki laganna bæði hjálpaði það og 
dýpkaði efnið og veitti innblástur í nýjar hugmyndir. 

 

Þarna virtust kennararnir vera farnir að reiða sig meira á mig að útskýra fyrir þeim öppin 

og hvaða viðfangsefni væru tekin út frá þeim. Um það hafði einn umsjónarkennarinn að 

segja:  

Að mörgu leyti gat ég farið á dýptina finnst mér, sérstaklega með tilliti til 
notkunar á þessu undratæki og hjálp tónlistarþátttöku þinnar. 

 

Þetta kemur kannski ekki óvart að það verði smám saman í höndum tónmenntakennarans 

að leggja dýpri skilning í verkið, þar sem Biophilia-verkefnið er listaverk eða tónverk sem 

byggir á tónlistar-appi og erfiðara getur verið fyrir þá sem ekki hafa miklar tónlistar-eða 

tækniþekkingu að leggja dýpri skilning í appið sjálft. 

En tímaskorturinn spilaði þarna inn í eins og einn umsjónarkennarinn sagði: 

Ég hafði ekki svigrúm að fara eins djúpt og ég hefði viljað í hugmyndafræði 
Bjarkar sem býr að baki öppunum. Ef vel á að vera þarf góðan tíma í 
undirbúing. Ég hefði t.d. viljað vera meira inn í öppunum og því hvað þau 
hafa upp á að bjóða. Það er það sem er framandi við kennsluefnið.  

 

Jafnframt sagði annar umsjónarkennari að: 

Aðllega finnur maður fyrir tímaskorti því það er að svo mörgu að hyggja í 
undirbúningi og úrvinnslu kennslu. Þau verkefni sem ég gerði þörfnuðust 
mikils undirbúnings enda er það alltaf svo með ný verkefni. Það er bæði 
gaman en getur líka verið erfitt þegar nóg er að gera. 
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Þetta skilaði sér líka í kennslunni sem var stundum gerð á hlaupum. Við ætluðum okkur að 

fara yfir mikið efni á stuttum tíma og ekki gafst nógu mikill tími í verklegri kennslu. Eftir 

jól þegar nemendur fengu að stýra ferlinu sjálfir var svo kannski ekki gefinn nógu mikill 

tími í byrjun til að leyfa nemendum að ígrunda vel hugmyndir sínar og hvernig þeir myndu 

svo útfæra þær vel. Einn umsjónarkennarinn minnstist sérstaklega á þetta þegar rætt var um 

tímaskort í verkefninu: 

 […] hjá okkur vantaði markvissari vinnubrögð og tíma. Vorum of oft að 
hlaupa í þetta og reynsla mín úr leikhúsinu sagði mér að við/nemendur fengu 
aldrei andrúm til að velta möguleikunum fyrir sér og koma með innlegg í 
byrjunarprósessinn. Ég lenti í því að koma einhverju saman á hlaupum sem 
heppnaðist reyndar ótrúlega vel miðað við framansagt. 

 

En þegar líða tók á ferlið eftir jól vorum við ekki nógu undirbúin fyrir það á hvaða hraða 

mismunandi nemendur vinna. Við einbeittum okkur að því að allir fengju svigrúm til að 

klára sitt fyrir sýninguna í Ráðhúsinu en gerðum ekki nógu mikið ráð fyrir því að ólíkar 

útsetningar nemenda kalla á mismunandi vinnuferli sem taka mislangan tíma. Erfitt var að 

halda utan um verk rúmlega þrjátíu nemenda, þar sem öll verkefnin voru margþætt og 

mismunandi. Við ætluðum okkur stundum kannski of mikið, þar sem að sjálfsögðu getur 

tekið langan tíma fyrir nemendur að skrifa og taka upp sína eigin stuttmynd með tónlist, 

sérstaklega þar sem margir voru að nota iPada til slíks í fyrsta skipti. Enda segir einn 

umsjónarkennarinn:  

Þegar leið á þá þurftu þau meiri tíma og á stundum voru þau orðin hundleið 
og undir það síðasta voru þeir búnir að missa áhugann, það var alltaf verið að 
klára eitthvað. Ég held að meinið sé að maður á ekki að vera að rembast 
svona við að ná „showi“, heldur segja „þið komust hingað og það er 
frábært“, bæði með tónlist, skúlptúra og stuttmyndir. Plús það vantar svo 
mikið inn í umræðuna hérna að það eru mismunandi útfæringar eftir 
þroskastigi nemandans og það er það sem mér finnst vanta í þessa umræðu 
alveg. Þetta er svo smart að allir eru að týna sér, það vantar að gera sér grein 
fyrir að það er mismunandi framsetningarmáti en það er búið að útþynna svo 
marga hluti í þessu skólakerfi, af því að það eru allir svo ofboðslega mikið 
að vera með en það vantar oft svo markvissa hugsun á bak við 
framsetninguna. Þú setur leikrit öðruvísi upp fyrir börn en þú gerir fyrir 
fullorðna að vissu marki. 

 

Þetta finnst mér að mörgu leiti rétt hjá honum, undir það síðasta þurftum við oft að ýta 

krökkunum áfram þar til lokaafurð væri komin til að taka þátt í sýningunni í Ráðhúsinu. 
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Vorum farin að einblína of mikið á sýninguna frekar en ferlið sem var í raun í mótsögn við 

það sem við höfðum lagt upp með. Þó varð sýningin mikilvægur lokapunktur til að loka 

verkefninu og gerði jafnvel verkefnið mikilvægara innan skólans en ella þar sem tekið var 

meira eftir því út af sýningunni og voru nemendur stoltir þátttakendur í henni.    

Við náttúrufræðikennarinn vorum nokkuð sammála þegar við ræddum um tímaskort. 

Augljóst var að stundatöflu nemenda þurfti að hagræða heilmikið og reyna að samræma 

tíma náttúrufræðikennarans við tíma umsjónarkennarana og svo þurfti að finna tíma þar 

sem ég gat komið inn í. Ef taka á tíma í Biophiliu-kennslu er kannski eitthvað annað sem 

þarf að detta út í staðinn eða jafnvel hafa frjálsar opnar stundatöflur. Um þetta hafði 

náttúrufræðikennarinn sagði:  

Kennararnir í 6. bekk ýttu meira frá ákveðnu efni eða semsagt það er enginn 
sem segir að þú þurfir að kenna allt námsefnið, það erum við kennararnir 
sem ákveðum það, þó svo að auðvitað þurfum við að kenna ákveðið magn af 
því. En þeir voru betri og liðlegri í því að tækla þetta en kennararnir í 7. bekk 
sem tóku eiginlega ekkert út. Þar var Biophiliunni bara bætt við sem varð til 
þess að engin eðlisfræði var svo kennd, það var ekki tími til þess fyrir öðrum 
fögum. 

 

Reyndar minntust 7. bekkjar kennararnir oft á hversu þær langaði að taka upp Biophiliu-

kennslu aftur eftir jól, en líklega var meiri þrýstingur á að klára mikið af námsefni þar sem 

nemendur voru að ljúka skólanum og á leiðinni í annan skóla eftir lok 7. bekk. Ýmsar 

hefðir skólans spiluðu inn í eins og undirbúningur fyrir sýningu og hátíð fyrir foreldra 

þessara nemenda o.s.frv. 

5.2.3 Samþætting námsgreina og samkennsla kennara á námið? 
Það er strax ljóst frá upphafi með því að kynna sér Biophiliu-menntaverkefnið og með því 

að fylgjast með sýni-kennslu á því að mikil áhersla er lögð á samvinnu kennara. Enda segir 

í kennsluleiðbeiningum:  

Þverfaglegt eðli efnisins er eitt af mörgu stórfenglegu við Biophiliu. Hún er 
frábær vettvangur fyrir frjósama samvinnu fólks sem sjaldan fer hvert inn á 
svið annars. Það vinnur líka gegn því að nemendur flokki námið niður í hólf 
og þeir fá aðstoð við að leita tengsla sem þeir hefðu annars ekki látið hvarfla 
að sér að væru til. Besta leiðin til að ná þessum árangri er að kennarar vinni 
saman í sama rýminu, skiptist á eða leysi viðfangsefnin í sameiningu 
(Biophilia educational project, 2015a). 
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Strax í upphafi á kynnningum á verkefninu gerði náttúrufræðikennarinn sér grein fyrir 

þessu:  

Ég var mjög hrifin af því að tengja fögin saman . Ég hef mikið verið í 
útikennslu með nemendum þar sem við spekúlerum í náttúrunni og hljóðum 
sem tengjast henni. Þannig að ég sá alveg fyrir mér hvernig tónmenntin og 
náttúruvísindin pössuðu mjög vel saman, þó svo ég hafði aldrei hugsað beint 
út í það áður.  

 

En þegar við hófum svo kennsluna var þetta einmitt það sem við gerðum ekki, í staðinn 

ákváðum við að hver kennari væri með sinn hóp og kenndi sitt, þó svo öll kennslan væri út 

frá sama laga-appi. Mér fannst þetta ekki vera að virka sem skildi og upplifði mig oft 

einangraða í kennslunni, sérstaklega þar sem ég var nýr kennari og óreynd. Eftir ferð mína 

til Basel var ég fullvissuð um að samkennsla hlyti að vera mun árangursríkari og 

skemmtilegri. Bæði til þess að nemendur upplifi tengingarnar og raunverulega 

samþættingu greinanna, en einnig til þess að við kennarar höfum tækifæri til að læra hvor 

af öðrum. Þannig ákváðum við náttúrufræðikennarinn að prófa að kenna saman og sáum 

fljótt að það var mun skemmtilegra og árangursríkara og lærðum við mikið hvor af annarri. 

Hinsvegar gengur slíkt fyrirkomulag kannski ekki svo auðveldlega í skólanum þar sem 

stundatöflur og stærð bekkja bjóða ekki endinlega upp á slíkt. Þessi vetur var undantekning 

þar sem ég var ráðin inn sem aukakennari og var þar af leiðandi hægt að skipta í minni 

hópa í verkefnavinnu og við náttúrufræðikennarinn gátum kennt saman einum bekk. Undir 

venjulegum kringumstæðum hefðu tveir kennarar þurft að kenna tveimur bekkjum í einu ef 

þeir ætla að kenna saman, því ekki er hægt að ráða inn tvo kennara til að kenna einum bekk 

á sama tíma.  

Einn mikilvægur punktur í samkennslu er hversu mikið kennarar geta lært af hvor öðrum 

þegar þeir nýta sérþekkingu sína. Þetta upplifði ég bæði í samkennslu með 

náttúrufræðikennaranum sem og annarri Biophilia-kennslu sem ég hef tekið þátt í. Það er 

ómetanlegt fara á dýptina í einhverju sem þú hefur ekki haft tækifæri til áður og geta spurt 

spurninga og fengið svör. Umsjónarkennari 6. bekkjar minnist á þetta á fundi okkar 

kennara:  

Það er svo gott að hafa einhvern sem er góður í einhverju, þessi kennari kann 
þetta, þú kannt þetta og ég er að reyna læra þetta almenninlega og hverjir eru 
svo aðstoðarmennirnir af krökkunum? T.d. kann þessi nemandi miklu betur 
en ég á Bookcreator. Og svo um daginn þegar hinn umsjónakennari var 
veikur þá kom afleysingakennarinn og ég sagði af hverju kennir þú þeim 
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ekki Bookcreator þar og við kennum bara báðum bekkjunum saman þar sem 
ég vil gjarnan læra þetta líka. 

 

Við náttúrufræðikennarinn nutum þess að kenna saman og um samkennslu okkar hafði hún 

þetta að segja:  

Þetta svæði okkar bíður upp á miklu meiri samkennslu svo við verðum að 
setjast niður og skipleggja hvernig við getum kennt meira saman næsta ár. 
Ætlum við að kenna fyrst saman og skipta svo hópnum upp eða verð ég 
kannski búin að kenna fræðin og svo blöndum við því einhvernveginn inn í 
tónmenntina? Eða förum við kannski í útikennslu saman með náttúrufræði 
og tónmennt? Mér finnst samkennsla æðisleg, af því að ég er svo forvitin að 
læra eitthvað nýtt að stundum ýti ég nemendum næstum því frá til þess að fá 
að vera með, er ekki komið að mér með þríhornið? (hlær). Ef ég mætti velja 
þá myndi ég vilja samkennslu meira en við náðum og það var frábært þegar 
ég var uppi og þú niðri í kjallara, þrátt fyrir að við værum ekki að kenna 
saman þá vissi ég að þú varst í einhverju föndri með þeim á meðan ég var að 
reyna að leiðbeina einhverjum með appið. Það var þá sem samkennarar 
okkar fóru að taka eftir því hvað var í gangi af því að við vorum á hlaupum 
um allan skólann og börnin út um allt að taka upp. Þannig að þessi vinna fór 
að festa rætur annars staðar en bara á þessu svæði hérna hjá okkur. Sem er 
frábært!  

 

Ekki virtist vera sterk hefð fyrir samkennslu í skólanum, þó svo að hún sé í anda stefnu 

skólans. Margir kennarar hafa augljóslega sérþekkingu á mörgum sviðum, t.d. 

tónlistarmenntaðir kennara sem ekki eru tónmenntakennarar, textílmenntaðir kennarar sem 

ekki eru textílkennarar o.s.frv. Ég tók eftir því í ferlinu að margir vildu ólmir koma sínu 

áhugamáli að. Slíkt tal kom upp á fundum og voru kennarar algjörlega á því að það vanti 

meira samtal milli kennara, því ef þetta samtal á sér ekki stað verði kennarar að halda sig 

við sína grein og ekki vera að vasast í því sem aðrir kenna. Vöntun er því á samvinnu 

kennara til að samræma kennslu sína. Slík umræða skapaðist á fundi okkar kennara og 

sagði einn umsjónarkennarinn:  

Stundum finnst mér þessi kennari vera of oft að kenna inn á sviði annars 
kennara. Einnig er hann kannski að kenna það sama og ég er að kenna á 
sama tíma, og er ekkert að láta mig vita af því. Kannski er það ekki svo 
neikvætt, en það þarf að vera flæði um vitneskju, því það er ómögulegt að 
allir séu að kássast í öllu og svo er enginn sérfræðingur. Þetta gerist þegar 
kennarar hafa sérstakan áhuga á ákveðnu fagi og ættu kannski frekar að vera 
að kenna það en fagið sem þeir eru að kenna.  
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Jafnframt upplifði ég oft að sérstaklega sérgreinakennarar skólans telja sig nokkuð 

einangraða og þyrstir í samstarf með kennurum annarra faga. Um þetta hafði 

náttúrufræðikennarinn að segja:  

Áður en ég kynntist Biophiliu upplifði ég mig oft einangraða sem kennara, ef 
eitthvað kom upp sem tengist náttúruvísindum þá fannst mér aðrir kennarar 
hugsa bara: „náttúrufræðikennarinn sér um þetta“. Ég upplifði þetta ekki sem 
umsjónarkennari, því þá vorum við að vinna saman ég og aðrir 
umsjónarkennarar. En núna með okkar samkennslu finnst mér ég búin að fá 
svona vítamínssprautu, þannig að forvitnin er rosaleg, eiginlega of mikil. 

 

Stefna skólans er að kennarar kenni og vinni mikið saman, sérstaklega umsjónarkennarar 

þar sem umsjónarstofurnar tvær í hverjum árgangi liggja alltaf saman og hurð er á milli 

þeirra til að opna. Þetta virðist eiga betur við á grunnstiginu þar sem ekki er skipt í bekki 

heldur er talað um allan árganginn sem eina heild. Hinsvegar þegar komið er á miðstig 

virðist hafa skapast sú hefð að skipta árgangnum í tvo hópa, eða tvo bekki með sinn hvorn 

umsjónarkennarann. Hvað sérgreinakennarana varða virðast þeir ekki vinna saman og hver 

gerir sín verkefni í sínu horni.  

5.2.4 Sérfræðiþekking og „wow-faktorinn“ 

Eins og komið hefur fram þá eru viðfangsefni Biophiliu gríðarmörg og í raun nær 

óendanleg. Fjallað er allt frá því stærsta yfir í það minnsta og velta má því fyrir sér hvort 

ekki sé kannski of mikið til ætlast að einn náttúrufræðikennari á miðstigi eigi að kenna öll 

öppin? Ég fór sífellt að taka meira eftir þessu bæði með því að fara á kynningarnámskeiðið 

í upphafi, einnig í ferðinni til Basel, og síðar með reynslu minni af því að kenna Biophiliu í 

Háskólalestinni og Háskóla unga fólksins. Í öllum þessum tilfellum er fenginn 

tónlistarkennari sem á að vera fær um að kenna öll grunnatriði tónlistar og geti kennt hvaða 

laga-app sem er, en hvað náttúruvísindahlutann varðar þarf að fá sérfræðinga, hvern á sínu 

sviði til að kenna ákveðin öpp. Sem dæmi þá telur jarðfræðingur sig aðeins geta kennt 

öppin þar sem grunnatriðin eru úr jarðfræðinni (Mutual core og Crystalline), líffræðingur 

kennir bara öppin sem byggjast á líffræðilegum viðfangsefnum (Virus, Hollow og 

Sacrifice) o.s.frv. Í Basel var t.d. útvegaður doktor í líffræði frá Háskólanum í Basel til að 

kenna náttúruvísindahlutann, hans sérhæfing er DNA svo hann sá sér einungis fært um að 

kenna Hollow appið, þar sem viðfangsefni náttúruvísindanna er DNA. Aftur á móti kemur 

að það er ómetanlegt að fá kennslu frá þeim sem hafa sérþekkinguna, geta svarað næstum 

hvaða spurningum sem er um viðfangsefnið, eru sérstaklega áhugasamir og vita virkilega 
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um stórfenglega leyndardóma síns fags. Í rauninni fór ég alltaf að sjá betur og betur að til 

þess að kalla fram hinn svokallaða „wow-faktor“ er í raun nauðsynlegt að kennari nýti sér 

sérfræðikunnáttu sína og kenni út frá henni. Það sama má segja um tónlistina, þó 

grunnatriði tónlistar komi fram í öppunum þá er einnig mikilvægt að kennarinn sé vel að 

sér í í appinu sjálfu og hugtökum úr raftónlistarheiminum og hann leggi skilning í það 

hvernig Björk vinnur tónlistina sína, t.d. er Moon appið byggt á tónröðlum úr 

raftónlistarheiminum. Þar nýttist vel mín sérþekking þar sem ég mætti með minn eigin 

tónraðall (e. sequencer) til kennslu og gat leyft nemendum að upplifa og prófa slíkt tæki, 

þeim til mikillar forvitni og gleði. 

Strax var ljóst í upphafi bæði á kynningum og námskeiðinu að „wow-faktorinn“ skiptir 

miklu máli.  Náttúrufræðikennarinn hefur um það að segja: 

[...]ég bara hef ekki nógu mikla þekkingu á öllu því sem var verið að sýna 
okkur á námskeiðinu og ég varð svo hugfangin af. [...] ég hef ég bara ekki 
nógu góðan grunn til þess að fara á svona mikið flug eins og þessir 
sérfræðingar sem voru að kenna okkur, sem er náttúrulega nauðsynlegt. Ég 
hefði alveg viljað fara aftur á námskeið og fá lengri tíma með þessum 
vísindamönnum.  

 

Hún talar svo enn fremur um stöðu sína sem náttúrufræðikennara á miðstigi: 

[…] það er ekki gerð krafa til þeirra sem kenna náttúruvísindi á miðstigi, að 
þeir hafi sérhæft sig í náttúruvísindum heldur séu þeir að mennta sig smátt 
og smátt. Ég er ein af þeim kennurum, í rauninni sjálfmenntaður 
náttúrufræðikennari. Það hefði verið gott ef Biophiliu stýrihópurinn hefði 
getað boðið upp t.d. þrjár vinnu- eða kennslulotur meðfram kennslunni, eða 
að ég hefði getað setið sem gestanemandi í einhverri innlögn á þessum 
grunnatriðum sem koma fram í Biophiliu.  

 

Eitt af því sem Biophilia-stýrihópurinn bauð upp á sem stuðning við verkefnið var að bjóða 

upp á að ákveðnir sérfræðingar á sviði vísinda gætu komið í heimsókn í skólana og kennt 

nemendum. Við kennarahópurinn nýttum okkur þetta, enda fannst okkur það mikilvægt 

verkefninu til að mynda kveikjur og forvitni hjá krökkunum. Í upphafi var Curver fenginn 

inn á nokkurs konar setningarathöfn fyrir Biophiliu-verkefnið í skólanum. Okkur 

kennurum þótti mikilvægt að halda hátíðlega setningarathöfn til þess að kynna verkefnið 

nemendum og til að vekja forvitni þeirra. Um þetta skrifa ég í rannsóknardagbókina:  

Biophiliu-setningin heppnaðist svo vel, ég var ánægð með að hafa gefið 
innsýn inn í hvað heillar mig við hljóð og tónlist. Krakkarnir virtust mjög 
spennt yfir myndböndunum sem ég sýndi þeim. Sérstaklega 
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grænmetishljómsveitina (hljómsveit sem býr til hljóðfæri úr grænmeti) og 
endurunnu hljómsveitina (hljóðfæri úr endurunnum efnivið). Það virtist hafa 
góð áhrif að fá einhverja utanaðkomandi úr samfélaginu inn í skólann, að fá 
leynigestinn Curver! Krakkarnir hlustuðu af athygli og virtust mjög 
áhugasöm, einnig um það hvernig Curver hafði unnið með Björk í Biophiliu-
ferðalaginu. Þau virka virkilega spennt að hefja ferðalagið núna 
(rannsóknardagbók rannsakanda 7. október 2015). 

 

Síðar í ferlinu voru Snæbjörn jarðfræðingur og Sævar eðlisfræðingur fengnir í heimsókn til 

að kenna tvær kennslustundir, en þeir eru báðir hluti af Biophiliu-kennsluteyminu. Um 

þessa reynslu segir einn umsjónarkennarinn: 

Þau elskuðu að læra um hamfarir hjá Sævari, eitthvað það skemmtilegasta 
kennsluefni sem til er og tengist veðri og dýralífinu. Hamfarirnar taka 
nefninlega svo marga vinkla inn á sama tíma. Hvað gerist ef það kemur 
jarðskjálfti? Þá fara þau á flug.....já óskaplega fannst þeim gaman að sjá 
bátana skúbbast undir brúnna.  

 

Náttúrufræðikennarinn tekur undir það hversu mikla forvitni og kveikjur þessi kennsla 

myndi hjá nemendum: 

[…] þetta kveikir ennþá meira í þeim finnst mér og vekur meiri forvitni. 
Þetta eru önnur andlit sem eru kannski að segja sömu hluti en þau taka miklu 
betur eftir þegar aðrir segja það. Ef við höfðum fengið Sævar strax í haust þá 
held ég að ég hefði fengið betri eftirtekt þegar við fórum svo að læra um 
pláneturnar. Þetta er kveikja, sem aðrir en við kennararnir að fáum inn. Við 
þurfum að vera mjög dugleg að hugsa um það sem vekur forvitni, því um 
leið og hún kemur nemendum, þá erum við á grænni grein. Við verðum að 
vera ennþá öflugri að fá enn fleiri vísindamenn inn í samfélagið hérna til 
okkar og hugsa um nærumhverfið, það eru kannski einhverjir sem koma að 
skólanum sem að eru vísindamenn, t.d. foreldrar og nýta okkur tengslanetið 
við háskólasamfélagið sem við höfum fengið í gegnum  Biophiliu. 

 

Umsjónarkennararnir sáu einnig mikilvægi þessara heimsókna:  

Skólar ættu í mun meira mæli að leita til sérfræðinga á ýmsum sviðum. Í því 
fælist mikill ávinningur, ekki síst í því að tengja saman skóla og samfélag. 

 

Jafnframt minnist einn umsjónarkennarinn á hvaða áhrif ekki bara vísindamenn heldur 

listamenn geta haft á nemendur: 

Vissulega þarf að auka áhrif listamanna í skólanum því það opnar hugann og 
leiðir til nýrra leiða til vinnu fyrir námsmenn. Vísindamenn eru frábær 



 

 57 

viðbót og góð fyrir nemendur og kennara. Reykjavíkurborg mætti gera mun 
meira af því að bjóða skólunum upp á slíkar heimsóknir. Þegar við fengum 
gest frá HÍ í heimsókn til okkar á vegum Biophilia varð þetta kristaltært í 
mínum huga. 

 

Það var augljóst að ekki er hlaupið að því að fá sérfræðinga í heimsókn í skólana, okkur 

bauðst að fá þessa sérfræðinga í heimsókn í gegnum Biophilia-stýrihópinn, þar sem styrkur 

fylgdi verkefninu. 

5.2.5 Tengingar út fyrir skólann 

Mikilvægur liður í verkefninu sem halda verður áfram er að tengja þá skóla saman sem 

vinna í verkefninu. Þá er mikilvægt að hitta aðra skóla og kennara sem koma að verkefninu 

og mynda þar samstarf. Að mati okkar náttúrufræðikennarans er nær ómögulegt að ætla sér 

að taka verkefnið upp á sína eigin arma og byrja á því einn. Jafnframt er henni augljóst 

hversu miklu máli það skiptir að skólastjórn styðji við bakið á kennurum þegar tekin eru 

upp ný verkefni eins og þetta:  

Þú gætir það ekki, þá værir þú bara eins og palli var einn í heiminum og 
myndir líklega gefast upp. Það er svo mikilvægt að leyfa öðrum sjá hvað þú 
ert að gera og fá að sjá hvað aðrir eru að gera. Ég tel að verkefnið verði að 
halda uppi netsíðu og bæta þar við fleiri skólum til þess að hægt sé að sjá 
hvað er búið að gera og til að fá hugmyndir sem maður svo útfærir á sinn 
hátt. Síðan er hægt að mynda tengslanet sem býður kannski upp á að 
kennarar hittist og tali saman á milli skóla, sem er sérstaklega mikilvægt þar 
sem að í mörgum skólum er engin hefð fyrir samvinnu kennara og það getur 
verið ótrúlega erfitt að brjóta þá múra. 

Ég held að nú þurfum við að vera mjög stolt, sýna verkin og halda boltanum 
vel á lofti, vera stoltir Biophiliukennarar sem hafa gengið í gegnum þetta og 
tekið þátt í að þróa þetta innan skólanna. Allir skólarnir túlkuðu Biophiliu á 
sinn hátt og útfærðu á ólíkan máta. Það er það sem er svo gaman og 
skemmtilegt, maður lærir á því að sjá hvað hinir eru að gera. 

 

Það að skólarnir fái tækifæri á að sýna samfélaginu hvað er að gerast í skólasamfélaginu er 

einnig mikilvægt, mikilvægt að sína sitt og sjá annarra. Lokasýningin í Ráðhúsinu varð því 

stór liður í verkefninu. Framlag okkar á opnunarhátíðinni varð sýning á myndbandi með 

brotum af stuttmyndavinnu nemenda í 6. bekk. Einnig stigu á svið nemendur 7. bekkjar 

sem tekið höfðu þátt í verkefninu á þemadögum, þar sem þau spiluðu á reiðhjóla-

hljóðfærið sitt á meðan náttúru-tónverk þeirra hljómuðu í bakgrunni.  
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Lokaafurðir allra nemenda fóru svo á Biophiliu-sýningu sem stóð í nokkra daga í 

Ráðhúsinu. Þar stóð sjónvarp sem spilaði stuttmyndir nemenda í 6. bekk í fullri lengd með 

tónlist þeirra undir. Einnig var borð með leikmunum og skúlptúrum sem nemendurnir 

höfðu gert. Þá voru einnig til sýnis plaköt og myndir sem og ljósmyndir sem við tókum í 

ferlinu. Við létum svo útbúa prentaða bók með Powerpoint verkum þeirra sem 

sýningargestir gátu flett í gegnum.  

Framlag 7. bekkjar varð svo reiðhjóla-hljóðfærið sem sýningargestir gátu virt fyrir sér og 

prófað sem og standur þar sem hægt var að hlusta á tónverk nemenda og lesa um 

hugmyndir þeirra hvað varðar hljóð og tónlist.  

Um lokasýninguna hafði náttúrufræðikennarinn að segja: 

Mér fannst lokasýningin mjög mikilvæg fyrir okkur öll. Hún var mikilvæg 
fyrir mig til þess að hafa einhver endalok, líka fyrir nemendur að það væri 
einhver lokapunktur af því að það eru ekki próf eða svoleiðis. Þannig að það 
varð kannski meiri metnaður hjá nemendum og okkur að smella þessu 
saman. Sýningin per se var ekki bara til að sýna afraksturinn heldur 
enduðum við líka öll saman. Það mætti gera miklu meira af slíku. Við vorum 
nokkurs konar hluti af svona Biophiliu-fjölskyldu. Við þurfum að breyta 
þessu, opna skólann samfélaginu, hafa opin hús og sýningar í skólunum. Það 
er allt of mikil neikvæð umræða í fjölmiðlum um skólamál, það þarf að 
koma miklu meira í fréttum hvað skólarnir eru að gera gott, það sýndi 
Biophilia.  

 

Sýningin heppnaðist einstaklega vel og fékk jákvæða umfjöllun í fjölmiðlum sem gerði 

bæði nemendur, kennara og skólastjórnendur stolta af vinnu vetrarins.   

5.3 Mikilvægi listanna 

5.3.1 Listaverkið Biophilia 

Þó svo að heilmikil fræði liggi að baki Biophilia-menntaverkefninu ber að hafa í huga að 

Biophilia er margþætt listaverk sem hverjum og einum er frjálst að túlka á sinn hátt. Við 

náttúrufræðikennarinn vorum sammála um að vel sé hægt að nýta slík listaverk til kennslu 

og nemendur geta lært mikið af slíku. Það kom nokkuð á óvart hversu margir nemendur 

vissu lítið og jafnvel ekkert um Björk Guðmundsdóttur, sérstaklega þar sem hún er 

fyrrverandi nemandi skólans. Þeim fannst hún nokkuð skrýtin til að byrja með en fóru svo 

að venjast henni meira sem þau fengu að vita, t.d. var ekki laust við hversu stórkostlegar 

þeim fannst hugmyndirnar, tónlistarpælingarnar og  hljóðfærasköpun hennar vera. Um 

þetta segir náttúrufræðikennarinn:  
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[…] þau urðu fordómalausari, gangvart Björk, þau hættu að horfa á hana sem 
skrýtnu konuna með rauðu hárkolluna og fóru að sjá hana meira sem 
listamann. Ég held að við höfum náð mjög langt með því að koma því inn 
hjá krökkum að leyfa sér að túlka hlutina því allir túlka listaverk á sinn hátt,  
og upplifunin er ekki sú sama. Þau verða opnari fyrir umhverfi sínu og hugsa 
meira „hvað er list?“ og verða óhræddari við eigin sköpunarkraft. Þau sjá að 
heimurinn er ekki alltaf svona svartur og hvítur og að það er kannski ekki 
alltaf eitt rétt svar við öllu. 

 

Jafnframt segir hún um sína eigin upplifun á því að vinna út frá listunum, sem hún hafði 

ekki gert áður:    

[…] fyrir mig sem kennara varð ég að setja mig í hugarheim Bjarkar, og það 
var það sem hún gaf mér hvað mest. Til þess að ég gæti virkilega farið að 
hlusta á tónverkin hennar og virkilega hugsa um eigin upplifanir og túlkanir 
varð ég t.d. að horfa á tónleikana hjá henni og reyna að fá hana bara beint í 
æð. En þá hætti ég líka að hugsa um hana sem einungis tónlistarmann, heldur 
meira sem listamann, þess vegna segi ég alltaf núna „listverkið Biophilia“. 
En þrátt fyrir að ég vissi kannski hvað hún var að hugsa þá upplifði ég samt 
kannski eitthvað allt annað, eins og í Moon, ég sé bara líffræðina, ég sé bara 
taugakerfið, blóðrásina og beinagrind í gegnum tónflæðið,....en það er það 
sem er áhugavert við verkefnið, að ég má upplifa það öðruvísi en einhver 
annar. 

 

Þarna kemur hún aftur inn þetta kærkomna frelsi að geta leyft sér sem kennara að túlka 

námsefnið á sinn hátt og kenna það út frá sínu. 

5.3.2 Að fara út fyrir boxið, sköpun og ímyndunaraflið 

Heilmikil heimspeki liggur að baki Biophiliu sem gjarnan bendir á að ekki er allt sem 

sýnist og margar niðurstöður er hægt að fá út frá mismunandi sjónarhornum; hefðbundnar 

og óhefðbundnar. Jafnframt eru það ekki bara listirnar sem eru skapandi heldur eru 

vísindin skapandi líka og allt tengist þetta því heilmikil náttúrufræðivísindi eru í listunum 

og heilmiklar listir í náttúruvísindunum.  

Í öllu ferlinu minntust kennarar oft á mikilvægi þess að fara út úr boxinu og skapa og það 

er augljóst á tali þeirra að ekki gefast nógu mörg tækifæri til slíks í skólakerfinu. Einnig 

ber á því að nemendur fái ekki nógu mörg tækifæri til þess að ákveða sjálf hvernig þeir 

vilji gera hlutina. Þó bendir einn af umsjónarkennurunum á að nýjung hjá honum þetta 

skólaárið sé að kenna nemendum heimspeki og var hann sannfærður um að það nýttist 

þeim vel í Biophilia-ferlinu:   
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[…] við erum alltaf í þessari mötun, nemendur eru svo vön mötun, þeim 
finnst það kannski eitthvað skrítið og óþægilegt að þau eigi að fá að ákveða 
hvernig þau vilji gera hlutina. Biophilia gerði þeim ofsalega gott og þau eru 
núna alltaf svo til í þetta. 

 

Einnig minnist hann á  að nemendur eru ekki vanir sjálfstæðum skapandi vinnubrögðum:  

Mér fannst krakkarnir gagnrýna að þau voru of lengi í lausu lofti með hvað 
þau ættu að gera, en ég sagði við þau að það er hluti af 
framsetningaraðferðinni núna, þið megið ákveða og við erum að kalla eftir 
því með því að gefa ykkur ekki alla hluti, þá erum við að kalla eftir því að fá 
ykkur til þess að koma með ykkar tillögur að því hvernig það sé best að gera 
hlutina. Það sem mér finnst skemmtilegast en jafnframt erfiðast í þessari 
vinnu er að þú þarft sem leiðbeinandi næmni fyrir því hvenær þú þarft að 
koma inn í. Mér finnst þetta aðalmálið í vinnunni. Líka af því að það er þessi 
krafa frá ákveðnum aðilum í hópnum um festu og öryggi. 

 

En það varð fljótt augljóst að nemendur tóku þessu nýjungum fagnandi eins og einn 

umsjónarkennarinn segir:  

Krakkar eru ofsalega fljót að tileinka sér nýja hluti og við sem leiðbeinendur 
verðum að gæta þess að leyfa þeirra flæði og sköpun að vera allsráðandi og 
láta lógík lönd og leið. Það þarf ekki alltaf að vera fyrirsögn, verkin eiga að 
tala fyrir sig sjálf. Gefðu þeim aðeins tíma til að hugsa og uppgötva, því 
annars fara þau að reyna að troða einhverju inn í eitthvað ákveðið form áður 
en þau eru búin að vinna hugmyndavinnuna, við skulum bíða með 
útfærsluna, það verður lokahnikkurinn.  

 

En slíkt vinnuferli krefst uppbrots á skólastarfi, hagræða þarf meira stundatöflum, stofu-

fyrirkomulagi og kenna meira þverfaglega. Um þetta hefur einn umsjónarkennarinn að 

segja:  

Ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar að sköpun eigi að vera það „element“ 
sem við flest reyndum að virkja sem mest með okkur í starfi. Fínt að fá 
gestakennara og utanaðkomandi, því glöggt er gests augað, en það þarf líka 
aðstöðu. Ég hef margoft bent á að fara með alla íþróttakennslu út úr 
leikfimisálmunni og nota hana fyrir spuna, tjáningu, söng, tónlist og smiðjur 
af ýmsu tagi og samþættingu faga. Biophilia hefur breytt miklu þar um, en í 
gegnum hana var hægt að nota enn meira uppbrot og leyfa sér algjört frelsi 
innan þeirra marka sem tímatakmarkanir settu okkur. Brjóta upp rammann er 
alltaf kærkomið og að kynnast nýju fólki og aðferðum beautiful en 
stjórnendur verða að vera meðvitaðir um að allt tekur þetta tíma og ætla sér 
ekki um of. 
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Það var tíðrætt á fundum hversu mikið verkefnið er að hleypa okkur öllum út fyrir 

rammann víðfræga og vorum við smám saman farin að sjá áhrif Biophiliu á nemendur. 

Náttúrfræðikennarinn tók sérstaklega eftir þessu: 

Það er bara í eðli mannsins að skapa og við erum misskapandi en það er að 
ómetanlegt að fá tækifæri til að tjá sig. Eins hjá nokkrum nemendum þar sem 
allt var svona svart og hvítt, þar brotnuðu flestir múrar, að leyfa sér að fara út 
fyrir og uppgötva að við erum ekki bara með svart og hvítt heldur einhvern 
svona rosalega skrýtinn gráan lit. 

Ég var nú umsjónarkennarinn þeirra í rúm tvö ár og það t.d. var meiriháttar 
mál að fá suma til að fara á svið, þeir stóðu kannski með míkrófóninn og 
tjáðu sig ekkert, en svo allt í einu sjáum við þá núna njóta sín í þessari 
tjáningu í Cosmogony. Áhuginn og glampinn í augunum var æðislegur!  

 

Vinna okkar með sköpun, umræður og heimspeki virtust líka skila sér til þeirra út fyrir 

skólastofuna. Einn Biophiliu-tími okkar gekk út á það að leiða þau í gegnum leyndardóma 

hljóðbylgna bæði á vísindalegan og listrænan hátt, með því að velta því fyrir sér hvað er 

hljóð?, hvað er þögn?, hvað er tónlist?, er hljóð í geimnum? o.s.frv. Eftir þann tíma tók 

einn umsjónakennarinn eftir nemendum að ræða á göngum skólans:  

Það var svo skemmtilegt að heyra þá rökræða, annar vildi meina að 
tungumál væri mál, en hinn vildi meina að þögnin væri líka mál og allt í einu 
voru allir farnir að rökræða þetta sem er ákveðin þjálfun í því að þú bíður á 
meðan hinn er að tala. Og veistu að ég hugsaði með mér: „ja hérna hvað þau 
eru vel að sér“ því röksemdarfærslan sem einn kom svo með, hann byrjaði á 
því að fara í orðið „tunga“ og síðan í myndunina og síðan hvað orðið segir 
og síðan kom: „OK hvað ætlar þú að segja við þessu?“ En þá kom inn: „en 
það er hægt að gera þetta með táknmáli“. Maður skildi nefninlega passa sig á 
að vanmeta ekki nemendur. 

 

En auðvitað eiga kennarar miserfitt með að vera skapandi í kennslu sinni og styðja 

nemendur í sköpunarferli. Kannski vorum við heppin að flestir í kennarateyminu hafa 

sterkan bakgrunn í skapandi ferli og tóku því fagnandi að hafa svigrúm í stundatöflunni til 

að leyfa sér að vera skapandi og kenna út frá sinni reynslu og þekkingu. Þar af leiðandi 

gáfum við nemendum mikið frelsi til sköpunar. Einn umsjónarkennarinn lagði mikla 

áherslu á þetta og sagði: „þegar búið er að ákveða að það eigi að gera þetta svona inn í 

sköpun, þá er það er ekki sköpun“. Jafnframt bendir hann á að „menn hræðast oft sköpun 

eða tala um hana sem eitthvað yfirnátturulegt“. Ég hafði það reyndar á tilfinningunni að 

þetta frelsi í sköpuninni varð einmitt til þess að einn kennarinn náði ekki að tengja sig nógu 

vel inn í verkefnið, þ.e. listræna hluta þess. Hann kom samt með góð innlegg í vísindahluta 
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þess fyrir jól og átti auðvelt með að skapa umræður hjá nemendum. Hinsvegar þegar við 

lögðumst í ferlið eftir jól fannst mér hann fjarlægjast verkefninu smám saman þó svo hann 

hafi verið tilbúinn að leggja hjálparhönd þegar þess krafðist. 

5.4 Upplifun nemenda 
Kennsla okkar fyrir jól gekk að mestu leiti út á það að bæði við kennarar og nemendur 

kynntumst Biophiliu-heiminum frekar, nemendur fengju góða innsýn í valin laga-öpp með 

kveikjum, umræðum og verklegri kennslu. Eftir jól var hugmyndin að nemendur fengju að 

stýra ferðinni og taka þátt í að ákveða sjálfir hvað þeir vildu gera. Í lok haustannar, rétt 

fyrir jól höfðu umsjónarkennarar umræður meðal nemenda í bæði í 6. og 7. bekk um hver 

upplifun þeirra hefði verið og hvernig þeir sæju fyrir sér að halda áfram í verkefninu. 

Nemendur 6. bekkjar voru á heildina litið ánægðir með verkefnið og spenntir að halda 

áfram, þeir minntust flestir á að þá langaði semja tónlist, bæði með notkun iPada og 

hljóðfæra og einnig voru sumir sem vildu tengja saman hljóð úr náttúru og tónlist og búa til 

sín eigin hljóðfæri. Þá höfðu einhverjir áhuga á að vita meira um geimferðir.  Varðandi 7. 

bekk þá voru nemendur ekki jafn jákvæðir, sem kom reyndar ekki svo á óvart eftir 

brösulega byrjun um haustið (eins og minnst var hér á áður); bæði þegar appið sjálft 

virkaði ekki sem skyldi og þegar við höfðum tekið of langan tíma í að kenna einungis 

Cosmogony.  Þó voru sumir sem minntust á að þá langaði að vinna meira í tónlist og 

kynnast öðrum öppum. Þetta auk tímaskorts varð svo til þess að ákveðið var að fresta 

Biophiliu-kennslu í 7. bekk. Hinsvegar var svo ákveðið að ég myndi bjóða upp á Biophiliu-

kennslu, þá aðallega út frá tónsköpun á þemadögum undir lok skólaársins. 

Við kennararnir vorum sammála að okkur fyndist upplifun nemenda mjög góð eftir á að 

hyggja, þetta hafði einn af umsjónarkennurunum að segja: 

Ég held að 85%- 90% nemenda hafi haft mjög gaman að þessari nýbreytni í 
skólastarfinu, en það var að sjálfsögðu mjög einstaklingsbundið. Flestir gátu 
fundið sína leið á einhvern hátt, en etv. voru tækin og öppin sem virkilega 
vöktu þau til umhugsunar og myndefni sem þeim var sýnt. Margir komu á 
óvart og reyndu nýja hluti. 

 

Annar umsjónarkennari sagði jafnframt: 
Hughrif nemenda komu berlega í ljós í vinnuferlinu. Nemendur sem öllu 
jafna eru rólegir og nálgast að vera feimnir/bældir náðu að lifa sig inn í 
tónlistina í hreyfingu og leik með efni sem tengdist vinnunni. Kannski er 
þetta alltaf raunin ef maður leyfir sér að dvelja við efnið og njóta 
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stundarinnar. Vera ekki stanslaust á klukkunni og reyna að komast yfir 
ákveðið efni. Nemendur græða líka á því að vera fáir í hópi. 

 

Það var kannski erfiðara fyrir mig en hina kennarana að dæma hvort krakkarnir upplifðu 

tímana okkar öðruvísi en aðra tíma í skólanum þar sem ég hafði ekki áður kennt þessum 

nemendum og hafði því engan persónulegan samanburð. En ég upplifði nemendur yfirleitt 

áhugasama, jákvæða og forvitna. Það var tiltölulega auðvelt að fá þá til að tjá sig, spyrja 

spurninga og fá þá til að stjórna ferðinni þegar líða tók á ferlið. Í upphafi var oft spurt „ha, 

bíddu hvað á ég að gera?, viltu segja mér nákvæmlega hvernig ég á að gera þetta?“. En því 

lengra sem leið á ferlið voru hinir sömu orðnir fljótir að demba sér út í óvissuna og virtust 

njóta sín. Jafnfram virtist verkefnið hafa jákvæð áhrif á þá nemendur sem standa sig 

námslega eða félagslega ekki nógu vel í skólanum, þeir virtust jafnvel blómstra í Biophilia-

tímunum eins og náttúrufræðikennarinn tekur fram:  

Maður sér mestan árangur er hjá þeim nemendum sem virtust alveg inn í 
kassanum til að byrja með en komust svo út fyrir kassann. Svo voru 
nemendur sem eiga mjög erfitt námslega og félagslega sem leyfðu sér að 
blómstra í verkefninu. Það eru þeir nemendur sem ég er hvað stoltust af, allt í 
einu gerðist eitthvað hjá þeim, þeir voru farnir að vera stoltir af sjálfum sér 
þegar tekið var eftir verkefnum þeirra. Síðan voru nemendur sem áður létu 
ekki mikið í sér heyra og voru allt í einu farnir að að spyrja spurninga, og 
leyfðu sér svo bara að hoppa, skoppa, hlæja og fíflast, það var æðislegt!  
Nokkrir nemendur komu mér á óvart að hafa valið Biophiliu-þemadagana, 
þeir sem hafa þeir ekki mikið verið að trana sér fram áður. Svo voru nokkrir 
námslega illa staddir sem blómstruðu, upplifðu sig sterka sem hluta af 
einhverri heild eftir þemadagana. Ef við hugsum bara um egóið, að vera einn 
af þessu Biophilia-teymi sem gerði þetta rosa flotta verk sem er talað um í 
blöðum! Ég tel ég að verkefnið hafi aukið egóið hjá öllum.  

 

Jafnframt segir einn umsjónarkennarinn: 

Þeir sem eru með raskanir einhverskonar verða alltaf að fá sinn tíma en um 
leið mjög skýran ramma. En um leið voru hinir sömu nemendur mjög frjóir 
og hinum þurfti að starta í gang. Sumir leyfðu sér að brjóta mörkin og fara 
alla leið í sínu, en þessir venjulega samviskusömu gerðu svolítið það sem var 
öruggt, eðlilega. Þar hefði þurft meiri tíma og fleiri leiðbeinendur til að 
nostra. Allavega skilaði þetta mörgu skemmtilegu og ætti að auðvelda þeim 
samstarf og frjórri hugsun. 
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5.4.1 Svör við spurningalistum - 6. bekkur 

Bæði af viðbrögðum nemenda að dæma í tímum og einnig þegar lagður var fyrir þau 

spurningalisti virtust þau mjög jákvæð í garð verkefnisins (Sjá viðauka). 

Þegar spurt var hvað þau hafi lært í Biophiliu voru mörg skemmtileg svör eins og: 

• Hvað það eru mörg skemmtileg hljóð í náttúrunni og hvað heimurinn 
er fræðandi. 

• Ég hef lært að hugsa að gera t.d. öðruvísi hljóðfæri. 

• Margt skemmtilegt eins og tónlist og hljóðbylgjur. 

• Um stjörnur, plánetur og geiminn og líka að búa til mynd. 

• Um ímyndunaraflið og geiminn. 

• Að hugsa út fyrir rammann. Um heiminn, sólkerfið o.fl. Að vinna vel 
með öðrum.  

• Að skapa og gera list. 

• Samvinnu, tónlist og hafa gaman. 

• Að búa til eitthvað/skapa og fara bara mínar eigin leiðir. 

• Ég hef lært að hugsa öðruvísi. 

• Hvað heimurinn er stór. Það er hægt að búa til tónlist úr hljóðum í 
umhverfinu. 

 

Þegar þau voru spurð að því hvað þeim fyndist það besta/skemmtilegasta við Biophiliu-

tímana minntust þau flest á sköpunarhlutann, að fá að skapa tónlist, búa til sína eigin 

plánetu og stuttmynd. Skemmtileg svör komu eins og: 

• Að vinna ekki í bókum heldur bara vera að skapa. Og við megum 
eiginlega bara ráða öllu. 

• Að skapa tónlist og búa til veröld. 

• Að fá að hugsa út fyrir kassann. 
 

Ekkert þeirra virtist hafa margt út á setja varðandi verkefnið, nema kannski að þau hefðu 
vilja hafa tímana oftar og lengri, einnig minntust sumir á að það væri erfitt að vera í tímum 
með nemendum sem ekki taka nógu vel eftir, eru að tala saman og eyðileggja þar af 
leiðandi fyrir hinum.  

Þegar uppi var staðið voru þau ánægðust með afurðina sína og að hafa haft tækifæri til að 

vinna á fjölbreytilegan hátt. Svör komu eins og:  

• Þú sjálfur fékkst að ráða hvernig allt var 
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• Ég fékk að prófa margt nýtt, og prófa nýja tónlist 

 

Hvað tónlistarsköpun varðar þá höfðu flestir nemenda einhverntímann stundað 

einhverskonar tónlistarnám utan skólans en hinsvegar hafði nær ekkert þeirra fengist við að 

semja tónlist áður fyrir verkefnið. Margir nemendur höfðu prófað tónlistar-öpp heima eftir 

Biophiliu-tímana, en áhugavert var að nær allar stelpurnar sögðu að verkefnið hefði kveikt 

áhuga þeirra á að semja sína eigin tónlist á meðan flestir strákarnir svöruðu því neitandi og 

sögðust ekki hafa mikinn áhuga á tónlist.  

Varðandi þátttöku í loka-sýningunni í Ráðhúsinu voru þau vel flest mjög ánægð:  

• það var ótrúlega fyndið og skemmtilegt 

• það var gaman að sjá verkefni annarra 
 

Þegar þau voru spurð að því hvort þau langaði að halda áfram í verkefninu næsta skólaár 

svöruðu þau vel flest játandi, aðeins þremur nemendum langaði að eyða tímanum í önnur 

verkefni þar sem þeim fannst verkefnið og tímafrekt, annars voru flest svörin á þessa leið:  

• Já – mér finnst þetta bara geðveikt gaman! J J 

 
5.4.2 Svör við spurningalistum - 7. bekkur 

Þrettán nemendur völdu sig inn í þemadaga sem var nokkuð gott með tilliti til þess að hefð 

hefur skapast í skólanum fyrir því hvað er í boði á þemadögum og biðu margir nemendur 

spenntir eftir að fá að gera ákveðna hluti sem þeir höfðu kannski ekki fengið að gera áður 

(eins og t.d. að fá að fara í skautahöllina). Þar af leiðandi var ég svo heppin að fá góðan 

hóp af áhugasömum nemendum sem voru tilbúnir og spenntir í þriggja daga ferli með mér. 

Í lokin lagði ég svo spurningarlista fyrir þessa nemendur (sjá viðauka). Þar kom fram að 

ekkert þeirra stundaði tónlistarnám, fyrir utan eina sem var í kór, þó sum höfðu 

einhverntímann lært eitthvað á hljóðfæri. Fæst höfðu prófað að semja tónlist áður og öll 

sögðu þau að Biophiliaverkefnið hefði vakið áhuga þeirra á að búa til sína eigin tónlist, 

sem varð til þess að sum höfðu prófað Garageband heima eftir tímana og sum sögðust 

myndu pottþétt gera það í framtíðinni.   

Það var gaman að sjá hversu jákvæð svör þeirra voru á spurningalistanum enda hafði ég 

það á tilfinningunni í tímunum að þau væru að njóta sín og þætti mjög gaman.  
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Ég gaf þeim mikið frelsi og leitaðist við að draga fram hvað þeim fyndist og hvað þau 

langaði að gera. Gaf þeim samt alltaf einhvern ramma til að vinna út frá og reyndi að finna 

handa þeim góðar kveikjur sem sköpuðu skemmtilegar umræður. Þau virtust öll mjög upp 

með sér að fá að heimsækja Listaháskólann og það var margt sem vakti áhuga þeirra og 

kátínu. Einnig veitti það þeim mikið frelsi að geta farið um og tekið upp hin ýmsu hljóð 

innan og utan skólans til notkunar í tónverkum sínu. Ég fann einnig sjálf hvernig ég náði 

betri tengingu við þau með því að vera stödd fjarri skólaumhverfinu, t.d. með því að spjalla 

við þau í strætó, á kaffistofu Listaháskólans o.s.frv. 

Niðurstöðurnar urðu svo að hver nemandi, í samvinnu við aðra, bjó til fjögur lög með 

notkun spjaldtölva og ýmissa hljóðgjafa. En lokapunkturinn var svo að þau bjuggu til sitt 

eigið hljóðfæri úr reiðhjóli sem þau spiluðu á á lokasýningu Biophilia-verkefnsins í 

Ráðhúsinu í júní 2016 og vakti það mikla lukku. Var fjallað m.a. um krakkana og hjólið í 

dagblöðum (Ingileif Friðriksdóttir, 2016) og hjólið verður nú sett upp sem skúlptúr í 

skólanum til minningar um þetta skemmtilega verkefni, enda er það í anda skólans sem 

einkennir sig af því að vera hjólaskóli.  

Þegar spurt var hvað þau höfðu lært í Biophiliu voru svör eins og: 

• Ég hef lært að búa til mína eigin tónlist og um alls konar efni sem 
Björk „kenndi“ okkur 

• Ég hef lært að semja tónlist með mismunandi hljóðfærum   

• Á mörg öpp 
 

Þegar þau voru spurð hvað þeim fannst skemmtilegast við Biophiliu-tímana sögðu þau öll 

það hefði verið að fá að búa til sína eigin tónlist með notkun iPada og búa til hjólið.  Einnig 

minntust einhverjir á hversu gaman það hefði verið að fá að fara út fyrir skólann og 

heimsækja Listaháskólann.  

Langflest höfðu þau ekkert út á Biophiliu-tímana að setja og öll sögðu þau að þau hefði 

langað að halda áfram að taka þátt í Biophiliu-tengdu verkefni.  Þau sögðust nær öll hafa 

haft gaman af því að taka þátt í sýningunni í Ráðhúsinu bæði til að sýna sitt og sjá verk 

annarra, einn nemandi sagði ennfremur: „þetta var svo skemmtilegt af því við fengum að 

sýna að það er hægt að búa til tónlist úr öllu sem maður finnur“. 
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5.5 Samantekt  
Að fara út fyrir rammann, út fyrir hið víðfræga box og brjóta niður múrana er rauði 

þráðurinn í niðurstöðum rannsóknarinnar og það gerðum við svo sannarlega. Við kennarar, 

nemendur og skólaskipulag fórum öll út fyrir boxið okkar. Það bar hæst hversu kærkomið 

það er, bæði fyrir nemendur og kennara, að brjóta upp hefðbundið skólastarf; bæði hvað 

varðar kennsluhætti, námsefni og vinnuaðferðir nemenda. Allir þátttakendur voru mjög 

spenntir í upphafi verkefnisins og sáu strax hina endalausu möguleika sem það bíður upp á 

í skólastarfi.  

Ýmsar hömlur geta komið upp þegar brjóta á upp hið hefðbundna form skólastarfsins en þá 

er nauðsynlegt að kennarar sem og skólastjórnendur hafi liðleika, forsendur og svigrúm til 

þess að aðlaga kennsluna þar sem við á. Tæknilegir örðugleikar Biophilia-appsins settu 

óneitanlega strik í reikninginn en aðallega var það svo tímaskortur sem einkenndi 

skólastarfið, bæði hvað varðar undirbúning fyrir ný verkefni, þar sem kennarar töldu sig 

ekki hafa nógu mikinn tíma til að setja sig inn í verkefnið og fara á dýptina en þar að auki 

getur skólastarfið verið formfast, þá sérstaklega í formi stundatöflunnar. Það þarf að brjóta 

upp hið hefðbundna stundatöflu form til að auðvelda kennurum samstarf og geta boðið upp 

á þverfaglega samkennslu og þannig gefa kennurum svigrúm til að nýta sínar sterku hliðar 

og sérþekkingu. Biophiliu-verkefnið sýndi okkur þetta og hefur skólastjórn nú ákveðið að 

bregðast við því fyrir næsta vetur. Einnig var mikilvægt að kennslurýmin væru sveigjanleg 

og vel sett upp til kennslunnar. 

Það sem stendur hvað helst upp úr í Biophiliu-náminu sjálfu er hvað listirnar og listamenn 

geta gefið skólakerfinu og haft áhrif á námskrá skólanna. Við kennararnir vorum öll 

sammála um að listirnar veittu okkur frelsi, kölluðu á flæði, túlkun og sköpun og byðu upp 

á ferðalag ímyndunaraflsins, sem er mikilvægt og á heima í hvaða fagi sem er; listum,  

raunvísindum og hugvísindum, hvort sem menntun fer fram í listum eða í gegnum listir.  

Vel flestir nemendur nutu sín í verkefninu og það virkaði styrkjandi á námslega og/eða 

félagslega verr stadda nemendur, þeir virtust blómstra. Þessu náðum við fram með því að 

sérstaklega leggja mikla áherslu á að hlusta á raddir nemenda og leyfa verkefninu að koma 

til móts við þá með því kalla eftir og leyfa þeirra eigin túlkun á því.  

Verkefnið virtist styrkja stöðu tónlistar innan skólans, þar sem flestir nemendur stunda ekki 

tónlistarnám og hafa ekki fengið tónmenntakennslu í nokkur misseri. Nemendum fannst 

því yfirleitt kærkomið að fá að taka þátt í tónsköpun aftur og jók það á sjálftraust þeirra að 
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þau gætu samið tónlist án þess að spila sjálf á hljóðfæri eða hafa stundað tónlistarnám áður. 

Verkefnið hefur orðið til þess að fleiri árgangar skólans fá nú tónmenntakennslu næsta 

vetur og lögð verður meiri áhersla á tónmennt innan skólans.  

Verkefnið býður upp á kærkomnar tengingar út í samfélagið, þar sem mikilvægur þáttur er 

að bjóða sérfræðinga í heimsókn í skólann til að miðla sinni sérfræðiþekkingu sem eykur á 

forvitni og hughrif nemenda. Einnig töldu kennarar það mikilvægt að mynda tengsl við 

önnur skólasamfélög með því að kennarar hittist milli skóla til að ræða verkefnið og læra 

hvert af öðru. Þá kom fram að sýningin í Ráðhúsinu hafi verið mikilvæg til þess að 

nemendur fái stoltir að sína sitt og sjá verk annarra nemenda frá öðrum samfélögum. Það 

jók á sjálfstyrkingu nemenda sú mikilvæga upplifun að vera hluti af einhverju; hluti af 

Biophilia-fjölskyldunni.  
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6. Umræður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru nokkuð fjölþættar og liggur það hugsanlega í eðli 

rannsóknarspurningarinnar sem var fremur opin. Markmið rannsóknar minnar var að varpa 

ljósi á hvort og þá á hvaða hátt starfshættir og hugmyndafræði Biophiliu- 

menntaverkefnisins hafa áhrif á afstöðu kennara og nemenda sem taka þátt í því.  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða hér skoðaðar í samhengi við hugmyndafræði Biophiliu 

menntaverkefnisins og það fræðilega innlegg sem fjallað er um í þriðja kafla. Skipti ég 

niðurstöðunum í eftirfarandi fjóra flokka: 

• Fjölbreyttir kennsluhættir  

• Biophilia og samþætting 

• Áhrif lista og listamanna í skólastarf  

• Biophilia og skólaþróun  

 

6.1 Fjölbreytileikinn í skólastarfi 
Í raun byggist Biophilia-menntaverkefnið á nokkurs konar framsækinni kennslufræði sem 

ýtir undir óhefðbundnar leiðir í sköpun og að hefðbundið skólastarf sé brotið upp, bæði 

hvað varðar stundatöflur og notkun kennslustofa, til að aðlagast þematengdum verkefnum. 

Í raun er Biophilia eins og ramminn til að kalla fram forvitni og leiða ferðalag um hið 

óhefðbundna.  

Í kennsluleiðbeiningum Biophilia-menntaverkefnisins er mælst til að kennarar noti 

fjölbreytta kennnsluhætti og gefinn er upp eftirfarandi listi yfir aðferðir við kennslu 

Biophiliu:  

• samkennsla: allir kennarar vinni saman  

• kynning á tónlistarlegum, náttúrufræðilegum og mannlegum þemum: getur verið 

fyrirlestur, myndband, þankahríð, ritað efni o.s.frv.  

• einbeitt hlustun á lögin eða áhorf á myndbönd  

• krakki í eigin rými: tími fyrir nemandann sjálfan að gera tilraunir með lagaöppin 

með heyrnartól á höfði.   
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• afurðir: hópurinn deili afurðum eða árangri af vinnu sinni á netinu  

• umræðuhópar: ræða, deila með öðrum, hlusta og melta það sem gert hefur verið 

(Biophilia educational project, 2015a). 

Af þessu má sjá að ekki er verið að útiloka hefðbundna kennsluhætti, sem að sjálfsögðu 

hafa oft skilað góðum árangri, aðeins er verið að mælast til að kennarar nýti sér annars 

konar kennsluhætti líka og nái að temja sér fjölbreytileika í kennsluháttum. Þannig er 

líklegra að kennarar nái að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda, sumir læra betur 

sjónrænt, aðrir hljóðrænt o.s.frv. Enda gerir hugmyndafærði Biophilia ráð fyrir slíku þar 

sem appið leitast við að útskýra hluti á sjónrænan hátt; mynd getur sagt þúsund orð 

(Hooper, 2013). Þetta samræmist vel fjölgreindakenningu Gardners sem gerir ráð fyrir að 

allir búi yfir sömu hæfileikum sem hann kallar greindir, munurinn milli einstaklinga sé 

hinsvegar að þeir eru missterkir eða misveikir á hinum ýmsu sviðum. Það er því 

nauðsynlegt að skapa námsaðstæður þar sem nemandinn hefur tækifæri á að styrkja hinar 

mismunandi greindir (Gardner, 1993). Með því að nýta fjölbreyttar leiðir við að koma 

viðfangsefnum til skila er einnig líklegra að allir finni einhverja leið við sitt hæfi á þann 

hátt sem þeir eru hvað sterkastir. 

Við kennararnir fundum allir vel fyrir þessu, en við tókum eftir því að nemendur sem 

höfðu hingað til ekki sýnt náminu mikinn áhuga, voru allt í einu farnir að blómstra í 

verkefninu, þegar þeir höfðu tækifæri til að gera námsefnið að sínu og leggja sinn eigin 

skilning í það. Þetta styður einnig lög um grunnskóla nr. 24/2008  sem segja að „...allir eigi 

að fá jöfn tækifæri til náms og eigi þess kost að velja sér viðfangsefni og nálgun í eigin 

námi“. Einnig segja lögin að taka beri mið „....af persónugerð, þroska, hæfileikum, getu og 

áhugasviðum hvers og eins“. 

Jafnframt er bent á í kennsluleiðbeiningunum að ekki þurfi að nota allar kennsluaðferðirnar 

saman og ekki sé regla um hvaða aðferð skuli nota og hvenær, það fer allt eftir eðli 

viðkomandi laga-apps. Þarna má einnig sjá að verkefnið samræmist vel aðalnámskrá 

grunnskólanna 2011 sem boðar fjölbreytta kennsluhætti og einstaklingsmiðað nám 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Allir kennararnir voru sammála um það hversu kærkomið það er að fá námsefni í 

hendurnar sem hver og einn kennari má túlka á sinn hátt og kenna út frá sinni sérþekkingu. 

Viðfangsefni Biophiliu eru það mörg og opin að auðvelt var að finna eitthvað við allra 
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hæfi. Þetta stuðlaði að því að við kennararnir fórum að leita nýrra og óhefðbundinna leiða í 

kennslu sem jók bæði áhuga okkar á námsefninu sem og áhuga krakkanna.  

Það sem setti þó óneitanlega strik í reikninginn var tímaskortur okkar kennaranna til 

undirbúnings. Eðlilega þegar við ný verkefni og námsefni er að fást getur undirbúningur 

tekið lengri tíma en ella. Biophilia er stærsta verk Bjarkar hingað til og tók það langan tíma 

með aðkomu ótal margra sérfræðinga hver á sínu sviði til að koma saman verkinu 

(„Biophilia“, 2014; Stosuy, 2011). Biophilia-verkefnið er það opið og hægt að fara svo 

óendanlega margar leiðir að flestum kennaranna þótti erfitt og tímafrekt að reyna að 

komast á dýptina og setja sig inn í hugarheim Bjarkar. Við upplifðum okkur öll svolítið 

týnd í verkefninu til að byrja með og það skilaði sér til nemenda sem upplifðu sig líka 

týnda. Það var ekki fyrr en eftir langar samræður milli mín og hjálpfúsra aðila í Biopohilia-

stýrihópnum, sem og að fá að taka þátt í undirbúningi kennslunnar í Basel, að ég áttaði mig 

á því að á bak við hvert laga-app liggur heill hafsjór af hugmyndum, pælingum og fræðum. 

Þá má sérstaklega nefna heimspekilegar pælingar sem að mínu mati er bráðnauðsynlegt að 

kynna sér vel til þess að kennslan verði sem áhrifaríkust. Einnig tel ég það forsendu þess 

að kennarinn heillist nógu mikið af verkefninu til að geta smitað áhugann út frá sér. Enda 

segir Björk sjálf að Biophilia sé kannski hluti af nokkurs konar andlegri yfirlýsingu hennar 

þar sem hún tengir tónlist og náttúru á sinn eigin hátt og þannig leitast hún við að opna 

fyrir okkur magnaða heima sem eru okkur kannski huldir dags daglega (Hooper, 2013). 

Það var í raun ekki fyrr en ég gerði mér grein fyrir því að inn í appinu sjálfu leynast 

vísindalega greiningar/ritgerðir Nikki Dibben á hverju lagi fyrir sig að ég fór að uppgötva 

þessa mögnuðu heima. En ég tel að það myndi gagnast verkefninu einstaklega vel að fá 

þessar ritgerðir vel þýddar og standa sem hluti af kennsluleiðbeiningunum.  

Í meginatriðum varð því nálgun flestra kennaranna að styðja sig að einhverju leiti við 

kennsluleiðbeiningarnar sem voru reyndar mjög opnar. Þetta bauð upp á notkun fjölbreytta 

kennsluhátta sem bæði nemendur og kennarar virtust spenntir fyrir. Fórum við margar 

leiðir og prófuðum okkur áfram en útgangspunktur okkar var alltaf að hlusta á raddir 

nemenda sem samræmist hugsmíðakenningunni sem gerir ráð fyrir að nemandinn byggi 

upp þekkingu sína út frá fyrri þekkingu, reynslu, aðstæðum, skilningi og viðhorfum 

(Snowman og McCown, 2012).  Líkt og einn umsjónarkennarinn minntist sérstaklega á þá 

er rökhugsun barna ólík rökhugsun fullorðinna þannig að hver nemandi hlýtur og verður að 

fá tækifæri til að fara í gegnum ferlið á sínum eigin forsendum sem miðast við hans eigið 

þroskastig (Parkay, 2006). En við gerðum okkur grein fyrir að nemandinn er ekki einn í 
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sinni merkingarsköpun heldur skiptir félagslegi þáttur námsins miklu máli (Illeris, 2007). 

Þannig byggðist kennsla okkar mikið á að nemendur ynnu í hópum og ýtti það undir það 

nemendur hjálpuðust að og gátu kennt hvor öðrum sem og okkur, allir læra af öllum, í anda  

hugsmíðahyggju Vygotskys (Illeris, 2007) og í anda lýðræðislegs skólastarfs (Dewey, 

1933).  

Við lögðum sérstaka áherslu á reynslumiðað nám með því að leyfa nemendum að upplifa, 

skoða, rannsaka og taka þátt í leikjum og þannig fundum við að nemendur voru spenntir og 

nutu þess að vera ekki fastir í skólabókunum. Í raun má segja að við höfðum kenningar 

Deweys um að læra í gegnum framkvæmd (e. learn by doing) að leiðarljósi. Við sem 

kennarar pössuðum okkur á að stýra vinnu nemenda ekki um of, heldur nýttum okkur að 

mestu leiti að spyrja spurninga og vekja þá til umhugsunar í stað þess að segja þeim hvað 

þeir ættu að gera. Okkur fannst öllum spennandi að heyra hvað kæmi frá nemendum 

sjálfum (Dewey, 1933). 

En fjölbreytileikinn býr ekki eingöngu í kennsluháttum heldur líka í námsumhverfinu sem 

við breyttum og lögðum upp að væri óhefðbundið og aðlaðandi. Við fundum einnig að 

nemendum fannst gaman að geta nýtt hin ýmsu rými innan skólans og ekki vera föst við 

borð og stóla. Einnig var gildi þess mikið fyrir  nemendur að fara út fyrir skólann eins og í 

heimsókn upp í Listaháskóla Íslands. Slíkt er vert að hafa í huga við skipulag náms þar sem 

umhverfi og breyting á því hefur einnig áhrif á hugmyndir og getur kallað fram nýjar 

tengingar og hugmyndir.   

Einnig er gildi hins óvænta og óvenjulega mikið í kennslu. Við kennararnir lögðum okkur 

fram við að reyna að ná fram „wow-faktornum“ fræga hjá nemendum, sem við höfðum 

upplifað sjálf við kynni okkar af verkefninu. Stór hluti af því að kalla hann fram var að fá 

til okkar gestakennara sem komu með sérþekkingu sína og gátu því aukið á dýpt 

viðfangsefna sem tekin voru fyrir.  

 

6.2 Samkennslan og samþættingin 

Stór hluti af okkar fjölbreyttu kennsluháttum varð svo samkennslan sem skapaðist út frá 

því að samþætta námsgreinarnar. Með Biophiliu sýnir Björk okkur hversu heildrænt hún 

hugsar og myndar sinn eigin skilning og tengingar sem eru kannski ekki öðrum augljós. 

Hún skapar sínar eigin listrænu tengingar á milli tónlistar og náttúruvísinda og sýnir okkur 

þannig að með því að finna okkar eigin tengingar milli þess sem við kannski áður töldum 
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ekki tengjast gefur okkur tækifæri á að leggja dýpri skilning í hlutina og að skoða hlutina 

út frá ólíkum sjónarhornum (Dibben, 2011). Enda er eðli listsköpunar Bjarkar ávallt 

margþætt; tónlist og hljóð eru uppistaðan en takmörkin fyrir samþættingu við ýmis konar 

margmiðlun og list virðast engin. List hennar spannar allt frá grafískri hönnun og 

starfrænni list yfir í kvikmyndir, vísindi, myndlist, heimspeki, tísku og svo mætti lengi 

telja. Útkoman verður líkt og nokkurs konar vitnisburður um forvitni hennar og löngun til 

að læra af þeirri fjölbreyttu flóru sérfræðinga og uppfinningamanna sem hún vinnur með 

(Antonelli, 2014). Þegar við kennararnir fórum að dýpka okkur frekar og skilja betur 

þennan útgangspunkt Bjarkar sáum við hversu nauðsynleg samkennsla og samþætting er. 

Því saman erum við sterkari, lærum hvert af öðru og einnig styrkti það kennara að upplifa 

sig ekki lengur einangraða í kennslustofu sinni. Þar að auki hjálpaði samvinnan við að 

dýpka sig í viðfangsefninu, sjá tengingar milli námsgreina, jók á forvitinina og 

þekkingarleitina sem telst nauðsynlegur hluti af starfi kennarans (Rúnar Sigþórsson, 2004). 

Við sáum hversu jákvæð áhrif samkennslan og samþættingin hafði á nemendur og með því 

að nýta sér fjölbreytta möguleika á útfærslum (stuttmyndir, skúlptúrar, tónlist o.s.frv.) 

dýpkuðu nemendur sig bæði í námsefninu sem og öfluðu sér nýrrar kunnáttu á ýmsan hátt.  

6.3 Listirnar  
Með Biophiliu-menntaverkefninu sýnir Björk okkur svo sannarlega hversu frjótt 

ímyndunarafl hún hefur og hversu ótakmarkaður sköpunarkraftur hennar er (Hooper, 

2013). Hún er vel þekkt fyrir að fara nýjar leiðir, gera tilraunir og koma okkur stöðugt á 

óvart í listsköpun sinni. Þessu lærðum við kennarar og nemendur öll af. Mörgum fannst 

hún skrítin og verkefnið kannski skrítið til að byrja með en allt í einu var eins og það 

kviknaði ljós hjá öllum, þegar við fórum að sjá hversu margþætt og stórkostlegt listaverk 

Biophilia í rauninni er. Með því að rýna í það listræna ferli sem Björk fór í gegnum við að 

skapa Biophiliu opnuðust á leiðir sem gerðu nemendum kleift að fara í gegnum ferli 

listsköpunar sjálfir, allt frá hugmyndavinnu yfir í lokaafurð.  

Við kennarar tókum sérstaklega eftir því hversu mikið verkefnið hjálpaði mörgum 

nemendum að hugsa út fyrir kassann, virkja ímyndunaraflið og gefa þeim tækifæri á að 

taka þátt í sköpunarferli sem oft er ekki tækifæri til í hefðbundnu skólastarfi. Það sem 

listirnar færa okkur er sú heimspekilega sýn að ekki sé eitt rétt svar við öllu og slík hugsun 

á vel við í náttúruvísindunum. Sköpun á heima jafnt í vísindum sem og listum. Vísindin 

eiga að vekja upp spurningar og vangaveltur sem ekki eru til nein rétt svör við og þar koma 
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listirnar og heimspekin inn í.  Því allt vinnur þetta saman og auðveldara er að leggja 

skilning í hlutina ef við skoðum þá frá ólíkum sjónarhornum og hjálpar okkur að finna 

þann heildræna samhljóm alls í heiminum sem Björk leggur til grundvallar Biophiliu 

(Dibben, 2011).   

En það voru ekki einungis nemendur sem fóru að hugsa út fyrir kassann heldur við 

kennarar líka. Oftar en ekki heyrðist á kennarafundum: „maður bara fer út fyrir boxið og 

fer á flug!“. Með því að taka þátt í verkefninu og leyfa ímyndunarafli okkar að fara á flug 

vaknaði nýr skilningur hjá okkur kennurunum sem hafði ákveðið gildi fyrir hvert og eitt 

okkar. Erfitt og tímafrekt gat verið að leggja skilning í oft flókin viðfangsefni Biophiliu, en 

með hjálp verkefnisins gátum við öll farið að mynda okkar eigin tengingar við 

viðfangsefnin (þó oft á tíðum væru þær abstrakt) og leggja þar með aukinn skilning í þau.  

Einn mikilvægur punktur er hversu lítið vægi tónlist hafði í skólanum, ég fékk strax á 

tilfinninguna að ekki færi mikið fyrir tónlist né öðrum listum innan skólans (nema þá helst 

dans) þegar við hófum verkefnið. Fæstir nemendur voru í tónlistarnámi utan skólans og 

nemendurnir sem ég kenndi höfðu ekki haft tækifæri á að vera í tónmennt síðustu misseri. 

Það litla vægi sem tónlist hafði innan skólans kemur heim og saman við niðurstöður sem 

birtust í skýrslu Anne Bamford um stöðu listkennslu á Íslandi (Bamford, 2011). Hinsvegar 

fann ég hvað nemendur tóku vel í að fá tækifæri til tónsköpunar aftur og voru þeir sem 

ekki töldu sig geta samið tónlist og sýndu lítinn áhuga á því orðnir mjög áhugasmair um 

tónsköpun í iPad. Einnig voru nokkrir nemendur farnir að semja tónlist í sínum frítíma út 

frá því sem við vorum að gera í tímum.  

Þetta sýnir að verkefni eins og Biophilia-menntaverkefnið getur eflt stöðu tónlistar og 

tónmenntar innan skólanna sem og annarra listgreina. Því þó það komi fram í 

kennsluleiðbeiningum að best sé að kennsla í Biophiliu sé í höndum tónlistar- og 

raunvísindakennara þá geta „kennarar í listum, leiklist, dansi, félagsfræði, trúarbragðafræði 

og mörgum öðrum greinum vel verið hluti af kennarahópnum“ (Biophilia educational 

project, 2015a).  Við kennarar tókum öll sérstaklega eftir því hversu mikil sköpunargleði 

fólst í verkefninu og minntust sumir kennararnir á að þeir vonuðust til að vinna okkar 

myndi smita út frá sér og stuðla að meiri sköpun í öllum greinum skólans. Sköpun er jú ein 

af sex grunnþáttum menntunar í Aðalnámskrá grunnskólanna, þó hún virðist oft sitja á 

hakanum í mörgum fögum.  

Að leggja af stað í ferðalag sköpunar með nemendum leiðir oftast af sér einhvers konar 

afurð og varð það óneitanlega stór þáttur í ferlinu að setja lokapunkt á verkefnið með 
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sýningunni á lokaafurðum nemenda í Ráðhúsinu. Slík tenging út í samfélagið er 

ómetanlegt fyrir skólana sem þyrftu að fá meiri og oft jákvæðari umfjöllun í fjölmiðlum. 

Slíkt setur jákvæðan brag á skólasamfélagið, nemendur og kennarar sem og skólastjórn 

fylltist stolti við sýninguna og héldu í sumarfrí glaðir í bragði eftir vel heppnaðan vetur í 

Biophiliu-verkefninu.  

6.4 Áhrif Biophiliu á skólaþróun 
Það er mikilvægt er að kennarar fái endurgjöf á störf sín og þar með 
hvatningu til að gera sífellt betur og auka fjölbreytni í kennsluháttum. 
Stjórnendur skóla gegna lykilhlutverki í slíkri endurgjöf en einnig er 
jafningjamat góð leið til að meta og ígrunda kennsluhætti og vinnubrögð 
(Birna Sigurjónsdóttir, 2015).  

Biophilia-verkefnið hefur orðið til þess að ég mun nú leysa tónmenntakennarann af sem fer 

í árs-leyfi og verð ég í 60% stöðu. Svo virðist sem Biophiliu-verkefnið hafi fallið vel í 

jarðveginn hjá skólastjórn því það hefur orðið til þess að breyting er á stundatöflu 

skipulagi. Einnig virðist tónmenntin nú fá aukið vægi þar sem hún verður kennd í 1.- 6. 

bekk. Stundatöflur skólans höfðu hingað til ekki gefið mikið svigrúm til samkennslu né 

samþættingu greinanna í skólanum, en nú hefur skólastjóri orðið við ósk okkar kennara um 

að kenna meira saman. Sett hafa verið upp fög eins og náttúruvísindi, tónlist, myndlist og 

tölvur saman í lotur sem býður upp á það að kennarar þessara faga vinni saman, kenni 

saman og samræmi viðfangsefni sín. Þar af leiðandi hefur hópunum verið skipt upp í 

smærri hópa til að gefa kennurum og nemendum það andrými og ró sem skapandi vinna 

krefst. Skólastjóri minntist á það á fundi að aukin samvinna kennara væri stefna skólans, 

ætlast væri til að kennarar kenndu meira saman bekkjunum, það tæki bara tíma að innleiða 

slíkt.  

 

6.5 Samatekt 
Niðurstöður rannsóknarinnar voru margþættar.  Biophilia-menntaverkefnið er þess eðlis að 

það bíður upp á fjölbreytta kennsluhætti, enda er mælst til þess í kennsluleiðbeiningum 

verkefnisins. Þannig lögðum við kennarar ríka áherslu á notkun fjölbreytta kennsluhætta til 

að skapa námsaðstæður sem stuðluðu að virkni nemenda er þeir byggja upp þekkingu sína 

og leggja merkingu í viðfangsefni út frá einstaklingsbundu og félagslegu samhengi. Með 

þessu móti vakti verkefnið áhuga bæði hjá okkur sem kennurum sem og nemendum og jók 

á forvitni og spennu. Samvinna og samræður urðu stór hluti af kennslunni og lögð var rík 
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áhersla að hlusta eftir röddum nemenda, nýta hugmyndir þeirra og nota spurningar og 

umræður. Einstaklingurinn fékk að njóta sín.  

Fljótlega gerðum við kennarar okkur ljóst að ef vel ætti að fara myndi taka mikinn tíma í 

undirbúning til þess að dýpka sig í viðfangsefnum. Sérstaklega í ljósi þess hversu 

margþætt, flókin og stórbrotin Biophilia í rauninni er. Þá reyndist okkur vel að samnýta 

krafta okkar, vinna meira saman og kenna saman. Með því að samþætta námsgreinarnar og 

kenna saman lærðum við hvort af öðru og dýpkuðum þekkingu okkar sem og þekkingu 

nemenda okkar.  

Með því að vinna viðfangsefnin á skapandi hátt í gegnum listirnar og samþætta 

námsgreinar fundum við leiðir til að virkja ímyndunarafl bæði okkar sem og nemenda og 

verkefnið kenndi okkur öllum að fara út fyrir boxið margfræga. Þannig öðluðumst við svo 

enn dýpri skilning í hugmyndafræði Biophiliu-verkefnisins sjálfs.  

Mikilvægt var í verkefninu að fá til okkar gestakennara sem jók á áhugasemi nemenda sem 

og sýnt var fram á mikilvægi þess að fara með verkefni út fyrir skólann og gera þau 

sýnilegri samfélaginu. Þar bar kannski hvað hæst sýningin í Ráðhúsinu sem varð 

mikilvægur lokapunktur á öllu sköpunarferlinu.  

Ánægja skólastjórnenda sem og okkar kennara og nemenda með verkefnið varð til þess að 

þær breytingar á kennsluháttum, stundatöflu og rými sem við gerðum hafa nú náð að festa 

sér í sess í skólanum.  
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7. Lokaorð 

Listin að kenna er stöðugt ferðalag í leit að réttum samhljóm af kennslufræði, 

kennsluaðferðum og námsgögnum sem hjálpa nemendum að læra og okkur kennurum að 

verða betri kennarar.  Tilgangur rannsóknar minnar var að líta yfir liðið skólaár og skoða 

hvaða þættir það voru í kennslu okkar kennarana á  Biophiliu-menntaverkefninu sem 

stuðluðu að því að ég geti orðið sá kennari sem mig langar til að vera. Vafalaust höfum við 

öll upplifað einhverntímann á námsferlinum hversu mikil áhrif góður kennari getur haft. 

Þeir sem eru sérstaklega heppnir hafa upplifað kennslu frá framúrskarandi kennurum sem 

gerðu skólann að spennandi og áhugaverðum stað. Afstaða þessara kennara einkennist af 

ástríðu og umhyggju fyrir þeim einstaklingum sem þeir kenna. Þeir veita innblástur með 

því að leika sér með hugmyndir, hugsa djúpt um viðfangsefnin, takast á við krefjandi 

verkefni og stunda jafnvel störf á sínu fræðasviði.  Með því að rannsaka upplifanir 

nemenda gefur það okkur tækifæri á að öðlast frekari sýn á hvernig þeir upplifa sjálfir 

námsumhverfið og námsferlið sjálft. Fjöldi rannsókna hefur verið gerður á þessari upplifun 

sem leitt hefur í ljós hversu miklu máli viðhorf kennarans hefur á náms nemandans. Þar má 

helst nefna hversu mikil áhrif áhugi kennarans sjálfs á námsefninu hefur áhuga á innri 

áhugahvöt og iðni nemandans. Þetta fann ég í Biophiliu-menntaverkefninu.  

Biophilia sjálf er heillandi og eykur á forvitni, það er þess eðlis að hægt er að fara ótal 

margar leiðir sem gerði mér kleift að sameina þá þekkingu og færni sem ég hef viðað að 

mér í gegnum árin frá ólíkum sviðum. En jafnframt öðlaðist ég nýja þekkingu í leiðinni, þá 

sér í lagi í gengum samstarf mitt með öðrum kennurum, því Biophilia vekur upp forvitni og 

ástríðu á öllu sem viðkemur okkar óendanlega stóra og margþætta heimi. En hún sýnir 

okkur jafnframt að þetta þarf ekki að vera svo flókið, allt tengist hvort öðru á einn eða 

annan hátt, við þurfum bara að finna fyrir samhljóm heimsins og leyfa ímyndunaraflinu að 

fara á flug. Tengingarnar eru alls staðar, stærðfræði tengist tónlist, vísindi kalla á 

tilfinningar og innsæi. Listin að læra byggir á ímyndunarafli og tilfinningum því ekki 

verður til þekking án ímyndunaraflsins. Það að geta lesið af innsæi út úr tölum og orðum 

ætti líka að vera kennt rétt eins og við lesum úr einu tungumáli og þýðum yfir á annað. Líkt 

og Einstein sagði þá hafði hann það oft á tilfinningunni að hann hefði rétt fyrir sér án þess 

að geta útskýrt hvers vegna.  
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Út frá upplifunum mínum tókst ég á við sjálfa mig sem kennara. Verkefnið veitti mér styrk 

því það hjálpaði mér að finna hvar styrkur minn liggur. Eftir að hafa grúskað og pælt og 

dýpkað mig í fræðunum geri ég mér grein fyrir því að ég er rétt að byrja að mótast sem 

kennari. Kennari sem þarf nú að halda áfram að vera í stöðugri mótun og þróun. Kennarinn 

verður aldrei fullnuma og nú mun ég nú halda af stað í ferðalag við að halda áfram að þróa 

og prófa mig áfram. Bæði ég og náttúrufræðikennarinn erum því mjög spenntar fyrir því að 

halda samstarfi okkar áfram og fá aðra með okkur í lið. Vonandi tekst okkur að gera 

Biophiliu hugsunina að föstum lið í skólastarfinu. Hinsvegar höfum við ekki endanlega 

ákveðið í hvaða formi við munum halda áfram, en það er augljóst að við viljum halda 

áfram að kenna þverfagleg, til að nýta okkar sérþekkingu sem og annarra kennara í 

þematengdum verkefnum. Biophiliu-appið sjálft verður líklega meira og meira takmarkað 

til notkunar í kennslu, en það sem Björk og menntaverkefnið hefur aðallega sýnt okkur er 

þessi hugsun um það hvernig allt tengist og hversu langt við komumst á forvitni og 

uppgötvunum og með því að læra hvert af öðru.  

Það er ljóst að skólakerfið stendur stöðugt á krossgötum, rannsóknir sýna að það er mikið 

sem betur mætti fara þó svo að margt gott sé gert. Þó margt sé gert í skólastarfinu til að 

brjóta upp hefðirnar er hefðin oft of sterk til að henni verði kollvarpað. Til að endurskapa 

skólakerfið þurfum við að hugsa stórt þó við byrjum smátt.  Biophiliu-verkefnið er eitt af 

þessum verkefnum sem veitir okkur slík tækifæri, en breytingar kalla eftir stuðningi sem 

svo kallar á samstarf, samstarf okkar allra innan samfélagsins.   
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Viðaukar  

Viðauki 1: Spurningalisti lagður fyrir nemendur í 6. og 7. bekk í júní 2016   
Ég er  stelpa___  strákur___ 

1.Hvað hefur þú lært í Biophiliu? 

_________________________________________________________________________  

2. Það besta/skemmtilegasta við Biophiliutímana var: 

_________________________________________________________________________ 

3. Er eitthvað sem hefði geta verið betra við Biophiliutímana? 

_________________________________________________________________________ 

4. Hefur þú lært tónlist eða lært á hljóðfæri/söng fyrir utan skóla 

Nei ___      Já___ hvað hefur þú lært?_______________________________ 

5. Hefur Biophilia-verkefnið vakið áhuga þinn á að búa til þína eigin tónlist?  

Já___  Nei___ 

Afhverju / afhverju ekki?__________________________________________ 

6. Hafðir þú prófað að semja tónlist áður en þú byrjaðir í Biophiliu?  

Nei__    Já__ Hvernig?____________________________________________ 

7. Hefur þú prófað tónlistar-öpp heima eftir að þú byrjaðir í Biophiliu? 

Nei__    Já__ Hvaða öpp?_________________________________________ 

8. Það sem ég var ánægðastur/ánægðust hjá mér í Biophiliaverkefninu var 

______________________________________________________________ 

9. Var gaman að taka þátt í sýningunni í Ráðhúsinu? Já__ Nei___ 

Afhverju/ afhverju ekki? __________________________________________ 

10. Langar þig að halda áfram í Biophiliu næsta skólaár?   Já___  Nei___ 

Afhverju / afhverju ekki?__________________________________________  
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Viðauki 2: Spurningalisti lagður fyrir umsjónarkennara á Surveymonkey 
 

1. Ef þú tókst þátt í Biophilia-námskeiðinu í ágúst 2015 og/eða fékkst kynningu á 
verkefninu annars staðar, veitti það þér nægjanlega innsýn og undirbúning til þess 
að taka svo þátt í verkefninu? Er eitthvað sem hefði mátt betur fara? 

2. Hefur þú stutt þig við kennsluleiðbeiningar og annað efni á heimasíðu verkefnisins 
www.biophiliaeducational.org? Hvernig / hvers vegna ekki? Eru upplýsingar nógu 
aðgengilegar? Er eitthvað sem þér finnst að megi bæta? 

3. Hvað finnst þér um undirbúning fyrir kennslu á verkefninu? T.d. of tímafrekur, 
innan hæfilegra marka eða auðveldur? 

4. Hefur þú náð að dýpka þig í viðfangsefnum Biophiliu? T.d. kanntu vel á appið? 
Hefur þú lesið þér til um viðfangsefni hvers lags? Kynntir þú þér hugmyndavinnu 
Bjarkar að baki hvers lags? Var erfitt að nálgast efnið? Kennsluleiðbeiningar? 
Afhverju/afhverju ekki? 

5. Hverja telur þú upplifun nemenda vera af því að taka þátt í verkefninu?  
(Hér mega koma fram bæði jákvæðir og neikvæðir þættir, einnig ef verkefnið hafði 
augljós áhrif á nemendur með sérþarfir o.s.frv., hér má gjarnan segja reynslusögur) 

6. Hver er þín upplifun af verkefninu? (bæði jákvæðir og neikvæðir þættir, hér máttu 
gjarnan segja reynslusögur). Viltu halda áfram að taka þátt í verkefninu? Hvers 
vegna / hvers vegna ekki? Hefur þessi þátttaka haft áhrif á þig sem kennara og/eða 
persónulega? Hvaða þættir standa upp úr og eru mikilvægir í verkefninu? (t.d. 
samþætting, kennsluhættir, samfélagstengls, nemendur fái aukið frelsi til að stýra 
ferlinu o.s.frv.) 

7. Hvaða möguleika sérðu á því að listirnar og störf listamanna geti nýst í kennslu og 
haft áhrif á skólasamfélagið? Einnig hvaða möguleika sérðu á því að sérfræðingar (í 
vísindum og öðru) tengist meira inn í skólana sem gestakennarar og fleira? Hefur 
Biophilia-verkefnið haft áhrif á þessa sýn þína? 

8. Telur þú að Biophilia-verkefnið hafi styrkt tengls skólasamfélagsins við samfélagið 
utan skólans? Eru slík tengsl mikilvæg?   
T.d. með heimsóknum gestakennara (sérfræðinga), þáttöku í sýningu, 
vettvangsferðum o.s.frv. 

9. Telur þú að Biophilia-verkefnið geti orðið fastur liður í námskrá skólans? 
Ef svo í hvaða formi? (t.d. samþætting og samkennsla, þemadagar, lotukennsla) 
Ef ekki, hvers vegna? Áttir þú t.d. auðvelt með að aðlaga Biophiliu-verkefnið 
markmiðum og hæfniviðmiðum Aðalnámskrá Grunnskólanna? 

10. Er eitthvað sem þú vilt bæta við?  
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Viðauki 3: Bréf til foreldra/forráðamanna 
 

Kæru foreldrar/forráðamenn barna í 6. og 7. bekk Fossvogsskóla 

Eins og þið hafið vafalaust fengið fréttir af þá tóku börn ykkar þátt í Biophilia-

menntaverkefninu síðastliðinn skólavetur (www.biophiliaeducational.org). Mér 

hlotnaðist sá heiður að vera ráðin inn sem tónmenntakennari í verkefninu og vil ég því 

byrja á því að þakka börnum ykkar kærlega fyrir frábært samstarf í vetur. Samstarfið 

endaði svo í glæsilegri Biophiliu-sýningu í Ráðhúsinu 2.júní síðastliðinn og ykkur að segja 

þá var það eftirtektarvert hversu vel Fossvogsskóla-krakkarnir stóðu sig og hversu glaður 

og líflegur hópurinn var.  

Meðfram kennslu hef ég stundað nám til meistaragráðu við Listaháskóla Íslands í 

Listkennslu þar sem lokaverkefni mitt mun verða rannsókn á upplifun okkar hér í 

Fossvogsskóla á Biophiliu-menntaverkefninu. Leiðbeinandi minn er Kristín Valsdóttir, 

deildarforseti Listkennsludeildar.  

Ekki hefur áður verið gerð rannsókn á Biophiliu-kennslu í grunnskóla hér á landi og þar 

sem þetta var fyrsti veturinn þar sem Biophiliu-verkefninu er hleypt sjálfstætt af stað í 

útvöldum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu er von mín að þessi rannsókn verði 

Biophiliu-verkefninu sem og okkur í Fossvogsskóla til gangs og verði hún gagnlegt 

innlegg í umræðuna um menntaverkefnið og framtíð þess.  

Rannsókn mín er eigindleg tilviksrannsókn og byggist að mestu á upplifun okkar kennara 

af því að kenna verkefnið og hver framtíðarsýn okkar er, en augljóslega koma börn ykkar 

þar við sögu.  

Sem stendur er ég að vinna úr gögnum sem ég hef safnað saman í vetur og er að greina þau 

með nokkrar rannsóknarspurningar í huga. Þetta mun óhjákvæmilega fela sér einhverja 

umræðu um framlag barna ykkar í ferlinu og þeirra viðbrögðum. Ef svo ber undir verður 

nöfnum barna ykkar að sjálfsögðu haldið leyndu í ritgerðinni samkvæmt reglum um 

persónuvernd, einnig er hér rétt að minnast á að ekkert eitt barn verður tekið fyrir heldur 

fjallað um hópinn í heild. Í gögnunum eru margar skemmtilegar myndir af börnunum við 

gerð verka sinna og langar mig að biðja ykkur um leyfi til birtingar einhverra þeirra ef svo 

ber undir í ritgerð minni. Einnig hef ég hug á að láta fylgja með ritgerðinni upptökur af 

hljóðverkum, stuttmyndum og myndum af öðrum verkum sem krakkarnir gerðu.  
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Næstkomandi haust mun svo ritgerð mín verða aðgengileg á rafrænu gagnasafni sem rekið 

er af hinum ýmsu háskólum á Íslandi (skemman.is).  

Með þessu bréfi vil ég upplýsa ykkur og vonast til að þið sjáið því ekkert til fyrirstöðu 

að að ég nýti þessi gögn í ritgerð minni. Ef þið veitið ekki samþykki þá vinsamlegast 

látið mig vita og ég mun að sjálfsögðu taka tilllit til þess.  

Ef óskað er nánari upplýsinga um þessa rannsókn þá er ykkur velkomið að senda mér 

tölvupóst á ragna14@lhi.is  eða hafa samband við mig í síma 8470185. 

 Með von um jákvæðar viðtökur, bestu kveðjur og óskum um gleðilegt sumar,  

Ragna Skinner  

ragna14@lhi.is 

Reykjavík 13.júní 2016  
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Viðauki 4: Kennsluplan fyrir 7. bekk og 6. bekk  
  

7. bekkur – haustönn 2015 
51 nemandi, náttúrufræðikennari, tónmenntakennari og tveir umsjónarkennarar 

Tími Viðfangsefni og kennsluhættir 

11.október 

kl.09.00-
10.20 

Cosmogony 

Hópnum skipt í þrennt, 17 nemendur í hverjum hóp.  

Þrjár stofur, einn hópur í hverri stofu með einn kennara (náttúrufræðikennari 
og tveir umsjónarkennarar). Tónmenntakennari flakkar á millir.  

Hlustun, upplifun og umræður (skráð niður), allir nemendur sitja saman í hring.   

11.október  
kl.10.40-
12.00 

Cosmogony 

Hópnum skipt í 5 hópa: fjórir hópar 10 nemendur og einn hópur 11 nemendur. 

Fimm stöðvar, ein fyrir hvern hóp: 

1. Náttúruvísindi í náttúrufræðistofu (náttúrufræðikennari) 
2. Tónlist í tónmenntastofu (tónmenntakennari) 
3. Tjáning og dans í íþróttasal (umsjónarkennari 1) 
4. Ljóðagerð í umsjónarstofu (umsjónarkennari 2)  
5. Könnun á Biophilia-appinu í stofu sem er laus (afleysingakennari) 

16.október 

kl.10.40-
12.00 og 
12.50-14.10 

Cosmogony 

Sömu hópar og áður 

Haldið áfram að vinna með sama fyrirkomulagi og í síðasta tíma nema nú fer 
hver hópur á nýja stöð og er þar í 80 mín þar næsta skipting fer fram. 

4.nóvember  

kl. 10.40-
12.00 og 
12.50-14.10 

Cosmogony 

Sömu hópar og áður 

Haldið áfram að vinna með sama fyrirkomulagi og í síðasta tíma. Nú hafa allir 
hópar farið á allar stöðvar. 

13.nóvember  

kl.10.40-
12.00 

Solstice  

Hópnum skipt í fernt: þrír hópar 13 nemendur og einn hópur 12 nemendur. 

Þrjár stöðvar:  

1. Náttúruvísindi og tónlist í náttúrufræði og tónmenntastofu 
2. Heimspeki í umsjónarstofu 1 
3. Fjölröddun í umsjónarstofu 2 

Náttúrufræðikennari og tónmenntakennari kenna saman hópi 1 og 2  í 80 mín.  

Umsjónakennari 1 kennir hópi 3 í 40 mín heimspeki og textagreiningu og 
umsjónakennari 2 kennir hópi 4 í 40 mín um sögu fjölröddunar, síðan skipta 
hóparnir um stöð næstu 40 mín. 

13.nóvember  

kl.12.50-
14.10 

Solstice  

Sömu hópar og áður 

Sömu stöðvar og áður en nú fara hópur 3 og 4 í náttúrufræði og tónlist. Hópar 1 
og 2 fara í heimspeki og fjölröddun. 

27.nóvember  Hollow 
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kl.10.40-
12.00 

Sömu hópar og áður (fjórskipting)  

Þrjár stöðvar:  

1. Náttúruvísindi og tónlist  
2. Listir (Arcimboldo)  
3. Forfeður (erfðagreining) 

Náttúrufræðikennari og tónmenntakennari kenna saman hópi 1 og 2  í 80 mín  

Umsjónakennari 1 kennir hópi 3 í 40 mín listir og umsjónakennari 2 kennir 
hópi 4 í 40 mín um forfeður, síðan skipta hóparnir um stöð næstu 40 mín. 

27.nóvember  

kl.12.50-
14.10 

Hollow 

Sömu hópar og áður 

Þrjár stöðvar myndaðar: Náttúrufræði og tónlist, listir (Arcimboldo) og 
forfeður (erfðagreining). 

Sömu stöðvar og áður en nú fara hópur 3 og 4 í náttúruvísindi og tónlist. Hópar 
1 og 2 fara í listir og forfeður. 

 

7. bekkur – vorönn 2016 
13 nemendur og tónmenntakennari 

Tími  Viðfangsefni og kennsluhættir  

11.maí 

kl.8.30-
12.00 

Hvað er tónlist/hljóð? (tónmenntastofa) 

Hringumræður: hvað lærðum við af Biophilia-verkefninu fyrir jól og tengsl 
tónlistar og náttúruvísinda rædd. John Cage tekinn fyrir og upplifun hans á 
hljóði, þögn og spurningum hans um hvað væri tónlist?  

Hópavinna (2-3 saman): skrifað niður og umræður um hvað þeim finnst vera 
tónlist og hvað þeim finnst vera hljóð.  

Figure-appið: Einföld uppbygging hefðbundinna laga rædd: taktur, bassi, 
hljómar og laglína og Figure kennt. Hver hópur spreytir sig á að semja stuttan 
hringitón í Figure.  

12.maí  

kl.8.30-
14.10 

Tónsmíðar í Garageband (Listaháskóli Íslands) 

Skoðunarferð: Starfsemi og húsnæði Listaháskólans í Laugarnesi kynnt og 
skoðuð.. 

Garageband: Sýnikennsla á Garageband-appinu. Sérstaklega sýnt hvernig hægt 
sé að taka upp eigin hljóð og leika sér með þau í tónsmíð. Hópavinna: 2-3 
saman í hóp semja stutt lag sem tjáir einhverja tilfinningu að eigin vali.  

Tónleikar: Tónleikar þar sem verkin eru flutt og allir reyna að giska á 
tilfinningar hvors annars.  

Hópavinna: Nýjir hópar semja náttúruverk, verk sem innblásið er af hljóðum í 
náttúrunni. Aftur héldum við  

Tónleikar: Hlustað á afraksturinn.  

Umræður: Hljóðskúlptúrar og hljóðlist rædd og ákváðu nemendur í sameiningu 
að þá langaði að smíða hljóðfæri úr reiðhjóli sem lokaverkefni á þemadögum.  

13. maí  

kl.9.00-

Tónsmíðar í Garageband (tónmenntastofa) 

Umræður: Reiðhjólahljóðfæra hugmyndin rædd: hvað þurfum við? o.s.frv.  
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14.10 Tónleikar: Tónsmíðar síðasta tíma spilaðar aftur og ræddar (að ósk nemenda).  

Hópavinna: Skipt var í 4-5 manna hópa. Verkefnið var að semja um tveggja 
mínútna lag sem væri óður til skólans sem þau eru að kveðja (7.bekkur er 
síðasti bekkur skólans). 

Tónleikar: lokalögin flutt og rædd 

30. maí  

kl.8.10-
14.10 

Aukatími – reiðhjóla-hljóðfærasmíði (tónmenntastofa)  

Skólastjóri gaf hjól til verksins, síðan sóttum við efnivið og málningu í 
efnisveitu skólans. Unnið var allan daginn við að smíða og mála 
hljóðfærahjólið.  

31. maí  

kl.9.00-
10.20 

Aukatími – æfing fyrir sýningu í Ráðhúsinu 

Samið var hljóðverk til að spila á lokasýningu Biophilia-verkefnisins í 
Ráðhúsinu. Ákveðið var að nýta náttúruverkin sem samin höfðu verið áður, þau 
voru sett saman í eitt lag og síðan spiluðu nemendur með á hljóðfærahjólið.  

 

6. bekkur – haustönn 2015 
33 nemendur, náttúrufræðikennari, tónmenntakennari og tveir umsjónarkennarar 

Tími  Viðfangsefni og kennsluhættir  

12. október  

kl.10.40-
12.00 

Cosmogony 

Hópnum skipt í þrennt: tveir hópar 10 nemendur og einn hópur 13 nemendur  

Þrjár stofur, einn hópur í hverri stofu með einn kennara (náttúrufræðikennari 
og tveir umsjónarkennarar). Tónmenntakennari flakkar á millir.  

Hlustun, upplifun og umræður (skráð niður), allir nemendur sitja saman í hring.   

29. október  

kl.10.40-
12.00 

Solstice  

Hópnum skipt í fernt: einn hópur 9 nemendur og þrír hópar 8 nemendur. 

Þrjár stöðvar:  

1. Náttúruvísindi og tónlist í náttúrufræði og tónmenntastofu 
2. Biophiliu umræður með app könnun 
3. Heimildarmyndin „When Björk met Attenborough“ 

Náttúrufræðikennari og tónmenntakennari kenna saman hópi 1 og 2  í 80 mín.  

Umsjónakennari 1 kennir hópi 3 í 40 mín með umræðum um Biophiliu 
verkefnið og umsjónakennari 2 kennir hópi 4 í 40 mín og sýnir þeim 
heimildarmyndina, síðan skipta hóparnir um stöð næstu 40 mín. 

5. nóvember  

kl.10.40-
12.00 

Solstice 

Sama hópaskipting og í síðasta tíma 

Sömu stöðvar og áður en nú fara hópur 3 og 4 í náttúruvísindi og tónlist. Hópar 
1 og 2 fara í Biophiliu umræður og heimildarmyndaáhorf. 

12. 
nóvember  
kl.10.40-
12.00 

Moon  

Sama hópaskipting og áður (fjórskipt) 

Þrjár stöðvar:  

1. Náttúruvísindi og tónlist  
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2. Textagreining og heimspeki 
3. Saga tunglferða 

Náttúrufræðikennari og tónmenntakennari kenna saman hópi 1 og 2  í 80 mín  

Umsjónakennari 1 kennir hópi 3 í 40 mín heimspeki og umsjónakennari 2 
kennir hópi 4 í 40 mín um sögu tunglferða, síðan skipta hóparnir um stöð næstu 
40 mín. 

19. 
nóvember  
kl.10.40-
12.00 

Moon 

Sama hópaskipting og áður  

Sömu stöðvar og áður en nú fara hópur 3 og 4 í náttúruvísindi og tónlist. Hópar 
1 og 2 fara í heimspeki og sögu tunglferða.  

 

6. bekkur – vorönn 2016 
33 nemendur, náttúrufræðikennari, tónmenntakennari og tveir umsjónarkennarar 

Tími  Viðfangsefni og kennsluhættir  

26. janúar 
kl.10.40-12.00  

2. febrúar 

kl.10.40-12.00  

16. febrúar  

kl.10.40-12.00  

Nemendur skapa sína eigin plánetu 

Nemendur fá val um hvort þeir vilja vinna einir eða í hóp (2-3 saman) og 
einnig þá með hverjum þeir vinna 

- umræður innan hópsins 
- hugmyndir skráðar í vinnubók nemenda 
- hugmyndir teiknaðar og skrifaðar upp á plakat (myndir af plánetunni, 

mynd af verunum sem þar búa, fylgitungl, umhverfið í kringum 
plánetuna) 

8.mars  

kl. 09.00-
12.00 

 

Plánetur og hljóðbylgjur 

Hópnum skipt í tvennt á tvær stöðvar: 

Hópur 1. Powerpoint í tölvuveri með náttúrufræðikennara og umsjónarkennra. 
Nemendur byrja að skrá niður texta og setja inn myndir í powerpoint, þar sem 
þeir lýsa lífinu og umhverfinu á plánetunni þeirra; hvernig líf þrífst á 
plánetunni (matur-útlit-lífshættir), hvernig plánetan varð til (fylgitungl-
stjörnur-sól) og veðurfar (hitastig-árstíðir-vindar) 

Hópur 2. Hljóðbylgjur og hljóðgjafar með tónmenntakennara 
Farið yfir undirstöðuatriði hljóðeðlisfræði, ýmsir hljóðgjafar skoðaðir 

10.mars  
kl. 09.00-
12.00 

 

Plánetur og Garageband 

Sama skipting á sömu stöðvum og síðast  

Hópur 1. Powerpoint í tölvuveri með Náttúrufræðikennara og 
umsjónarkennra. Nemendur halda áfram með verkefnin sín frá því síðast  

Hópur 2. Hljóðbylgjur og hljóðgjafar með tónmenntakennara 
Haldið áfram að fara yfir undirstöðuatriði hljóðeðlisfræði, ýmsir hljóðgjafar 
skoðaðir. Kennt er á Garageband. Nemendur vinna í plánetuhópunum við 
taka upp umhverfishljóð og vinna með þau og byrja svo að vinna að þemalagi 
fyrir sína plánetu  

14.mars  

kl. 09.00-
12.00 

Plánetur og hljóðbylgjur 

Sama skipting og stöðvar og áður nema nú skipta hóparnir um stöðvar þannig 
að hópur 1 fer í hljóðbylgjur á meðan hópur 2 fer í powerpoint vinnslu  
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15.mars  

kl. 09.00-
12.00 

Plánetur og Garageband 

Sama skipting og stöðvar og áður þannig að hópur 1 lærir á Garageband og 
byrjar að vinna að tónsmíðum. 

16.mars  
kl. 10.40-
12.00 

 

Tónsmíðar og vísindalegur samanburður plánetu og jarðar 

Hópur 2. vinnur áfram með tónsmíðar sínar í Garageband.  

Hópur 1. Nemendur halda áfram að vinna í powerpoint og bera saman 
jörðina/sólkerfið og plánetuna/sólkerfið sitt. Eftirfarandi þættir skoðaðir; 
jarðfræði, veður, hljóð, sól og fylgitungl. 

17.mars  

kl. 10.40-
12.00 

Tónsmíðar og vísindalegur samanburður plánetu og jarðar 

Sama skipting og í síðasta tíma nema nú skipta hóparnir um stöðvar  

5.apríl  

kl.9.00-12.00 

Úrvinnsla 

Nemendur velja sjálfir hvernig lokaverkefni þeir vilja vinna út frá plánetunni 
sinni og tónlist. Ýmsar útfærslur voru valdar t.d. stuttmyndir (stop motion eða 
iMovie), leikmynd föndruð og skúlptúrar. Allir nemendur klára tónlist við sitt 
verk. 

Allir hóparnir fengu að vinna í því rými sem þeir kusu sér, tónmenntastofu, 
náttúrufræðistofu, umsjónarstofur og einnig voru gangar skólans nýttir, 
bókasafn, skólalóðin, íþróttasalurinn o.s.frv. 

7.apríl  
kl.10.40-12.00 

26.apríl  

kl 9.00-10.20 

3.maí  

kl.9.00–12.00 

10.maí  

kl.9.00-10.20 

17. maí  
kl.10.40-12.00 

18. maí  

kl.9.00-12.00 

Úrvinnsla framhald  

Allir hópar halda áfram að vinna þar til lokaafurð er tilbúin.  

Mismunandi var hversu langan tíma hver hópur þurfti til að ljúka sínu verki, 
allir sömdu tónlist við sitt verk og allir skiluðu verkum sínum á einu af 
þessum formum: 

• Powerpoint sýning  
• Stop motion stuttmynd  
• iMovie stuttmynd  
• Skúlptúr (lífverur, plánetur, umhverfi) 
• Myndasögur á plakati  
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Viðauki 5: Hljóðverk nemenda 

 
Hljóðverk nemenda í 6. Bekk 

• Öll verkin voru samin sem þemalög fyrir plánetu-verkefni nemenda. Lögin voru 

síðar notuð í stuttmyndagerð. Öll voru þau samin með notkun Garageband og 

hinna ýmsu hljóðgjafa. 

https://soundcloud.com/user-162763473/sets/6bekkur-planetan-min-biophilia-2015-2016 

 

Brot úr stuttmyndavinnu nemenda í 6. bekk 

• Þema stuttmyndanna var „plánetan mín“. Allar stuttmyndir voru teknar upp með 

notkun iPada, leikmynd hönnuð og tónlistin sem samin hafði verið sett undir. Þetta 

eru aðeins stutt brot af þeim stuttmyndum sem krakkarnir gerðu. Þessi samsuða var 

svo sýnd á opnunarhátíð Biophilia-sýningarinnar í Ráðhúsi Reykjavíkur. 

https://vimeo.com/180663161 

leyniorðið er: biophilia 

 

Hljóðverk nemenda í 7. bekk 

• Náttúruverkin voru samin á þemadögum í maí 2016. Öll verk samin á Garageband 

með notkun hinna ýmsu hljóðgjafa. Þema verkanna var náttúran.  

https://soundcloud.com/user-162763473/sets/7bekkur-natturuverk-biophilia-2015-2016 

• Tilfinningaverkin voru samin á þemadögum í maí 2016. Öll verk samin á 

Garageband með notkun hinna ýmsu hljóðgjafa. Þema verkanna voru tilfinningar.  

https://soundcloud.com/user-162763473/sets/7bekkur-tilfinningar-biophilia-2015-2016 
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Viðauki 6: Myndir úr kennslu í 6. og 7. bekk 
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Viðauki 7: Myndir frá lokasýningu í Ráðhúsi Reykjavíkur 
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