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ÚTDRÁTTUR 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða áhrif kennsluverkefnisins Biophilia sem 

byggir á verkum samnefndar plötu Bjarkar Guðmundsdóttur. Biophilia er fyrsta app-

hljómplata veraldar og spinnur saman í sköpunarverkinu, tónfræði, vísindi, hönnun og 

tækni (Háskóli Íslands, 2016). Með öppunum var markmiðið að þróa nýjar 

kennsluaðferðir í takt við nýja tíma og tækni með samþættingu þvert á námsgreinar og 

virkja þannig sköpunarkraft ungs fólks. Hér er rannsakað hvernig 

innleiðingverkefnisins hafi gengið, hver upplifun nemenda og kennara hafi verið af 

Biophiliu, ásamt áhrifum verkefnisins á skólastarfið að mati kennara og 

verkefnastjóra Biophilia. Rannsóknin er eigindleg og byggð upp á viðtölum sem tekin 

voru við sex kennara í þremur grunnskólum í Reykjavík þar sem kennsluverkefnið var 

á námskrá skólaárið 2015-2016, í samvinnu við Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, Háskóla Íslands og Norrænu ráðherranefndina. Einnig 

voru tekin viðtöl við verkefnastjóra barnamenningar hjá Reykjavíkurborg sem hefur 

umsjón með innleiðingu Biophilia menntaverkefnisins í Reykjavík og verkefnastjóra 

Biophilia hjá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem í samvinnu við 

samstarfslöndin, sem sé Norðurlöndin, Álandseyjar, Grænland og Færeyjar, sá um 

innleiðingu Biophilia í skólastarfið í þeim löndum.  

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að mikil almenn ánægja virðist vera með 

kennsluverkefnið. Hefur verkefnið opnað möguleikann á fjölbreyttari kennsluháttum 

og meira svigrúm hefur myndast í skólunum fyrir tónlistarkennslu og skapandi vinnu 

nemenda. Innleiðing verkefnisins gekk ágætlega, en tók þó meiri tíma en áætlað var 

og gekk Biophilia þar af leiðandi mun betur á seinni önn, en þeirri fyrri í öllum 

skólunum. Nemendur hafa í verkefnavinnunni með Biophiliu náð að opna sig, 

”komast út úr kassanum” og upplifað lærdóm með skapandi leiðum á skemmtilegan 

máta. Þeir nemendur sem að einhverju leyti voru utanveltu, stóðu illa að vígi í námi 

og nemendur með sérþarfir, náðu margir að blómstra í verkefninu og náðu meiri 

árangri námslega og félagslega að mati kennara.  

 

Tækifærið sem myndaðist til samvinnu þvert á námsgreinar í Biophiliu verkefninu, 

hefur að mati allra kennaranna, þrátt fyrir mikið vinnuálag, þroskað þá sem kennara 

og aukið starfsánægju. 

 

Lykilorð:  

Biophilia, einstaklingsmiðun, tónlist, vísindi, sköpun. 
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ABSTRACT 

This study evaluates the educational programme Biophilia, an interactive application 

based on a synonymous musical album by Bjork Gudmundsdottir. The programme 

combines musicology, technology, and design. The idea behind Biophilia was to 

develop new teaching methods that are interdisciplinary, and couple modern 

technology with the creative minds of young people. 

This is a qualitative study on Biophilia's implementation, the reaction of its 

participants, and the effect on schoolwork.  It presents results from interviews of 

teachers in Icelandic middle schools where the programme was implemented in 2015-

2016. Further interviews were conducted with the project managers who supervised 

the Biophilia's implementation for the city of Reykjavik and the Icelandic Ministry of 

Education, Science and Culture. The latter collaborated with other parties that 

implemented the programme across the Nordic countries, including the Aland Islands, 

the Faroe Islands, and Greenland. 

 

The results of this study demonstrate a general satisfaction with Biophilia educational 

programme, its potential for increased variety in primary education and the larger 

sphere for music studies. The project's implementation was adequate, albeit taking 

longer than scheduled, resulting in a more successful run in the second of two 

semesters. Students describe having been able to open up and „think outside the box,“ 

and expressed enjoyment from the creative experience. Students with physical, mental 

or social challenges, and others who might struggle with normal schoolwork, were 

empowered by the project. They performed to a greater degree in both the school 

work and social interactions it fostered. 

The interdisciplinary cooperation in the Biophilia project was described, by the 

participating teachers, as an enjoyable learning opportunity for themselves, even 

though it took great effort to implement. 

 

Keywords: 

Biophilia, differentiation, music, science, creation. 
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FORMÁLI 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til fullnaðar MA prófi í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Byggir verkefnið á eigindlegri rannsókn á 

kennsluverkefninu Biophilia. 

 

Leiðbeinanda mínum Ástu Bryndísi Schram, vil ég þakka ómetanlegar leiðbeiningar, 

faglegar ábendingar og yfirlestra við vinnslu verkefnisins. Þeim kennurum sem voru 

svo velviljaðir að veita mér viðtal og skólastjórum skólanna fyrir að greiða götu mína 

vil ég þakka kærlega fyrir og einnig verkefnastjórum Biophilia hjá Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu og Reykjavíkurborg vil ég þakka fyrir viðtölin og þær 

ómetanlegu upplýsingar sem þær veittu mér. Fjölskyldu minni vil ég þakka fyrir 

þolinmæði og stuðning, eiginmaður minn og sonur hafa einnig lært mikið af þessu 

verkefni, þar sem þeir hafa lært á hin ýmsu heimilistæki í fjarveru minni við tölvuna. 

Ásta systir, Esther og Eiríkur fá mínar bestu þakkir fyrir prófarkalestur. Mig langar að 

tileinka þessa ritgerð kærri vinkonu minni, henni Dollu sem þrátt fyrir sín miklu 

veikindi var alltaf til staðar fyrir mig og hafði mikinn áhuga á því sem ég var að gera 

og þakka ég henni fyrir þá miklu hvatningu sem hún veitti mér, en hún kvaddi þennan 

heim þann 22. apríl síðastliðinn. 

 

 

       Reykjavík 05. desember 2016 

       Olga Jóhanna Stefánsdóttir
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1 INNGANGUR 

Í þessum kafla verður farið yfir markmið rannsóknar, rannsóknarspurningar lagðar 

fram og val á efni ritgerðar rökstutt. Einnig verður gerð grein fyrir fræðigrunni og 

rannsóknum tengdum málefninu ásamt rannsóknararðferðum. 

  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Kennsluverkefnið Biophilia sem er samstarfsverkefni Bjarkar Guðmundsdóttur, 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisinns, Háskóla Íslands og Norrænu 

ráðherranefndarinnar hefur verið í þróun hér á landi frá 2011. Árið 2014 var Ísland 

með forystu í Norrænu ráðherranefndinni og var ákveðið að Biophiliu verkefnið yrði 

helsta verkefni nefndarinnar á sviði menntunar. Innleiðing verkefnisins hófst 2014 og 

var tekið í kennslu í byrjun árs 2015 í fimm grunnskólum í Reykjavík ásamt þremur 

leikskólum og frístundaheimili. Einnig hefur verkefnið ferðast til samstarfslandanna á 

vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. Settar hafa verið upp vinnustofur hér á landi 

og kennarar frá samstarfslöndunum hafa sótt vinnustofurnar hingað heim til að kynna 

sér kennsluaðferðirnar og út á hvað kennsluverkefnið gengur. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið réði verkefnastjóra til þriggja ára til að kynna og sinna 

eftirfylgni með verkefninu en hann hefur ferðast á milli þeirra landa sem verkefnið 

tekur til og kynnt það á þeim svæðum sem valin hafa verið af verkefnastjórum hvers 

lands fyrir sig. Verkefnastjóri barnamenningar hjá Reykjavíkurborg hefur haft umsjón 

með innleiðingu verkefnisins í Reykjavík ásamt sínu samstarfsfólki og unnið að 

úrvinnslu þess hvaða skólar, leikskólar og frístundaheimili yrðu fyrir valinu til 

samstarfs í Biophilia verkefninu. 

 

Biophilia kennsluverkefni byggist upp á að nota tónlist, náttúruvísindi og listsköpun 

sem menntunar- og rannsóknaraðferð. Biophilia er kennslutækni sem byggir á 

tónlistarverkinu Biophilia eftir Björk Guðmundsdóttur. Biophilia er viðamikið 

kennsluverkefni sem byggir á víðtækri þátttöku fræðimanna, listamanna, 

vísindamanna, kennara og nemenda á öllum skólastigum.  

  

Verkefnið dregur nafn sitt af samnefndri plötu Bjarkar sem kom út árið 2011. Þessi 

plata var fyrsta app-hljómplata veraldar og spinnist saman í þessu einstaka 

sköpunarverki Bjarkar, tónfræði, vísindi, hönnun og tækni. Með þessum öppum er 
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markmiðið að leysa úr læðingi sköpunarkraft ungs fólks og ná að þróa kennsluaðferðir 

í takt við nýja tíma og tækni (Háskóli Íslands, 2016; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014).  

 

Biophilia kennsluverkefnið var þróað áfram og aðlagað í samvinnu með þeim löndum 

og samstarfsfólki sem komu að verkefninu. Er kennsluverkefnið komið í gang í öllum 

norrænu löndunum, ásamt sjálfstjórnarlöndunum, Álandseyjum, Grænlandi og 

Færeyjum og eru löndin einnig aðilar að Norrænu ráðherranefndinni. Hópurinn sem 

stendur að verkefninu hittist hér á landi í maí 2014 til að betrumbæta og skerpa á 

verkefninu og finna frumlegar og nýjar leiðir sem og hugmyndir sem nýst gætu í 

kennslunni. Verkefnið hefur síðan þróast áfram í samstarfi við hvert svæði, þar sem 

áherslur, menning og aðstæður hafa áhrif á umgjörðina á hverjum stað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Háskóli Íslands hefur einnig komið að samstarfinu 

með þeim hætti að þróa menntaverkefnið Biophilia með Björk Guðmundsdóttur og 

Reykjavíkurborg (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

 

Biophilia kennsluverkefnið stendur yfir í þrjú ár. Undirbúningur stóð yfir árið 2014, 

verkefnið var framkvæmt árið 2015 og eftirfylgni og mat fer fram nú fram árið 2016. 

Markmiðið með norræna samstarfinu er að: 

 

 Efla nýsköpun í skólastarfi með því að þróa kennsluaðferðir sem 

sameina þekkingu, sköpun og tækni. 

 Umbreyta hefðbundnum kennsluháttum með þverfaglegri nálgun, þvert 

á aldurshópa, kennslugreinar og fagsvið. 

 Þróa staðbundin samstarfsnet í þátttökulöndunum sem tengjast á 

norrænum samstarfsvettvangi og þar sem unnið verður að því að efla 

norrænt notagildi. 

 Þróa veflægan starfsvettvang fyrir norrænt samstarf, án landamæra og 

fyrir mismunandi faghópa, sem verður áfram til eftir að verkefninu 

lýkur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

 

Mun þessi rannsókn einskorðast við þrjá af þeim fimm skólum sem tóku þátt í 

menntaverkefninu Biophilia í Reykjavík. Val á tilteknum skólum fyrir þetta 

rannsóknarverkefni var eftir ábendingu verkefnastjóra verkefnisins, metið út frá 
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þátttöku skólanna í verkefninu. Þegar stór verkefni sem þessi eru sett á laggirnar býr 

mikil undirbúningsvinna að baki. Sóttu skólarnir eða kennararnir sjálfir um þátttöku í 

verkefninu, vorið 2015 var síðan tilkynnt hvaða skólar urðu fyrir valinu. Tók þá við 

ferli innan skólanna að undirbúningi innleiðingu verkefnisins fyrir haustönn. Skólarnir 

þrír sem rannsókn þessi byggir á voru allir virkir í Biophilia, ýmist var verkefnið sett 

inn í stundatöflu hjá nemendum eða kennt sem þemaverkefni í smiðjum 

(Verkefnastjóri Reykjavíkurborgar, munnleg heimild 12. september 2016). 

 

Biophilia býður upp á fjölbreytta kennsluhætti en kennsluaðferðir almennt hafa verið 

mjög kennaramiðaðar og staðlaðar til langs tíma. Kennslustundirnar byggjast mest 

upp á því að kennarinn heldur fyrirlestra, talar við nemendur eða skrifar upp við töflu 

og nemendur sitja í beinum röðum í sínum sætum og reyna að taka eftir (Jóhanna 

Einarsdóttir, Ólafur Páll Jónsson, & Gunnar Ragnarsson, 2010). En undanfarin ár hafa 

verið miklar umræður og þrýstingur um meiri lifandi og skapandi kennslu sem 

innleidd hefur verið, eins og ný aðalnámskrá Mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

ber með sér (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í aðalnámskránni (2011) 

er sköpun tekin inn sem einn af grunnþáttum menntunar barna, hinir þættirnir eru 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og einnig jafnrétti og 

sköpun. Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélagið, menningu, umhverfi og náttúru 

þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp líkamlega og andlega til að geta 

bjargað sér í samvinnu við aðra í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

 

Fram að nýrri og bættri námskrá hafa það helst verið einkaskólar eins og Rudolf 

Steiner skólinn hér á landi sem boðið hafa upp á óhefðbundnari kennsluaðferðir 

(Guðrún Alda Harðardóttir & Baldur Kristjánsson, 2013) og Hjallastefnan fyrir þau 

yngstu (Lilja Ólafsdóttir, 2003). Einstaka skólar hafa þó reynt að brjóta upp formið og 

komið inn með nýjar og þroskandi kennsluaðferðir eins og Ingunnarskóli sem hefur 

innleitt þverfaglega kennslu með áherslu á listir og nýsköpun (Nordisk ministerråd, 

2013). Sumir skólar hafa einnig reynt að brjóta upp formið í leit að nýbreytni eða 

kannski í aðlögun að nýjum grunnskólalögum (2011/2013). Hafa skólarnir þá til 

dæmis haft þemaviku þar sem börnin fá að spreyta sig á ákveðnum málefnum sem 

yfirleitt eru byggð upp í kringum sköpun af einhverju tagi. 
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Út frá Biophilia menntaverkefninu með útgangspunkt í tónlist, sköpun, 

einstaklingsmiðun og nýbreytni í kennsluaðferðum verður rannsakað hvaða áhrif 

verkefnið hefur á skólastarfið og hvernig innleiðing verkefnisins hefur gengið að mati 

kennara og verkefnastjóra verkefnisins. Eins hvaða áhrif Biophilia hefur haft á 

nemendur og kennara að mati kennaranna sjálfra. Líkt og áður hefur komið fram, 

verða tekin viðtöl við kennara í þremur skólum til að rannsaka áhrifin ásamt því að 

tala við verkefnastjóra Biophilia verkefnisins hjá Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu og Reykjavíkurborg.  

  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvaða áhrif Biophilia kennsluaðferðin hefur á 

skólastarfið í viðkomandi skólum að mati kennara og verkefnastjóra Biophilia. Í 

þessari kennsluaðferð samþættast tónlist, tækni, náttúruvísindi og listsköpun. Þar sem 

engar heimildir eru til um árangur verkefnisins ennþá, í ljósi þess hversu nýlegt það 

er, þá mun úrvinnsla rannsóknarspurninga taka mið af því og eins þeim fræðum sem 

til eru um rannsóknir á þessum sviðum. Lögð verður áhersla á rannsóknir er varða 

kennslufræði, tónlist, listsköpun og tækni og áhrif þeirra á námsupplifun barna. En 

einnig munu lýðræði og náttúruvísindi fléttast saman við og ný aðalnámskrá verða 

skoðuð. Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

 

 Hvaða áhrif hefur menntaverkefnið Biophilia haft á skólastarfið að mati 

kennara og verkefnastjóra verkefnisins? 

 Hvernig hefur innleiðing verkefnisins gengið? 

 Hvaða áhrif, ef einhver, hefur verkefnið haft á nemendur og kennara að 

mati kennara? 

 FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR  

Kennsluverkefnið Biophilia var kennt í völdum skólum sem samstarfsverkefni 

skólaárið 2015-2016. Árið 2016 fór síðan fram könnun á heildarverkefninu á vegum 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, í þátttökuskólum hérlendis og erlendis. 

Helstu niðurstöður þeirra könnunar sýna að Biophilia hefur haft jákvæð áhrif á 

kennsluaðferðir og kennarar hafa sýnt aukinn áhuga á að beita skapandi 

kennsluháttum. Í flestum þátttökulöndum kom einnig fram marktækur aukinn áhugi 

nemenda á náttúruvísindum og tónlist í kjölfar kennslunnar (Mennta-og 
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menningamálaráðuneytið, 2016; Reykjavíkurborg, 2016). Frekari niðurstaðna þeirrar 

rannsóknar er ekki að vænta fyrr en í byrjun árs 2017, þegar könnuninn verður gerð 

opinber. Þessi rannsókn hefur því ekki stuðst við aðrar rannsóknir á verkefninu í ljósi 

nýnæmi verkefnisins. En mikilvægt er að rannsaka verkefni eins og þetta í ljósi nýrrar 

námskrár (2011/2013) þar sem aukin áhersla er lögð á innleiðingu fjölbreyttari 

kennsluhátta og sköpunar, sem er það sem Biophilia býður upp á.  

Vonir standa til að rannsókn þessi muni gefa vísbendingar um hvernig verkefnið 

Biophilia gengur í skólunum, hvað sé jákvætt við verkefnið og hvað mögulega mætti 

betur fara. Til að nálgast viðfangsefnið munu verða skoðaðar fræðilegar heimildir sem 

tengjast efninu og rannsóknir sem gerðar hafa verið út frá kennslufræðum, 

tónlistarkennslu og tengslum hennar við aðrar námsgreinar. Einnig mun tækni, 

lýðræði og ný aðalnámskrá vera skoðuð.  

Til að gera grein fyrir kennsluaðferðum almennt sem og kennaramiðuðum og 

nemendamiðuðum kennsluaðferðum er skilgreining þessara orða skoðuð (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013; Smaldino, Lowther, & Russell, 2008). Til að glöggva sig frekar 

á hvað kennaramiðaðar kennsluaðferðir eru, er gluggað í fræði Kaplan (1990), og 

áhrif nemandans á nám sitt og umhverfi eru skoðuð í skrifum Cuban (1982) og 

Jóhönnu Einarsdóttur o.fl. (2010). Auk þess eru áherslur í nýrri aðalnámskrá Mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins (2013) skoðaðar og mátaðar við kenningar. Á þetta 

einnig við í nemendamiðuðum kennsluaðferðum, þar sem sköpun og lýðræði spila 

saman ásamt fleiri þáttum. En sjálfstæði nemandans er afar mikilvægt til þroska, 

nemendamiðað nám miðar að þroska og sjálfstæði einstaklingsins og mikilvægi þess 

að nemendur hafi eitthvað um sitt eigið nám að segja (Jones, 2009).  

Samskipti nemenda og kennara er skoðuð og hvað fræðimenn telja vera leiðina til 

velgengni nemenda (Doppelt, Mehalik, Schunn, Silk, & Krysinski, 2008a). Umhyggja 

kennara fyrir nemendum er mikilvæg til að vekja áhugahvöt nemenda og skapa góðar 

félagslegar aðstæður (Wolf & Fraser, 2008). Gert er grein fyrir menntagildi 

upplýsinga og tæknimenntunar og skoðaðar fræðigreinar ásamt niðurstöðum 

rannsóknanna STEPS (Balanskat, 2009), og Spjaldtölvur í Norðlingaskóla (Háskóli 

Íslands, 2013) þar sem spjaldtölvunotkun í Biophilia verkefninu var sérstaklega 

skoðuð. Í samhengi við aðalnámskrá er samþætting námsgreina skoðuð, Etim (Etim, 

2005) ásamt Vars og Beane (Vars & Beane, 2000) sem segja okkur hvað samþætting 
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námsgreina er, einnig er félagslegur og námslegur ávinningur af samþættingu tónlistar 

við aðrar námsgreinar skoðaður (Eerola & Eerola, 2014; Kirschner & Tomasello, 

2009).  

Ritgerð Sigríðar Teitsdóttur (Sigríður Teitsdóttir, 2000), þar sem hún hefur rannsakað 

samband tónlistarnáms og námsgengis er skoðuð með tilliti til niðurstaðna. Rýnt er í 

rannsóknir sem gerðar hafa verið í skólum erlendis er varða bæði árangur barna í 

lestri, rýmisgreind og stærðfræði í tengslum við tónlistarkennslu og tengjast 

fræðasviði þessa verkefnis. Heimspekilega hliðin fengin hjá Aristóteles (Stamou, 

2002) og Dewey (2000) sem talar um lýðræðislegt samvistarform og verkhyggju með 

meiru.  

 KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Aðferðafræðin sem notuð var er eigindleg fyrirbærafræðileg rannsókn byggð á 

rannsóknarferli Vancouver-skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Byggist hún upp á 

þeim gögnum sem finnast um kennsluverkefnið Biophilia á netinu, fagbókum og 

ritstýrðum fræðigreinum tengdu málefninu, eins voru verkefni og rannsóknir skoðuð 

sem varða málefnið. Tekin voru opin viðtöl við verkefnastjóra verkefnisins Biophilia 

hjá Mennta-og menningarmálaráðuneytinu og Reykjavíkurborg. Einnig voru tekin 

viðtöl við tvo kennara í hverjum þeim þremur skólum í Reykjavík sem unnið hafa að 

innleiðingu verkefnisins í sínum skóla og kennt Biophilia í efri bekkjum grunnskóla. 

Skólarnir voru valdir í rannsóknina eftir ábendingu verkefnastjóra Biophilia 

verkefnisins út frá þátttöku þessara skóla. Góður samanburður ætti að nást við að velja 

þessa þrjá skóla þar sem virk þátttaka var í öllum þessum skólum í verkefninu og 

aldur nemendanna á svipuðu reki. Samtölin voru tekin upp, afrituð og þemagreind til 

að komast að niðurstöðu, hvað var sameiginlegt hjá viðmælendum og hvað ekki, og 

það sem við á eftir rannsókninni og þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp 

með. Frekari útlistun aðferðafræði nálgunar verður ítarlega lýst í aðferðafræðikafla 

hér að neðan.  

  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Ástæða þess að þetta verkefni varð fyrir valinu er mikilvægi þess að börn og 

ungmenni fái notið nýmælis í kennslu sem mögulega gæti verið áhugahvetjandi í 

náminu og aukið gleði og áhuga nemenda á námsgreinunum og eflt nemendur í 

sköpun. Biophilia kennsluverkefnið er frekar nýlegt en þar sem samstarfsverkefnið 
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hefur verið í kennslu núna í eitt skólaár í Reykjavík og samstarfslöndunum, tel ég 

mikilvægt að skoða áhrif verkefnisins. Það myndi hafa mikið hagnýtt gildi, að geta 

með rannsókn á verkefninu komist að því hvort kennsluverkefnið hafi haft tilætlaðan 

árangur. Skoða þarf viðhorf kennara og verkefnastjóra þar sem Biophilia hefur verið 

kennt, með það að leiðarljósi að kanna áhrif menntaverkefnisins á upplifun og árangri 

barnanna af Biophilia menntaverkefninu við skólann. Einnig er mikilvægt að kanna 

upplifun kennara af verkefninu, hver þeirra reynsla hafi verið af Biophilia. Vert er 

einnig að skoða hvort þær kennsluaðferðir sem Biophilia býður upp á séu spennandi 

og mögulega góð viðbót fyrir kennara til jákvæðrar upplifunar í kennslu. Nytsamlegt 

væri einnig ef hægt væri að heyra hlið nemendanna sem taka þátt í Biophilia, en þar 

sem könnun á málefnum sem snerta börn er viðamikil og þarfnast sérstaks og mikils 

undirbúnings, þá verður það að bíða að sinni.  

  UPPBYGGING RITGERÐAR 

Uppbygging þessa verkefnis er nokkuð hefðbundin. Í kafla eitt á eftir inngangi og 

lýsingu á viðfangsefni er kafli 1.2 þar sem rannsóknarspurningar og 

rannsóknarmarkmið eru lögð fram. Í kafla 1.3 er stutt kynning á helstu fræðilegum 

nálgunum og kenningum, síðan í kafla 1.4 er kynning á aðferðafræði þessarar 

rannsóknar. Í kafla 1.5 kemur rökstuðningur rannsakanda fyrir vali á viðfangsefni og í 

kafla 1.6 er farið í uppbyggingu ritgerðar.  

 

Í kafla tvö er farið í fræðilegan kenningagrunn og umfjöllun um fræðilega hluta 

verkefnisins, í kafla 2.1 eru skoðaðar rannsóknir og umfjallanir fræðimanna á 

kennsluháttum og kennsluaðferðum. Í kafla 2.2 eru kennaramiðar kennsluaðferðir 

skoðaðar í ljósi fræðanna og rannsókna. Nemendamiðaðar kennsluaðferðir eru svo 

teknar fyrir í kafla 2.3 og skoðaðar ásamt fræðunum og rannsóknum. Í kafla 2.4. er 

Biophilia sem kennsluaðferð skoðuð og þróun Biophilia frá hljómlistar appi til 

kennsluaðferðar er skoðuð í kafla 2.5. Er síðan í kafla 2.6 fjallað um 

spjaldtölvunotkun í námi og fræði og rannsóknir skoðaðar í því samhengi. Endar 

síðan kafli tvö á samþættingu námsgreina í kafla 2.7 þar sem samþætting er ítarlega 

skoðuð með hliðsjón af fræðigreinum, bókum og rannsóknum. 

 

Í kafla þrjú er farið í aðferðafræði rannsóknar og henni lýst sem og einnig 

þátttakendum rannsóknar, lýsing á úrtaksaðferðum kemur fram í kafla 3.1. Í kafla 3.2 
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er útskýrð rannsóknarnálgun, hönnun á rannsókn og kostir og gallar skoðaðir, síðan er 

rannsóknaraðferðum lýst í kafla 3.3. Í kafla 3.4 er skilgreint hvernig framkvæmd 

rannsóknar og aðgengi að gögnunum fór fram og í kafla 3.5 eru aðferðir við greiningu 

gagnanna útskýrðar. Í framhaldi af því, í kafla 3.6 er farið yfir og útskýrð réttmæti og 

áreiðanleiki rannsóknar þessarar, síðan í kafla 3.7 er farið yfir stöðu rannsakanda 

innan rannsóknar og siðferðileg álitaefni.  

 

Í kafla fjögur er greint frá helstu niðurstöðum viðtala við viðmælendur þessa 

rannsóknarverkefnis. Í kafla 4.1 er greint frá bakgrunni og áhuga kennara fyrir 

menntaverkefninu Biophilia og síðan í kafla 4.2 er farið í greiningu og skoðun á 

innleiðingu menntaverkefnisins, síðan í kafla 4.3 er samþætting námsgreina greind, er 

síðan í kafla 4.4 farið á flug með Biophilia, þar eru skoðuð eru áhrif Biophilia á 

skólastarf, nemendur og kennara. Tækni og aðstaða í skólunum er skoðuð í kafla 4.5 

og í kafla 4.6 er rætt um uppskeru verkefnisins í formi listaverka sem voru til sýnis í 

Ráðhúsinu.  

 

Í kafla fimm eru umræður og ályktanir reifaðar og niðurstöður ræddar í ljósi þeirra 

fræða og gagna sem liggja til grundvallar þessu rannsóknarverkefni. Skiptist kafli 

fimm í fimm undirkafla sem eru: 5.1 Aðkoma kennara og verkefnastjóra að Biophilia, 

kafli 5.2 Áhrif innleiðingar Biophilia og samþættingar námsgreina. kafli 5.3 Áhrif 

Biophilia á nemendur og kennara, síðan kafli 5.4 sem er samantekt og umræða um 

málefnið. Í lokaorðum í kafla sex eru ásamt umræðum og fleiru, ræddar niðurstöður 

og þá ekki síst hvað kom mest á óvart í niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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2 FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

Biophilia er kennsluaðferð þar sem listir og vísindi eru tengd saman. Hún leggur 

áherslu á þekkingu, sköpun og tækni, og byggir á upplifun nemenda af heimi tónlistar 

og vísinda á sama tíma. Unnið er þverfaglega, þvert á námsgreinar og skólastig. Eitt 

af markmiðum verkefnisins er að brjóta upp hefðbundið kennaramiðað 

kennslufyrirkomulag og virkja nemendur sjálfa sem þátttakendur í námi sínu. Í 

þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu kenningum sem liggja að baki 

nemendamiðuðum kennsluaðferðum þar sem virkni nemenda er í fyrirrúmi og rökum 

sem hvetja til þróunar kennsluumhverfis í þá átt. Auk þess verður fjallað um gildi 

þverfaglegs náms og sköpunar í skólastarfi. Hér munu verða skoðaðar fræðilegar 

heimildir sem tengjast efninu og rannsóknir sem gerðar hafa verið út frá 

tónlistarkennslu og tengslum hennar við aðrar námsgreinar. Ásamt rannsóknum sem 

tengjast tónlist í kennslu barna mun tækni, lýðræði og ný aðalnámskrá fléttast saman 

við efnistök. 

 KENNSLUHÆTTIR OG KENNSLUAÐFERÐIR 

Smaldino, Lowhter og Russel skilgreina kennsluaðferð á þá leið, að það sé aðferð til 

að fá nemendur til að takast á við ákveðið lærdómsferli (Smaldino et al., 2008). Í bók 

sinni Litrófi kennsluaðferðanna skilgreinir höfundur hugtakið „sem það skipulag sem 

kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og 

námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 9). Skilgreining Ingvars miðast við skipulag til skamms tíma, einnar eða 

fárra kennslustunda. Hér getur kennarinn beitt tveimur eða þremur kennsluaðferðum 

við hverja kennslustund. Dæmi um stutta kennslustund gæti verið fyrirlestur eða 

námsleikur, meðan aðrar kennsluaðferðir geta nýst í margar kennslustundir eins og 

hópavinna og sjálfstæð viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).  

Í nýrri námskrá Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2011/2013) stendur “Að 

það séu gömul og ný sannindi að engin raunveruleg þróun verður í skólastarfi nema 

fyrir tilstuðlan kennara og skólastjórnenda“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 7). Það er hægt að setja menntastefnu, lagfæra skipulag, skólabyggingar og 

námsgögn en sé breytingum ekki fylgt eftir í skólunum, munu þær ekki skila neinum 

árangri. Í góðri samvinnu við þá sem bera uppi skólastarfið og menntayfirvöld getum 

við innleitt nýjar hugsanir í skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 
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Í skapandi skólastarfi getur falist tækifæri með fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

opnum einstaklingsmiðuðum kennsluháttum að virkja áhugahvöt nemenda til náms og 

mæta hverjum nemanda þar sem hann er staddur í sinni þekkingarleit. Það krefst þess 

að kennarinn beiti fjölbreyttum aðferðum við mat á verkefnum og framförum 

nemendanna og geri jafnvel nemendur ábyrga upp að vissu marki fyrir námsmati sínu 

og félaganna. Í flóknu samfélagi breytinga og framfara er þörf á að hafa opinn huga, 

fjölbreyttar lausnir og nýta sérþekkingu starfsfólks skóla og kennara sem best á öllum 

greinasviðum sem stutt geta dyggilega við skapandi starf í skólum (Aldís 

Ingvadóttir,Sigrún S. Jökulsdóttir, n.d.; Sigrún Björk Cortez, 2016).  

Til að átta okkur á stöðu fjölbreyttra kennsluhátta í íslenskum skólum er vert að skoða 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á því sviði. Í grein Hafsteins Karlssonar (2009) 

Kennsluaðferðir í íslenskum og finnskum grunnskólum rannsakar hann kennsluhætti í 

sex íslenskum og fjórum finnskum grunnskólum veturinn 2006-2007, og kemur fram 

að ríkjandi kennsluhættir bæði í finnsku og íslensku skólunum voru fremur 

hefðbundnir. Í byrjun kennslustundar heldur kennarinn smá fyrirlestur og síðan vinna 

nemendur í vinnubókum sínum. Hafa þó sumir íslensku kennararnir stigið skref til 

breyttra kennsluhátta, með því einkum að leyfa nemendum að vinna eftir eigin 

áætlunum og jafnvel geta þeir unnið í mismunandi námsgreinum í sömu kennslustund. 

Kennslubækur voru mjög stýrandi bæði hjá finnsku og íslensku kennurunum, studdust 

finnsku kennararnir í meira mæli við kennsluleiðbeiningar heldur en þeir íslensku. 

Kom það fram að íslensku kennararnir hefðu sig ekki mikið í frammi og héldu sig 

frekar til hlés heldur en finnsku kennararnir. Höfðu nemendur fremur lítið um sitt nám 

að segja í báðum löndum. Hefðbundnir kennsluhættir hafa verið ráðandi, sjálfstæði og 

framlag nemenda lítið, og kennslubækur stýrandi. Í flestum tilfellum hafi uppröðun 

borða verið hefðbundin og kennsluaðferðir miðað að því að nemendur væru allir að 

vinna við sömu verkefni á sama tíma (Hafsteinn Karlsson, 2009). Vert er þó að nefna 

að í rannsókninni kom einnig fram að íslenskir kennarar sýndu meiri viðleitni til 

breyttra kennsluhátta en þeir finnsku. Tekur Hafsteinn það fram að það samræmist 

rannsókn Kristínar Jónsdóttur (Kristín Jónsdóttir, 2003) þar sem kemur fram að 

kennarar á Íslandi eru jákvæðir gagnvart breytingum á kennsluháttum (Hafsteinn 

Karlsson, 2009).  

Nýleg rannsókn sem gerð var af á um þriðja tug fræðimanna, Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21 aldarinnar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014) dregur upp 
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frekar ítarlega mynd af viðhorfum til náms, námsumhverfis, hlut nemenda, skipulagi 

og stjórnun, námi í list- og verkgreinum, einnig nýtingu upplýsingatækni í skólastarfi. 

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að áhrif nemenda á starfshætti væru lítil, þó væru 

viðhorf nemenda til náms, kennslu og samskipta innan skólans almennt jákvæð. Bein 

kennsla í bekkjarstofu var algengasti kennslumátinn, en fylgt eftir með ýmiss konar 

einstaklingsverkefnum. Tölvubúnaður var takmarkaður og þar af leiðandi lítil nýting á 

upplýsingatækni í kennslustundum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2015). Meðrannsakandi 

sömu rannsóknar, Anna Kristín Sigurðardóttir dósent, segir í viðtali við 

Stúdentablaðið (2015) að „marktækur munur hafi verið á því hvað kennarar voru 

ánægðari í teymiskennslunni við vinnu í opnum rýmum, en þeir kennarar sem unnu 

einir með einn bekk í hefðbundinni skólastofu“ (Bergþóra Jónsdóttir, 2015).  

Þar sem skólabyggingar 21. aldarinnar eru hannaðar út frá hugmyndum um opna 

starfshætti, teymiskennslu og samvinnu kennara, er hugað að opnum rýmum og 

sveigjanleika í hönnun þeirra. Áður fyrr var hönnun skólanna hefðbundnari eins og 

við þekkjum. Það sem kom mest á óvart í niðurstöðum að mati Önnu Kristínar í 

rýmishluta rannsóknarinnar fyrir utan það, að kennarar voru almennt ánægðari í 

opnum rýmum, var að þegar kennsluaðferðir voru bornar saman, í opnu rými til móts 

við það hefðbundna, kom í ljós að lítil munur var þar á. Mikilvægt er að horfa fram á 

veginn og skoða vel með skýra framtíðarsýn í huga, að það er verið að byggja til 

framtíðar og þurfa kennararnir að vera undirbúnir undir breytta kennsluhætti og 

aðferðir, þar sem nýjar flottar skólabyggingar einar og sér leiða ekki sjálfkrafa af sér 

breyttar kennsluaðferðir (Bergþóra Jónsdóttir, 2015). Styður heildarmat Birnu 

Sigurjónsdóttur, Kennsluhættir í grunnskólum Reykjavíkur (2015) við þessar 

rannsóknir. Rannsóknin var byggð upp þannig, að 1.066 kennslustundir voru metnar 

með tilliti til kennsluhátta. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er lang algengast 

að nemendur vinni undir beinni stjórn kennara að verkefnum og hlusti á innlögn eða 

fyrirlestra kennara. Kennarinn er í aðalhlutverki og stýrir náminu, sem miðast að því 

að ná fram sömu lausn hjá öllum nemendum. Kom þó fram í greiningu kennsluhátta 

að kennarastýring var enn meiri í bóklegum greinum en list- og verkgreinum (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2015). Vantar hér samkvæmt þessum rannsóknum mikið upp á 

fjölbreytta kennsluhætti eins og lögð er mikil áhersla á í aðalnámskrá frá árinu 2006 

og einnig í nýrri aðalnámskrá frá árinu 2011. Telur Birna það umhugsunarefni hvað 

samvinna nemenda og sjálfstæði fái lítið rými, en í nýrri aðalnámskrá (2011/2013) eru 

þessir þættir hluti af þeirri lykilhæfni sem einkenna á nám nemenda (Birna 
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Sigurjónsdóttir, 2015). Kom það einnig fram í rannsókninni, Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21 aldarinnar (2014) að margir kennarar höfðu áhuga á að 

þróa sínar kennsluaðferðir að einstaklingsmiðuðu námi. En bent er jafnframt á að 

opinberar stefnur í skólamálum séu ekki mjög sýnilegar í kennslustofum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2014). Levin (2012) varar einmitt við því að setja fram stefnur af hálfu 

stjórnvalda og gera ráð fyrir að það eitt og sér nægi til breytinga. Til að stefna nái 

fram að ganga þarf að fylgja innleiðingaráætlun með faglegum og fullnægjandi 

stuðningi við kennara.  

 KENNARAMIÐAÐAR KENNSLUAÐFERÐIR 

Í kennaramiðuðum (e. teacher-centered) kennsluaðferðum er það kennarinn sem er í 

aðalhlutverki við beina kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). En samkvæmt Kaplan 

(1990) byggist bein kennsla (e. direct instruction) á skýrum markmiðum, útskýringum 

og dæmum, hér eru viðhafðar spurningar og hæfileg þjálfun, og verkefni eru sett 

skipulega fram (Kaplan, 1990). Í kennaramiðuðu námi verða áhrif nemandans ekki 

mikil, kennarinn stjórnar ferlinu og hvernig kennslu er komið á framfæri. Þegar þessi 

kennsluaðferð er notuð er skólastofan eða vísindastofan yfirleitt hefðbundin, 

nemendur sitja við borð í röðum sem öll snúa að kennaranum og meðtaka kennslu 

með hlustun eða farið er eftir námsbókinni (Cuban, 1982; Jóhanna Einarsdóttir et al., 

2010). Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur kemur fram að á fyrsta ári í framhaldsskóla 

fari mikill tími í kennslustundum í yfirferð á verkefnum sem reyni lítið á 

sköpunarkraft, skipulagshæfni og hugmyndaflug nemenda (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2012). 

 

Í aðalnámskrá grein 2.3. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) er tekið fram að 

nemendur þurfa að kunna að sækja sér þekkingu og leikni og geta beitt henni. Áhersla 

er lögð á að nemendur séu ábyrgir og skapandi í sinni þekkingarleit og stundi 

ígrundun og rökstuðning. Nemendum á að gefast tækifæri til að fást við ýmis verkefni 

sem tengjast menningu samfélagsins og umhverfi barna og ungmenna. Bæði innan og 

utan kennslustunda í skólastarfi þarf að styrkja börn og ungmenni til námshæfni, jafnt 

almennt í hinu daglega lífi og á tilteknum sviðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Víða í nýjustu aðalnámskrá er vikið að sköpun, 

samstarfi, lýðræði og flest öllum þeim þáttum sem virkja okkur sem einstaklinga til 

samvinnu og hópavinnu. Virðast kennaramiðaðar kennsluaðferðir því síðri kostur til 
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að ná þeim markmiðum. Engu að síður þá er þessi kennsluaðferð ákjósanleg þegar 

miðla þarf til margra, þar sem einn kennari getur miðlað þekkingu til margra nemenda 

í einu. Aðferðin er einnig vinsæl þar sem hún er hagkvæm fyrir kennarann, þar sem 

hann kemur miklu á framfæri á jafnvel stuttum tíma og getur hugsanlega endurnýtt 

undirbúning í annari sambærilegri kennslu. Mikilvægt er þó að fyrirlestrar séu brotnir 

upp. Þetta er einnig kannski sú aðferð sem flestir kennarar eru vanir úr eigin námi 

(Ásrún Matthíasdóttir, 2000; Lilja María Jónsdóttir, 1996). En nemendamiðaðar 

kennsluaðferðir eru kannski frekar leiðin til að ná fram markmiðum nýrrar námskrár 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 NEMENDAMIÐAÐAR KENNSLUAÐFERÐIR 

Þegar talað er um nemendamiðaðar (e. student-centered) kennsluaðferðir þá er átt við 

að nemendur fái tækifæri til að afla sér sjálfir upplýsinga og læra með sjálfstæðum 

hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Þessi aðferð er oft nefnd óbein kennsla (e. indirect 

instruction) og flokkar Kaplan ýmsar aðferðir eins og uppgötvunarnám og leitarnám 

undir óbeina kennslu þar sem aðferðir byggja á sjálfstæðum vinnubrögðum eins og 

heimildaöflun og athugunum sem byggjast á spurningum (Kaplan, 1990). Í Litrófi 

kennsluaðferðanna (2013) er fjallað um vandann við þessa flokkun, það er að segja 

beinna og óbeinna kennsluaðferða, eða öllu heldur eins og höfundur segir, heiti 

þessara ólíku aðferða, þar sem hægt sé að færa rök fyrir því að hugtökin beinn og 

óbeinn eigi ekki við. Leitaraðferðir sem notaðar eru í óbeinu námi séu á engan hátt 

óbeinni en kennsla þar sem kennarinn sé í hlutverki útskýrandans (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013).  

 

Þemanám myndi flokkast undir nemendamiðaðar kennsluaðferðir þar sem nemandinn 

fær að reyna margvíslega færni og reynir það á ólíka hæfileika og hugsun hjá hverjum 

nemanda enda er meginmarkmið þemavinnu að þjálfa nemendur í samhjálp og 

samvinnu. Hópavinna passar einnig vel hér undir þar sem nemendur fá að vinna bæði 

einstaklingsbundið og í hóp. Nemandinn fær að velja sér eitt eða fleiri verkefni sem 

tengjast þemanu og leitar sér grunnþekkingar og heimilda og vinnur svo ef til vill í 

samvinnu með öðrum að lokaúrlausnum verkefnisins (Lilja María Jónsdóttir, 1996). 

Kveikjur eru síðan notaðar til að fá hugstormun nemenda til að fara á flug 

(e.brainstorming), eins eru opnar spurningar mjög hentugar til að koma hugarflugi af 

stað hjá nemendum. Er þetta óaðskiljanlegur hluti af skipulagningu þemanáms. 
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Kveikjan er aðferð kennarans til að koma verkefninu af stað. Þjónar hún 

margvíslegum tilgangi eins og að vekja áhuga á viðfangsefninu, knýja fram þekkingu 

og örva hugmyndaflug svo eitthvað sé nefnt (Lilja María Jónsdóttir, 1996).  

 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að nemendur finni að þeir hafi 

eitthvað um sitt eigið nám að segja (Jones, 2009). Biophilia kennsluaðferðin byggist 

upp á því að nemendur fái verkefni í hendur sem þeir leysa ýmist í þema-, hópa- eða 

einstaklingsvinnu, en haft er að leiðarljósi að hver og einn nemandi fái sjálfur að 

uppgötva og læra af eigin reynslu í verkferlinu og er afar mikilvægt að útvega þeim 

þau tæki og tól sem nauðsynleg eru til þess að geta framkvæmt og leyst verkefnið. Þá 

verða nemendur virkari og finna fyrir velgengni (Doppelt et al., 2008a). Þegar unnið 

er í hópavinnu eða að samstarfsverkefnum er auðveldara fyrir kennarann að kynnast 

nemendunum og sögu þeirra, og gefur þetta kennaranum tækifæri til að þróa nánari 

samskipti við nemendur þannig að þeir finni að hugað sé að þeim bæði persónulega 

og námslega séð. Einnig er umhyggja fyrir nemendum mikilvæg til að vekja 

áhugahvöt þeirra og getur kennarinn skapað góðar félagslegar aðstæður þegar unnið 

er í hópavinnu, þannig að nemendum finnist þeir vera á heimavelli (Wolf & Fraser, 

2008).  

  

Umhyggjusamt námsumhverfi hefur einnig áhrif á nám og almenna vellíðan 

(Bandura, 1997). Hefur það sýnt sig að þegar nemendur hafa náin samskipti við 

kennara og samnemendur, stunda þeir nám sitt betur (Bergin & Bergin, 2009). Gott 

námsumhverfi þarf að byggja á jafnræði. Dewey (2010) talar um, að það sem einkenni 

lýðræðislegt samvistarform byggist á jafnræði, ekki einungis valdajafnvægi heldur 

jafnvægi í félagslegum kringumstæðum. Það skipti máli að ekki sé gert félagslega upp 

á milli manna og að hagsmunir manna séu jafnir. Dewey telur að lýðræði sé ekki fyrst 

og fremst stjórnskipulag heldur ákveðið samvistarform, menntun þrífist best þar sem 

samvist einkennist af lýðræðislegum gildum. Þrælahald sé andstæða lýðræðislegra 

samvista sem byggist á því að vinna fólks sé miðuð að hagsmunum sem sé þeim 

framandi (Jóhanna Einarsdóttir et al., 2010). Í aðalnámskrá (2011/2013) er mikið rætt 

um lýðræði og einstaklingsmiðun ásamt öðrum þáttum. Einstaklingsmiðun ætti í raun 

að vera meira útbreidd í námsumhverfi í nútíma lýðræðisþjóðfélagi, þar sem 

einstaklingurinn fær að njóta sín og þar sem viðmiðið er einfaldlega að sinna 

námsþörfum hvers nemanda, eða litlum hópi nemenda fremur en því gamalkunna 
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mynstri, þar sem nemendur eiga að vera meira og minna allir eins (Tomlinson & 

Allan, 2000).  

 

Í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (2011/2013) er sköpun tekin inn sem 

einn af grunnþáttum menntunar barna, hinir þættirnir eru: læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, og síðan jafnrétti og sköpun. Snýr 

þessi námskrá að leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum. Grunnþættirnir 

snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og 

ungmenni læri að byggja sig upp líkamlega og andlega og geti bjargað sér í 

samvinnu með öðrum og í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Þetta hljómar mjög vel og gæti átt vel við kennsluaðferðir eins og 

samþættingu náms, með hópa og þemavinnu sem stuðla að sköpun og þroska. 

Þessar áherslubreytingar sem þó hafa átt sér stað síðastliðin ár í aðalnámskrá 

grunnskóla eru skref í rétta átt til þess að þroska einstaklinga og veita þeim 

sjálfstæði og kenna þeim hvað lýðræði og jafnræði er mikilvægt. Þessar breytingar 

koma vonandi til með að koma kennslu barna í þann farveg að ekki verði aftur 

snúið í gamla horfið sem Dewey (2000) lýsir á þann máta að kennslan sé þannig upp 

byggð að börn séu að þóknast kennaranum í stað þess að þóknast viðfangsefninu. 

Mælikvarði barnanna ætti ekki að vera þannig að þau aðlagi sig að því sem þau halda 

að muni falla kennaranum í geð. Heldur væri æskilegra að barnið fengi að fara sínar 

eigin leiðir til árangurs í náminu (Dewey, 2000). 

 

John Dewey er þekktur sem einn af frumkvöðlum pragmatisma eða verkhyggju, sem 

sú stefna er kölluð á íslensku. Verkhyggja er skilgreind sem hugmyndafræði eða 

afstaða. Verkhyggja er nátengd raunhyggju að ýmsu leyti, sem kennir að þekkingarleit 

verði að byggjast á reynslu eða skynjun (Dewey, 2000). Biophilia kennsluverkefnið 

byggist upp á reynslu hvers einstaklings og leit hans að lausnum á verkefnum ýmist 

einstaklingsmiðað eða í hópum, „learning by doing“ (Dewey, 2000). Biophilia fellur 

því hér vel undir kenningar Dewey. Einnig fellur námskenningin hugsmíðahyggja, 

afar vel að hugmyndafræði Biophiliu, hefur þessi námskenning fengið mikla athygli 

síðastliðin ár. Rætur hugsmíðahyggju má rekja til Jean Piaget sem var frumkvöðull 

í þróunarsálfræði en er þekktastur fyrir rannsóknir sínar varðandi vitsmunaþroska 

barna. En einnig hafa Seymour Papert, Jerome Bruner, Lev Vygotsky og John 

Dewey lagt sitt af mörkum til hugsmíðahyggjunnar (Þuríður Jóhannsdóttir, 2001). 
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Meðal annarra kenninga og rannsókna hefur Tomlinsson einnig sótt kenningar til 

hugsmíðahyggjunnar, ásamt kennslufræði sem kennd eru við heilann (e.brain 

based instruction) (Tomlinson & Allan, 2000). Vísar Tomlinson einnig til hugtaks 

sem oft er notað í tengslum við Biophilia sem er flæði (e.flow) sem 

Csikszentmihalyi hefur rannsakað og skrifað mikið um (Csikszentmihalyi, 2013). 

En hugtakið er notað þegar einstaklingurinn verður svo hugfanginn af 

viðfangsefninu að hann gleymir sér alveg í verkefninu og nær þar af leiðandi 

hámarksárangri (Tomlinson & Allan, 2000). Hugsmíðahyggju hugtakið mátast vel 

við einstaklingsmiðað nám og gengur út frá þessu í aðalatriðum þegar við 

skilgreinum það: 

 

 Að nám einkennist af virkni nemenda. 

 Að nemendur byggi upp þekkingu á þeim reynsluheimi sem þeir lifa í. 

 Að nemendur vinni lausnamiðaða verkefnavinnu einir eða í hópi. 

 Að nemendur noti gagnrýna hugsun í tengslum við upplýsingaleit, 

úrvinnslu og umbreytingu þeirra í nýja þekkingu. 

 

Þegar hugsmíðahyggja er notuð sem námskenning bak við kennsluaðferð, er 

henni frekar beitt á eldri nemendur þar sem þessi kennsluaðferð krefst mikillar 

ábyrgðar og sjálfstæðis nemenda. Kennarinn er meira leiðbeinandi sem 

aðstoðar nemendur með því að gera þá meðvitaða um námsferlið (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2001). Hins vegar þegar um yngri börn er að ræða þá er 

mikilvægt samkvæmt meginhugmyndum Piaget að kennarar geri sér grein fyrir 

ákveðnum stigum vitsmunaþroska barna. Þroskastigin eru innsæis eða 

hugboðsskilningur þar sem börn byggja ályktanir sínar og skýringar á 

hugboðum (Þuríður Jóhannsdóttir, 2001). Það er nemendum almennt meiri 

hvatning þegar þeir upplifa að þeir hafa eitthvað val og sjái tilgang með 

náminu, þegar þeim finnst verkefnin áhugaverð og finna fyrir umhyggju í 

kennslustofunni, og upplifa velgengni í náminu (Jones, 2009). Gæti þetta átt vel 

við kennsluaðferðir Biophilia. 

 BIOPHILIA SEM KENNSLUAÐFERÐ 

Biophilia menntaverkefnið er þverfaglegt verkefni með aðkomu fræðimanna, 

vísindamanna, listamanna, kennara og nemenda. Það byggir á því að hvetja börn 
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og kennara til að nýta sköpunargáfuna með því að tengja saman tónlist, tækni og 

náttúruvísindi á nýstárlegan hátt. Nemendur læra með virkri þátttöku, tilraunum, 

leik og sköpun (Mennta-og menningamálaráðuneytið & Norden, n.d.). Sem 

kennsluaðferð er Biophilia frekar nýstárleg aðferð þar sem margmiðlunarverkefnið 

Biophilia samanstendur af appi fyrir iPad og Android og með hverju laga appi fylgir 

gagnvirkt fræðsluforrit fyrir snertiskjá. Í hverju appi fyrir sig eru tekin fyrir ákveðin 

grunnatriði í tónfræði eins og skalar, hljómar og þess háttar og tengd við vísindaleg 

fyrirbæri. Kennslan fer fram með frekar misjöfnum hætti í hverjum skóla og landi 

fyrir sig. Kennslan fer þó alltaf fram þverfaglega, í þemavinnu eða smiðjum. Kennarar 

geta nýtt sér kennsluleiðbeiningar af vefnum http://biophiliaeducational.org en þar eru 

sýndar leiðir til náms út frá 10 öppum. Sýnt er hvernig þau virka og hvernig hægt er 

að nýta þau í kennslu í náttúrufræði, tækni og tónlist svo eitthvað sé nefnt en í raun og 

veru eru möguleikarnir óendanlegir. Margir kennarar hafa til dæmis fléttað heimspeki 

sem og önnur fög hér inn í. Fyrir hvert laga app er einnig hlekkur á kennsluapp sem 

unnið er af forritaranum Scott Snibbe á vefslóð https://www.youtube.com/ 

watch?v=n8c0Ox6d2b (Mennta-og menningamálaráðuneytið & Norden, n.d.).  

 

Hugmyndin hér er að koma af stað hugarflugi en ekki að nota fastmótaðar 

kennsluaðferðir. Kennarar hafa farið margar og misjafnar leiðir í kennslunni, en 

uppbyggingin er yfirleitt á þá leið að nemandinn fær verkefni sem hann hefur nokkuð 

frjálsar hendur með til að komast að sinni eigin niðurstöðu eða útkomu á verkefninu, 

sem einstaklingur eða í hópavinnu eftir stutta innlögn frá kennara (Verkefnastjóri 

Reykjavíkurborgar og kennarar, munnleg heimild september, 2016). 

Kennsluverkefnið er sett upp á þann máta að þar er að finna tillögur, hugmyndir, 

tengingar og vangaveltur sem hjálpa kennurum að færa Biophiliu inn í kennslustofuna 

eða á þá staði þar sem námið fer fram. Námsefnið eða öppin fara með nemandann í 

ferðalag allt niður á sameindastig og upp í vetrarbrautina. Himintunglin eru könnuð 

eins og til dæmis í Moon appinu sem er eitt af þessum 10 öppum sem taka hver á sinn 

máta á vísindalegum og náttúrufræðilegum fyrirbærum í þverfaglegri kennslu. Í 

kennsluleiðbeiningunum er mælt með samvinnu kennara sem kannski annars sjaldan 

fara inn á svið hvers annars og mikilvægt er að tónlistar- og raungreinakennarar vinni 

saman. Rými og aðstaða hafa einnig mikið að segja og er mikilvægt að hafa þráðlaust 

net og sveigjanlegt kennslurými þar sem auðvelt er að setja upp búnað og taka niður 

aftur. Mikilla tilfæringa er þó ekki endilega þörf þar sem í mörgum tilfellum er hægt 

http://biophiliaeducational.org/
https://www.youtube.com/%20watch?v=n8c0Ox6d2b
https://www.youtube.com/%20watch?v=n8c0Ox6d2b
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að komast af með lágmarksbúnað (Mennta-og menningamálaráðuneytið & Norden, 

n.d.).  

 

Biophilia býður upp á kærkomna tilbreytingu frá hefðbundnum kennsluaðferðum sem 

byggja að mestu leyti upp á orðum, en hér er byggt meira á margvíslegri skynjun og 

samskiptum án orða og verður námið með því móti mun óhlutbundnara (Mennta-og 

menningamálaráðuneytið & Norden, n.d.). Í viðtali við Björk talar hún um að stór 

hluti af tónlistarsköpun hennar sé frá náttúrunni kominn allt frá því hún var ung stúlka 

og samdi tónlist í alls kyns veðurafbrigðum á göngu sinni til og frá skóla. Með 

tilkomu spjaldtölvanna segir Björk að sér hafi opnaðist nýr heimur. Þarna geti hún sett 

inn allt það sem hún er búin að vera að velta með sér. Þarna er hægt að setja inn 

hvernig kristallar verða til, hvernig eldingar myndast og hvernig öll þessi 

náttúruundur verða til. „Þarna gat ég sett saman þetta allt og leikið mér með það og 

samið tónlist út frá því,“ segir Björk (Attenborough, 2014). Þetta er í raun það sem 

Björk hefur yfirfært á kennsluverkefnið til að börn og fullorðnir geti skoðað, nemið og 

leikið sér með alls kyns vísinda- og náttúrufyrirbrigði og samið tónlist út frá því sem 

hver og einn upplifir og skapað út frá því, og um leið fengið innsýn í heim 

tónlistarinnar og náð að sameina þessa þætti út frá grunnhugmyndum Biophilia 

hugbúnaðarins (e.app). 

 ÞRÓUN BIOPHILIA FRÁ HLJÓMLISTAR HUGBÚNAÐI TIL 

KENNSLUAÐFERÐAR 

Biophilia þýðir, samkvæmt orðabók Britannica, ást á lífinu og á öllu því sem lifandi er 

(Global Britannica, n.d.). Á kennsluvef Biophilia stendur: 

 

Velkomin í Biophiliu, sem er ást á náttúrunni í öllum sínum myndum, frá smæstu 

lífverum til stærstu risastjarna sem svífa um fjarlægustu víddir alheimsins.  

Biophiliu fylgir óslökkvandi forvitni, áköf löngun til að rannsaka og uppgötva þá 

tálfögru staði þar sem við komumst í tæri við náttúruna; þar sem hún leikur á 

skynjun okkar með litum og formum; ilmefnum og lykt (Mennta-og 

menningamálaráðuneytið & Norden, n.d.). 

 

Biophilia er kennsluaðferð sem byggir á verkum samnefndar plötu Bjarkar 

Guðmundsdóttur, sem er fyrsta app-hljómplata veraldar og spinnur saman í þessu 

einstaka sköpunarverki, tónfræði, vísindi, hönnun og tækni. Með öppunum er 

markmiðið að þróa nýjar kennsluaðferðir í takt við nýja tíma og tækni og virkja með 

þessum aðferðum sköpunarkraft ungs fólks (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
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2014). Ævintýri Biophiliu kennsluverkefnisins hófst árið 2011 þegar listakonan Björk 

Guðmundsdóttir bauð Reykjavíkurborg og Háskóla Íslands til samstarfs um 

tónvísindasmiðju, sem er verkefni sem hún hafði unnið með börnum tengt Biophiliu 

tónverkinu. Var stofnaður verkefnahópur um verkefnið af þremur aðilum sem 

samanstóð af verkefnastjóra barnamenningar í Reykjavík, kynningastjóra 

vísindamiðlunar hjá Háskóla Íslands og fulltrúa Bjarkar. Voru tónmenntakennarar úr 

grunnskólum landsins og vísindamenn frá Háskóla Íslands fengnir til samstarfs til 

þróunar á tónvísindasmiðjum sem byggðar voru á hugmyndum Bjarkar úr frá heimi 

Biophiliu.  

 

Smiðjurnar voru síðan haldnar í Hörpu á sama tíma og tónleikar Bjarkar þar sem 

nemendur á miðstigi úr fjórum grunnskólum tóku þátt ásamt kennurum. Fæddust hér 

fyrstu hugmyndir um hvernig ætti að miðla hugmyndafræði Biophiliu til barna með 

því að tengja saman náttúrufræði, tónfræði, skapandi ferli og tækni. Var hér fyrstu 

fræjunum sáð í tónvísindasmiðjunum, áhugi kviknaði á verkefninu hjá fjölda kennara 

og nemenda þar sem viðstaddir „upplifðu að með hugmyndafræði Biophiliu væri hægt 

að vekja áhuga barna á vísindum og tónlist og þáttum sem tengja þessi viðfangsefni 

saman“ (Reykjavíkurborg, 2015, bls. 3). Yfirstjórn skóla- og frístundamála í 

Reykjavík vildu sjá Biophiliu vaxa og dafna. Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Besta 

flokksins og Samfylkingarinnar lögðu fram tillögu þar sem sviðsstjóra 

Reykjavíkurborgar var falið að þróa símenntunar- og starfsþróunarverkefni þar sem 

kennurum í grunnskólum í Reykjavík væri boðið að taka þátt í þverfaglegu 

þemaverkefni Biophilia fyrir fimmta til sjöunda bekk. „Markmið verkefnisins er að 

samþætta á nýstárlegan hátt tónlist, vísindi, tölvutækni, móðurmál og jafnvel fleiri 

námsgreinar. Með Biophiliu í skólum gefst grunnskólum einstakt tækifæri til að þróa 

kennsluaðferðir á nýjum grunni“ (Reykjavíkurborg, 2015, bls. 3). Var hér tekið skref í 

átt að breyttum kennsluháttum. Í janúar 2012 var síðan hafist handa við að þróa 

kennsluverkefnið áfram af hópi fagmanna sem áður höfðu tekið þátt í smiðjunum í 

Hörpu og urðu út frá því til kennsluleiðbeiningar fyrir grunnskólakennara.  

 

Til að koma Biophiliu til sem flestra var sett saman verkfærakista með bekkjarsetti af 

spjaldtölvum og verkfærum til vísindatilrauna og tónsköpunar, sem hægt væri að lána 

á milli skóla. Mennta- og menningarmálaráðuneytið veitti fjárveitingu fyrir kaupum á 

20 spjaldtölvum og þeim búnaði sem fylgja þurfti verkefninu, þar sem fáar 
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spjaldtölvur voru til í skólum borgarinnar (Reykjavíkurborg, 2015). Skilyrði skólanna 

fyrir því að fá kistuna lánaða var að kennarar væru búnir að fara á námskeið. Í 

framhaldi af tilraunaverkefni þessu var haustið 2013 farið í gang með að safna saman 

því efni sem hafði orðið til á ferðum kistunnar af fulltrúum Háskóla Íslands, Björk 

Guðmundsdóttur og Reykjavíkurborg. Tilgangurinn var að fara yfir 

kennsluleiðbeiningar og endurskoða í ljósi reynslunnar, einnig að huga að mögulegum 

breytingum á þeim í ljósi norrænnar samvinnu sem stefnt var að sem menntaframlag 

Íslands á formennskuárinu í Norrænu ráðherranefndinni árið 2014. Rýnihópur sem 

samanstóð af kennurum og öðru fagfólki sem reynslu hafði af verkefninu var settur 

saman af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, að beiðni Bjarkar Guðmundsdóttur. 

Markmiðið með rýnihópnum var að fá sýn kennara á kennsluleiðbeiningarnar og 

reynslu þeirra af verkefninu. Rýnihópurinn vann síðan áfram að endurbættum 

kennsluleiðbeiningum og undirbúningi fyrir Biophiliu til kennslu í samvinnu við 

Norrænu ráðherranefndina. Biophilia tónvísindasmiðjur hafa einnig verið í boði vítt 

og breitt um landið á vegum Háskólalestar Háskóla Íslands sem farið hefur með 

kistuna á ferð um landið og kynnt í smiðjum, skólum og vísindaveislum sem voru 

opnar öllum áhugasömum um verkefnið (Reykjavíkurborg, 2015). Útbreiðsla 

Biophilia til Norðurlandanna, Álandseyja, Færeyja og Grænlands hófst árið 2014 

þegar kennsluverkefnið Biophilia var eitt af formennskuverkefnum Íslands í Norrænu 

ráðherranefndinni og var verkefnið valið sem menntaframlag Íslands í samstarfinu. 

Hittust hér í framhaldi fulltrúar landanna í nóvember 2014 til að ræða 

kennsluaðferðina og að taka fyrstu skrefin í samstarfsverkefninu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Hvert land fyrir sig hafði ákveðið tiltekið svæði í 

sínu landi sem tæki þátt í verkefninu og var samstarfi við löndin stýrt af 

verkefnastjórum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (Verkefnastjóri Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins, munnleg heimild, apríl 2016).  

 

Þriggja ára þróunarverkefni Biophiliu á Norðurlöndunum og sjálfstjórnarsvæðunum 

Grænlandi , Færeyjum og Álandseyjum lauk í lok ársinns 2016, en nú hafa alls 77 

skólar, tekið þátt í verkefninu á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. Í byrjun 

október 2016, var haldin ráðstefna hér á landi þar sem saman komu fulltrúar þeirra 

landa sem  tekið höfðu þátt í Biophilia menntaverkefninu á vegum Norrænu 

ráðherranefndarinnar   (Reykjavíkurborg, 2016; Sigríður Dögg Auðunsdóttir, n.d.). 

Helstu niðurstöður sem komu fram á ráðstefnunni voru að „Biophilia hefur haft 
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jákvæð áhrif á kennsluaðferðir og greina má aukinn áhuga kennara sem tóku þátt í því 

á að beita skapandi aðferðum við kennslu. Einnig kom fram að í flestum 

þátttökulöndunum merktu menn aukinn áhuga nemenda á tónlist og náttúruvísindum í 

kjölfar kennslunnar“ (Reykjavíkurborg, 2016). Ávarpaði Björk Guðmundsdóttir 

ráðstefnugesti og sagði að til stæði „að endurskoða kennsluverkefnið og setja inn í 

nýja uppfærslu á smáforritum sem eru undirstaða menntaverkefnisins“ 

(Reykjavíkurborg, 2016).  

  SPJALDTÖLVUNOTKUN Í NÁMI 

Í meistararitgerð Jóhönnu Þorvaldsdóttur, Í takt við tíðarandann, spjaldtölvur í námi 

og kennslu á yngsta stigi grunnskóla (2014), leitast hún við að rannsaka hvernig 

„starfandi kennarar nýta spjaldtölvur á yngsta stigi grunnskólans og varpa ljósi á áhrif 

notkunarinnar á nám, kennslu og læsi“ (Jóhanna Þorvaldsdóttir, 2014). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að innleiðing spjaldtölva hefur haft jákvæð áhrif á 

yngsta stig þeirra bekkja sem rannsóknin náði til að mati þeirra starfandi kennara sem 

tóku þátt í rannsókninni. Telur Jóhanna að draga megi þær niðurstöður af 

rannsókninni að spjaldtölvunotkun geti bætt kennslu og nám, en einnig veitt 

kennurum „aukin tækifæri til að efla upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi nemenda“ 

(Jóhanna Þorvaldsdóttir, 2014, bls. 68).  

 

Biophilia kennsluaðferðin byggir mikið á notkun spjaldtölva, eða iPad sem kerfið er 

hannað fyrir. Hefur verið mikil vitundarvakning undanfarið á notkun tölva og 

spjaldtölva í námi, ekki síst í ljósi nýrrar námskrár sem hvetur til tölvunotkunar. Í 

almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla (2011/2013) kafla 26 er gerð grein fyrir 

menntagildi og megintilgangi upplýsinga- og tæknimenntunar sem felur í sér 

tölvunotkun ásamt miðlamennt, skólasafnafræði, upplýsinga- og samskiptatækni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). „Hugtakið upplýsinga- og miðlalæsi má 

skilgreina sem getuna til að greina hvaða upplýsinga er þörf, leita að þeim, leggja á 

þær gagnrýnið mat, og auka þannig þekkingu sína og nýta með ýmsum miðlum til að 

ná tilteknu markmiði“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 224). 

Nemendur geta öðlast hæfni í að skapa þekkingu, umskrifa og miðla efni í takt við 

stafrænt umhverfi og eðli tækninnar en lögð er áhersla á að nemendum sé það ljóst að 

upplýsinga- og miðlalæsi er ferli sem er í stöðugri endurnýjun í námi og starfi alla 

ævi. En megintilgangur kennslunnar er að nemandinn öðlist almenna góða tæknilæsi 
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og tæknifærni. Áhersla er einnig lögð á samþættingu námsgreina, þar sem unnin eru 

raunhæf verkefni sem samþættast á sem flestum námssviðum og námsgreinum. „Með 

því að veita hverjum nemanda heildstæða sýn og þjálfun í vinnubrögðum, í tengslum 

við flest svið samfélagsins, s.s. vísindi, listir og fræði, eykst hæfni hans til að bregðast 

við síbreytilegu umhverfi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 225).  

 

Staðan í skólunum er sú að víða er skortur á þeim tækjum og tólum sem nauðsynleg 

eru til kennslu eins og til dæmis spjaldtölva (Verkefnastjóri 

Reykjavíkurborgar,munnleg heimild, sept, 2016; Ingvar Sigurgeirsson, 2014). En 

mikilvægt er að hver nemandi hafi sína eigin spjaldtölvu í skólanum þar sem 

spjaldtölvur eru hannaðar sem einstaklingstæki hvað varðar ýmsar stillingar (Ómar 

Örn Magnússon, 2013). En nú lítur út fyrir að einhver bót verði á, þar sem Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, Samtök iðnaðarins og RÚV hafa sett af stað átaksverkefni 

til að vekja áhuga barna á forritun. Öll grunnskólabörn í 6. og 7. Bekk í Reykjavík 

munu fá Microbit tölvu að gjöf, en það er forritanleg smátölva. Fjölþætt fræðsluefni 

og verkefni sem nemendur, kennarar og foreldrar geta nýtt sér til að skoða heim 

forritunar verður einnig kynnt samhliða dreifingu tölvanna. En RÚV mun koma að 

þessu verkefni með vinnslu fræðsluþátta og myndbanda fyrir krakka sem vilja læra 

meira um forritun (Mennta-og menningamálaráðuneytið, n.d.). Var þetta kynnt þann 

3. október 2016 og sagði Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra að 

þessu tilefni: 

Heimurinn hefur á seinustu öldum breyst hraðar en nokkru sinni fyrr í 

mannkynssögunni. Veröldin sem við þekkjum í dag er að mörgu leyti allt önnur 

en sú sem mörg okkar ólumst upp í. Mörg af þeim störfum sem við inntum af 

hendi fyrir 20 árum eru ekki lengur til, og það er ýmislegt sem bendir til þess að 

sum af þeim störfum sem við þekkjum í dag muni tilheyra sögubókunum eftir 

önnur 20 ár (Mennta-og menningamálaráðuneytið, n.d.) 

Ræddi Illugi einnig um að erfitt væri að spá í um framtíðina og þær hröðu breytingar 

sem eru í samfélaginu, en ánægjulegt væri að opinberir aðilar og atvinnulífið tæki 

höndum saman, þar sem fyrirsjáanlegt væri að það þyrfti að efla þekkingu og áhuga 

barna á forritun og tæknigreinum í skólakerfinu (Mennta-og 

menningamálaráðuneytið, n.d.). Í ritgerð Kristins Inga Austmar Guðnasonar (2015) 

sem er lokaverkefni til M.Ed. prófs, skrifar hann um Tónmennt á tímum nýrrar tækni. 

Kennsluhættir og viðfangsefni í tónmennt við upphaf 21. aldarinnar. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur fram að tónmenntakennarar eru talsvert að nota tölvur í 
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kennslu en algengast er að það séu borð- eða fartölvur, þó sýni nýlegar rannsóknir 

fram á að spjaldtölvuvæðing skólanna sé hafin. Rannsóknin var byggð upp með því að 

senda spurningalista á 109 tónmenntakennara og fékk Kristinn 49,5% svörun við 

hinum ýmsu spurningum. Í einni spurningunni var spurt, hvernig tónmenntakennarar 

sem höfðu aðgang að spjaldtölvum notuðu þær við kennslu. Kom fram hjá 12% 

tónmenntakennara að Biophilia verkefnið væri eitt af þeim verkefnum sem þeir ynnu 

með á spjaldtölvur (Kristinn Ingi Austmar Guðnason, 2015). Í þróunarverkefninu 

Spjaldtölvur í Norðlingaskóla sem er samvinnuverkefni Norðlingaskóla, 

Menntavísindasviðs HÍ og fleiri, rannsaka Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, doktorsnemi og 

Sólveig Jakobsdóttir, dósent í fjarkennslufræðum við Háskóla Íslands notkun 

spjaldtölva í námi og kennslu. Skúlína hefur unnið sérstaklega með mat á 

spjaldtölvunotkun í Biophilia verkefninu og segir Skúlína að: „Matið leiddi í ljós að 

innleiðing fyrsta misserið tókst að flestu leyti mjög vel. Notkun spjaldtölvanna 

breiddist út fyrir skólann, til heimilisins eða annarra íverustaða nemenda og skapaði 

þannig forsendur fyrir námsvirkni sem var utan hins formlega námsvettvangs“ 

(Háskóli Íslands, 2013). Rannsóknin leiddi einnig í ljós aukinn áhuga og sjálfstæði 

nemenda í námi, meiri ánægju og betri nýtingu á bekkjartímum (Háskóli Íslands, 

2013).  

Niðurstöður rannsóknar, STEPS, The study of the impact of technology in primary 

schools (2009) leiddi í ljós að upplýsingatækni í kennslu og námi leiddi af sér jákvæð 

áhrif á þekkingu, hæfni og leikni nemenda. Notkunin styrkti einnig sjálfstraust, hafði 

jákvæð áhrif á áhugahvöt og virkni í námi. Auk þess bætti notkun upplýsingatækni 

einnig hag nemenda sem ekki stóðu jafnfætis öðrum nemendum, til dæmis vegna 

þroskafrávika, fátæktar eða annara hindrana. Sýndu niðurstöður einnig fram á 

jákvæða þróun á málþroska og fjölbreyttari leiðir til betri skilnings nemenda á 

námsefninu. Rannsóknin, sem var gerð af Evrópska skólanetinu í samstarfi við 

Empirica náði til 30 landa og fór fram 2008-2009, leiddi einnig í ljós að kennarar 

mátu það svo að upplýsingatækni leiddi til fjölbreyttari kennslumöguleika fyrir 

nemendur, en engu að síður væri notkun kennara í raun meiri utan kennslustofunnar 

en innan, þá í formi skipulagningar kennslu og þess háttar (Balanskat, 2009). Benda 

þessar rannsóknir til að virkja mætti tölvunotkun í skólum og mögulega samþætta 

með öðrum og fjölbreyttari kennsluháttum. 
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  SAMÞÆTTING NÁMSGREINA 

Hægt er að fara ýmsar ólíkar leiðir til að samþætta námsgreinar. Skilningur á 

hugtakinu samþætting náms virðist frekar mismunandi, það er talað um hópavinnu, 

samþættingu, þemanám, jafnvel project og storyline eða söguaðferðina. Hugtökin geta 

falið í sér örlítinn merkingarmun en eru þó meginatriðin þau sömu. Í bókinni 

Skapandi skólastarf (1996) er skilgreiningin þemanám notuð sem samheiti yfir þessi 

hugtök (Lilja María Jónsdóttir, 1996). Lilja Skilgreinir þemanám á þessa leið: 

 

Þemanám er heildstætt viðfangsefni þar sem nemendur hafa lagt 

ýmislegt af mörkum, bæði sem einstaklingar og í hópum. 

Upplýsingum hefur verið safnað og þær flokkaðar, skráðar og þeim 

miðlað til annarra með ýmsum hætti. Bein reynsla sem fengin er 

með athugunum og glímu við ákveðin úrlausnarefni (e. Problem-

solving) er sérstaklega mikilvæg. Markmið hvers þemaverkefnis um 

sig bæði almenn og sértæk eru ákveðin af kennurunum (Waters, 

1982). 

 

Í meistararitgerð sinni leitast Lilja M. Jónsdóttir við að kryfja hvernig kennarar stýra 

samþættingu náms meðal annarra þátta. Lilja hefur notað samþættingu náms í sinni 

kennslu í yfir tíu ár og telur hún þessa aðferð hafa yfirburði annarra kennsluhátta þar 

sem þessi aðferð raunverulega kallar eftir fjölbreytni og skapar tækifæri til virkrar 

þátttöku nemenda í skipulagningu og framkvæmd verkefna hvers og eins nemanda. Í 

niðurstöðum ritgerðarinnar kemur fram að samþætting námsgreina getur verið erfið 

fyrir marga kennara þar sem þeir hafa ekki persónulega reynslu af aðferðinni hvorki 

frá sinni barnaskólagöngu né kennaranáminu, þeir þurfi því að læra allt frá grunni 

(Lilja María Jónsdóttir, 2013). Tekur Etim (2005) í sama streng, telur hann að 

kennarar kenni eins og þeim var kennt og erfitt sé fyrir kennara og skólastjórnendur 

að breyta kennsluaðferðum og troða nýjar slóðir (Etim, 2005). Telur Etim að 

samþætting námsgreina sé það, að hjálpa nemendum að koma auga á og skapa 

tengingar milli námsgreina og efnistaka. Þetta sé uppeldisfræðileg, einstaklingsmiðuð 

nálgun og áhersla sé lögð á raunveruleg málefni þar sem námsefnið fléttast saman 

(Etim, 2005). Námskráin er skipulögð út frá raunverulegun verkefnum sem varða 

málefni sem skipta máli fyrir einstaklinginn (Vars & Beane, 2000). Biophilia býður 

upp á samþættingu náms með aðaláherslu á að tengja saman tónlist, vísindi og 

sköpun. Fjöldi rannsókna síðustu ára hafa leitt í ljós bæði félagslegan og námslegan 

ávinning af samþættingu tónlistar við aðrar námsgreinar (Eerola & Eerola, 2014; 

Kirschner & Tomasello, 2009). 
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Í grein 7.5 í almennum hluta aðalnámskrá (2013) kemur fram að: 

 

Meginhlutverk kennarans er kennslu- og uppeldisfræðilegt starf 

með nemendum, að vekja og viðhalda áhuga þeirra á námi, veita 

þeim handleiðslu á sem fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðum 

starfsanda og vinnufrið meðal nemenda. Þessu hlutverki má einnig 

lýsa sem forystuhlutverki; að vera leiðtogi í námi nemandans. Þetta 

felur í sér áherslu á að skapa nemendum frjóar og fjölbreytilegar 

námsaðstæður. Vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum og stöðu 

einstakra nemenda í skóla án aðgreiningar, eykur líkur á árangri. 

Mikilvægt er að kennarar vinni saman að menntun nemenda eftir 

því sem framast er kostur og að kennsla og uppeldi verði ekki 

aðgreind allt frá upphafi til loka grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 

Er hér lagt upp með að kennarar vinni saman að menntun nemenda með vandaðri 

fjölbreyttri kennslu sem lagi sig að þörfum nemenda í skóla án aðgreiningar. Þetta er 

frekar skír skírskotun til samþættingar námsgreina, eða þemanáms. Hægt er að líta á 

þemanám sem leiðarvísi til að ná markmiðum aðalnámskrár sem lýst er hér að ofan 

(Lilja María Jónsdóttir, 1996). Hefur skapast sú málvenja að kalla samþættingu í námi 

þegar viðfangsefnin krefjast þekkingar, sjónarmiða og færni sem sótt eru til tveggja 

eða fleiri námsgreina. „Markviss samþætting felur í sér að viðfangsefnið er skoðað 

marghliða og stuðlar því að dýpri skilning og heildarsýn“ (Menntamálaráðuneytið 

1989, bls. 32).  

 

Sjálfstæð og skapandi viðfangsefni gera miklar kröfur til nemenda um sjálfstæð og 

skapandi vinnubrögð þar sem kennarinn er fyrst og fremst ráðgjafi og leiðbeinandi. 

Nemendur leysa sjálfir umfangsmikil verkefni, þessi verkefni tengjast oft fleiri en 

einni námsgrein og eru þar af leiðandi samþætt og oft vísað til þessa viðfangsefna sem 

þemanám (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Það getur þó oft reynst erfitt fyrir kennarann 

að stíga til hliðar og vera ráðgjafi og hlutast ekki til um verkefni nemenda (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). Hér reynir mikið á reynslu og færni kennarans því að 

framkvæma og skilja samþættingu náms getur valdið misskilningi, þar sem hugtakið 

er notað nánast í öllum nálgunum þar sem námsgreinar eru ekki aðskildar (Beane, 

1993). Samþætt nám býður upp á að nemendur myndi tengingar og þar sem við í 

okkar daglega lífi þurfum að takast á við vandamál og aðstæður á heildstæðan máta 

fremur en að horfa einungis á vandamálið frá einu sjónarhorni, þá verðum við einnig 

að veita nemendum tækifæri til að eiga við raunverulegar aðstæður í skólunum.  
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Börn eru virkir þátttakendur í eigin lærdómi þegar innri áhugahvöt er skipt út fyrir ytri 

hvatningu (Gardner, 1993). Einnig telur Howard Gardner verkefnavinnuna það 

mikilvægasta í skólastarfinu þar sem það gefur nemendum tækifæri til nýs skilnings 

og þroska (Gardner, 1993). Biophilia kennsluverkefnið byggir upp á samþættingu 

námsgreina og verkefnavinnu og samhæfist þessum kenningum vel og einnig 

skilgreiningu Gordon Vars á hinni fullkomu samþættingu námsgreina, sem hann telur 

vera og kennir, að samþætting námsgreina eigi að vera hönnuð sameiginlega af 

nemendum og kennurum (Vars & Beane, 2000). Á þetta vel við um hugmyndafræði 

Biophilia sem er hugsuð að mörgu leyti sem samstarf nemenda og kennara og er því 

mikilvægt að nemendur fái að hafa áhrif á hvernig þeir byggja upp sitt nám. Etim 

fjallar um það í bókinni Curriculum Intergration K-12; Theory and Practice (2005) 

að það sé afar mikilvægt að þróa gagnkvæmt traust milli nemenda og kennara frá 

fyrsta skóladegi, því að með opnum og heiðarlegum samskiptum geta nemendur og 

kennarar, gert rannsóknir, leitað lausna og lært saman. Það getur tekið tíma að þróa 

aðferðir sem virka, kennarinn þarf að læra að sleppa takinu og nemendur að misnota 

ekki frelsið sem felst í verkefnavinnunni. Vill Etim jafnframt meina að skipulagning 

og innleiðing samþætts náms geti leitt til dýpri skilnings og gagnrýnni hugsun sem 

muni koma nemendum að gagni um alla framtíð (Etim, 2005). Enn í dag virðist það 

þó vera í mörgum tilfellum staðreynd, það sem Dewey skrifar um fyrir rúmri öld 

síðan, að það sé lítið svigrúm fyrir börn til vinnu í hinni hefðbundnu skólastofu, þar 

sem skortur sé á rými í kennslustofum, ásamt því efni og verkfærum sem eru 

nauðsynleg (Dewey, 1980). En góð vinnurými ásamt þeim tækjum og tólum sem til 

þurfa eru nauðsynleg í skólunum til að nemendur geti verið virkir í náminu. En 

skortur á því að nemendur séu virkir þátttakendur í skipulagningu og mótun námsefnis 

er oft normið í kennslustofunni.  

 

Margir kennarar hafa áhuga á að innleiða nýjar kennsluaðferðir sem leggja áherslu á 

þátttöku nemendanna, rannsóknaraðferðir, verkefnavinnu og gagnrýna hugsun sem 

sameinast í samþættingu námsgreina (Etim, 2005). En margir fræðimenn eins og 

Caine og Caine telja að „samþætting náms sé framúrskarandi leið til að auka auðlegð 

og stuðla að tilgangi“ (Caine & Caine, 1991). Etim (2005) fylgdist með nemendum 

sem sjaldan höfðu tekið þátt í samþættingu námsgreina áður. Voru þeir svo 

áhugasamir um námið að þeir ekki einungis tóku þátt í hópavinnu og deildu 
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uppgötvunum sínum með samnemendum, heldur þar að auki gerðu foreldra sína að 

þátttakendum í náminu (Etim, 2005).  

 

Biophilia eins og áður hefur komið fram byggir upp á samþættingu námsgreina. 

Tónlist Biophilia verkefnisins er fléttuð saman með til að mynda með raungreinum. Í 

bókinni Music and child development (1990), segir Gardner að tónlistarmeðvitund 

komi fram mjög snemma á ævinni. Hún sé reyndar fyrsta gáfan sem við þroskum með 

okkur af þeim ólíku gáfum sem við höfum (Roehmann & Wilson, 1990). Það að veita 

barni aukna tónlistarreynslu hvort sem það er að syngja, dansa eða að spila á hljóðfæri 

getur orðið til þess að samband tilfinningar og tjáningar gegnum tónlist þroskist meira 

heilstætt. Þetta hefur sterklega sýnt sig í Suzuki aðferðinni (Roehmann & Wilson, 

1990).  

 

Suzuki aðferðin var þróuð af Japananum Shinichi Suzuki sem í gegnum rannsóknir á 

móðurmáli barna og í ljósi þess hversu auðvelt það væri fyrir börn að læra sitt 

móðurmál þróaði kennsluaðferð í tónlist sem hann kallaði móðurmáls nálgunina (e. 

mother-tongue approach). Hugmyndin er byggð á foreldraábyrgð sem gengur út á það 

að foreldri tekur virkan þátt í kennslunni. Ástríkt umhverfi er skilyrði, miklar 

endurtekningar eru í kennslunni, virk samvinna í hópum sem og einstaklingsmiðuð 

kennsla. Hlustun á tónlist daglega og mikil hvatning til barnanna er einnig mjög 

mikilvægur þáttur í kennslunni. Suzuki byggði nálgun sína á þeirri kenningu að 

tónlistarhæfileikar væru ekki meðfæddir en væru hæfileiki sem hægt væri að þroska. 

Hann hélt því líka fram að öll börn gætu lært tónlist. Hans markmið var ekki að skapa 

atvinnutónlistarmenn, heldur að hlúa að manneskjum og þroska persónuleika hvers 

barns í gegnum tónlistarkennslu. Aðferðafræði hans var sú að þar sem börn læra að 

lesa eftir að þau hafa náð góðu valdi á töluðu máli, skyldu börn að sama skapi ná 

tökum á grunntækni á hljóðfæri áður en þeim væri kennt að lesa nótur (About the 

Suzuki Method, 2016).  

 

Áhrif verkefnis eins og Biophilia sem eykur skilning og vekur forvitni gagnvart 

tónlist, raungreinum og listum gæti mögulega mátast vel við þær ýmsu kenningar sem 

eru uppi um jákvæð áhrif þessarar kennsluaðferða. Niðurstaða rannsóknar Hetland 

sem er yfirgreining á 15 rannsóknum sem taka til 701 barns á aldrinum þriggja til sjö 

ára bendir til að börn sem njóta tónlistarkennslu, fái hærri einkunnir en meðaltalið 
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segir til um í rúmfræðiverkefnum (Hetland,L (2000b), n.d.). Rúmfræðileg rökhugsun 

er mikilvæg á mörgum sviðum og er kjarnahugtak í stærðfræði, eins og hlutföll og 

tugabrot. Könnun var gerð á áhrifum hljómborðs, söngs og hljóðfalli eða hrynjanda. 

Könnunin náði til 123 barna, þriggja og fjögurra ára, sem öll komu frá efnaminni 

heimilum. Tónlistarhópunum þremur gekk betur í rúmfræði þar sem þeir fylgdu 

tónlistarleiðbeiningum heldur en samanburðarhópunum. Hljóðfallshópunum gekk 

betur en öllum hinum hópunum í raðgreiningu og talnafræði verkefnum. Munnleg 

samstæðu- og minnis verkefni voru ekki með merkjanlegum áhrifum. Þetta lýsir 

áhrifum af mismunandi þáttum tónlistarkennslu. Þessi uppgötvun sýnir að 

mismunandi þættir í tónlistarkennslu hafa mismunandi áhrif á hugarstarfsemina 

(Rauscher & LeMieux, 2003). Svipaðar niðurstöður koma fram í yfirgreiningu á 24 

samsvörunarrannsóknum, þar sem sumar rannsóknirnar náðu þeirri stærðargráðu að 

ná til yfir fimm hundruð þúsund gagnfræðaskólanema. Fundust þar áreiðanleg tengsl 

milli tónlistarkennslu og einkunna í lestri (Butzlaff, 2000). Sambærilegar niðurstöður 

fengust einnig í tilraunarannsókn sem var gerð á börnum með lestrarörðuleika á 

aldrinum átta til ellefu ára en þar kom fram að lestrargeta barna sem lögðu stund á 

tónlist var tiltölulega meiri heldur er hjá börnum sem ekki fengu tónlistarkennslu 

(Douglas & Willatts, 1994).  

 

Börn eru í eðli sínu miklir rannsakendur frá unga aldri og eru forvitin um umhverfi 

sitt og alheiminn. Náttúruvísindi eru að mörgu leyti hluti af okkar daglega lífi og væri 

því æskilegt að vísindarannsóknir samþættust öðrum greinum sem eðlilegur þáttur í 

skólastarfinu. Tu (2006) mælir með því að ung grunnskólabörn stundi 

náttúruvísindanám og best sé að leggja grunninn strax í leikskóla (Tu, 2006). Það er 

margt sem börn læra í vísindanámi eins og að taka ákvarðanir, leysa vandamál, 

rannsaka og flokka, einnig reynir á málfræði, stærðfræði og samvinnu. Eru þetta allt 

mikilvægir þættir fyrir undirstöður raungreinanáms (Sprung, 1996). Bandaríska 

rannskóknarráðið NRC (Council, Education, Education, & Standards, 2012) hefur lagt 

áherslu á að kenna vísindi með leitaraðferðum, þar sem sú kennsluaðferð gefur 

nemendum möguleika á að þroska með sér hæfileika eins oggagnrýna hugsun, að 

rökræða og greina hluti. Þessi aðferð styrkir einnig nemendur í hópavinnu, þetta eru 

allt mikilvægir þættir í námsferlinu til að læra að horfa á hlutina með gagnrýnum 

augum og leita lausna á vandamálum (Ormrod, 2009).  
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Eins og kemur fram í aðalnámská (2013) og þeim rannsóknum sem hér hafa verið 

tíundaðar þá ættu áherslur í námi að vera á fjölbreyttar kennsluaðferðir, þvert á 

námsgreinar sem hafa sýnt að stuðli að fjölhæfari menntaþroska barna, hjálpi þeim og 

kenni að takast á við fjölbreytt verkefni flókinnar framtíðar, í stað þess að taka bara 

einhæft á móti og læra utan að. En í erindi sem Ingvar Sigurgeirsson (2014) flutti út 

frá viðarmikilli rannsókn, sem hann tók þátt í, Starfshættir í grunnskólum við upphaf 

21. aldarinnar þá kom honum það einna helst á óvart og var hvað óánægðastur með 

hvað hópavinna var í raun og veru lítið hlutfall af kennslustundunum og enn minni á 

unglingastigi. Sagði hann einnig afgerandi mun vera á milli þessara tuttugu skóla sem 

tóku þátt í rannsókninni, að því leyti að einungis níu skólar voru með einhverja 

teymisvinnu, þá tvo tíma á viku eða meira. En í þeim skólum þar sem teymiskennsla 

var viðhöfð, mátu kennarar það svo að marktæk betri samskipti væru á milli nemenda 

og kennara og nemendur væru meiri þátttakendur, settu sér fleiri markmið og hefðu 

eitthvað að segja um val á námsefni. Þessi hluti rannsóknarinnar náði yfir nemendur í 

7-10 bekkjum (Ingvar Sigurgeirsson, 2014).  
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3 AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Í þessum kafla verður lýst nánar þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar verða til að 

komast að niðurstöðum út frá fyrirliggjandi rannsóknarspurningum. Í rannsókninni 

var farin sú leið að taka viðtöl við átta einstaklinga. Til að fá sem mesta breidd í 

viðtölin var tekið viðtal við verkefnastjóra Biophilia menntaverkefnisins hjá Mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu og verkefnastjóra Biophilia hjá Reykjavíkurborg, fimm 

kennara og einn kennaranema, frá þremur skólum sem tóku þátt í kennsluverkefninu. 

Skólarnir voru valdir eftir ábendingum verkefnastjóra Biophilia út frá þátttöku þeirra í 

verkefninu. Einnig verður kostum og göllum rannsóknarinnar lýst og áreiðanleiki 

rannsóknar skoðaður. 

 ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR  

Þar sem þessi rannsókn er byggð á samtölum er hún eigindleg og notast er við 

tilgangsúrtak. Því er ekki endilega við hæfi að tala um þýði þó svo að vissulega hefði 

verið mögulegt að ræða við hvern þann sem starfað hefur með Biophilia kennsluefnið 

á Íslandi. Samkvæmt Coyne (1997) þá má rökstyðja það að um tilgangsúrtök sé alltaf 

að ræða í eigindlegum rannsóknum. Sameiginlegt sé með öllum úrtökunum að þau eru 

valin með tilgang rannsóknarinnar í huga og að þeir einstaklingar sem valdir eru í 

úrtakið búi yfir víðtækri þekkingu á rannsóknarefninu (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Viðmælendurnir voru valdir út frá þeirri sérþekkingu sem þeir 

höfðu öðlast með aðkomu sinni að Biophilia menntaverkefninu. Samkvæmt Morse 

(1991) þá eru í tilgangsúrtaki (e. purposive sampling) valdir þeir viðmælendur sem 

best henta markmiði rannsóknarinnar og er fjöldi þeirra oft ekki ákveðinn fyrirfram 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Sex kennarar sem starfandi eru við 

þrjá af þeim skólum sem tóku þátt í Biophilia verkefninu á vegum Norrænu 

ráðherranefndarinnar voru valdir í tilgangsúrtak, tveir frá hverjum skóla. Þessir 

tilteknu skólar innan Reykjavíkur höfðu allir Biophilia námsverkefnið á námskrá. 

Kennararnir unnu við verkefnið samkvæmt námskrá skólanna, haust og vorönn 

skólaárið 2015-2016  og voru þeir hver með sitt sérfræði-svið innan síns skóla og 

störfuðu í flestum tilfellum  saman í kennslunni. Tilgangur viðtalanna var að fá þeirra 

sýn á innleiðingu verkefnisins Biophilia við skólann og reynslu þeirra við vinnu að 

verkefninu með það að leiðarljósi að reyna að fá fram mynd af því hvernig innleiðing 

verkefnisins hefði gengið. Einnig var leitast við að skilja hvaða áhrif kennsla 
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verkefnisins hefði haft á þátttakendur að mati kennara. Nemendur komu úr fimmta til 

sjöunda bekk skólanna. Auk þess var markmiðið að skoða reynslu eða upplifun 

kennaranna af Biophilia. Misjafnt var milli skóla hvort kennslan fór fram í fimmta, 

sjötta eða sjöunda bekk eða jafnvel í tveimur af þessum árgöngum samtímis innan 

skólanna. 

 

Líklegt var talið að verkefnastjóri Biophilia hjá Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytinu hefði aðeins aðra sýn á málinu heldur en kennarar þar 

sem hún hafði innleitt verkefnið á stærra svæði, þ.e. öllum Norðurlöndunum og 

sjálfstjórnarríkjunum en vann ekki beint með nemendum. Ástæða þess að viðmælandi 

minn frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu var í tilgangsúrtaki, var sú að hún er 

ein tveggja  verkefnastjóra Biophilia í fullu starfi hjá ráðuneytinu við innleiðingu og 

eftirfylgni samstarfsverkefnis Norrænu ráðherranefndarinnar og Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Mikilvægt þótti að sjónarhorn hennar kæmi fram hér 

enda hefur hún greinagóða þekkingu á málefninu frá fyrstu hendi og hefur tekið þátt í 

innleiðingu verkefnisins í áðurnefndum löndum frá upphafi. Einnig hefur hún verið 

með kynningar og námskeið á Biophilia erlendis og hérlendis í tengslum við 

innleiðingu verkefnisins. Verkefnastjóri Biophilia hjá Reykjavíkurborg hefur unnið að 

innleiðingu verkefnisins í grunnskólunum undanfarin ár og hefur leitt 

samstarfsverkefnið á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar í Reykjavík og stýrt vali á 

skólunum sem tóku þátt í verkefninu ásamt sínu samstarfsfólki. Einnig hefur hún séð 

um námskeið og fræðslu ásamt stýrihóp verkefnisins.  

  HÖNNUN Á RANNSÓKN OG RANNSÓKNARNÁLGUN 

Aðdraganda þessa verkefnis má rekja til áhuga rannsakanda á kennsluaðferðum 

Biophilia. Áhuginn kviknaði vegna sýningar sem var í Listasafni Reykjavíkur þar sem 

listamenn víða að vildu vekja athygli fólks á skapandi kennsluaðferðum. Biophilia tók 

þátt í sýningunni með málstofum og var kennsluverkefnið aðgengilegt á þeim 

málstofum í spjaldtölvum. Einnig var hægt að skoða og prófa sig áfram með 

vísindalegar tilraunir. Kennsluaðferðir Biophilia ganga út á að skapa út frá tónlist og 

tengjast þverfaglega náttúruvísindum og raungreinum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Hugmyndin er að fara aðeins út fyrir kassann í 

kennslustofunni og veita börnum meiri upplifun í kennslunni, gera hana meira lifandi 
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og jafnframt skapandi. Einnig veitir þetta börnum tækifæri til að uppgötva hlutina upp 

á eigin spýtur og gefa sköpunarkraftinum lausan tauminn. 

 

Í þessari eigindlegu rannsókn verður unnið samkvæmt fyrirbærafræðilegri 

rannsóknaraðferð sem kennd er við Vancouver skólann (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Þessi aðferð hentar rannsókninni einna best að því leyti að hún er byggð upp á 

viðtölum við fólk í þeim tilgangi að fá þeirra sýn á ákveðna reynslu eða upplifun af 

kennsluaðferð sem inniheldur bæði sköpun og þverfaglega reynslu. Samkvæmt Bruyn 

(1966) þá byggist „hugmyndafræði fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferðar á þeirri 

viðleitni að skilja fólk með því að „fá lánaða“ reynslu þess og leitast við að sjá lífið 

eins og þátttakendur sjá það“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 281). 

 

Þar sem markmiðin hjá skólunum sem taka inn Biophilia verkefnið eru kannski aðeins 

önnur en hjá öðrum skólum hvað varðar kennslu einstaklinga innan skólans passar 

þessi rannsóknarnálgun vel við rannsóknarefnið. Í skrifum Sigurlínu Davíðsdóttur 

(2013) í Handbók í aðferðarfræði rannsókna nefnir hún Ralph Tyler (1942) sem 

notaði þessa rannsóknarnálgun þegar hann var beðinn að meta skóla sem störfuðu í 

anda Dewey stefnunnar. Fannst honum ekki raunhæft að nota sömu mælistiku á þessa 

skóla sem aðra þar sem markmiðin með starfi skólanna væru ólík. Fór hann þá leið að 

spyrja hver markmiðin væru og hversu vel þau hefðu náðst. Varð þessi nálgun á því 

að meta alls kyns starf mjög vinsæl og líklega verið notuð mest af öllum 

matsnálgunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ 

Samkvæmt Bruyn (1966) þá er fyrirbærafræði bæði heimspeki og rannsóknaraðferð.  

Til að nálgast viðfangsefnið hér er litið til heimspekinga á borð við Dewey (Dewey, 

2000) og fleiri til að skoða þeirra kenningar varðandi kennslu og þroska barna ásamt 

fræðilegum heimildum og greinum. Viðtöl við þá átta viðmælendur sem áður hefur 

verið lýst verða skoðuð og greind. Hér erum við að leitast við að „fá lánaða“ (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013) reynslu fólks af tilteknu menntunarverkefni og skoða málið eins 

og þátttakendur sjá það, eins og kemur fram hjá Bruyn (1966) (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Samkvæmt Spiegleberg 

(1984/1965) þá er „markmið rannsóknaraðferðarinnar að rannsaka og lýsa öllum 

fyrirbærum þar með talinni mannlegri reynslu, eins og þau birtast í allri sinni hæð og 

dýpt“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 292).   
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Eins og áður hefur fram komið er þetta eigindleg rannsókn byggð á 

fyrirbærafræðilegri rannsóknaraðferð Vancouver-skólans sem byggir á þeim skilningi 

að hver og einn sjái heiminn með sínum augum. Sýn einstaklingsinns byggist upp af 

hans reynslu og túlkun hans á reynslunni. Hefur sýn einstaklingsinns áhrif á hvernig 

hann lifir lífi sínu og upplifir heiminn. Til að ná fram skilningi á mannlegt fyrirbæri 

þarf rannsakandinn að tala við einstaklinga sem hafa þessa tilteknu reynslu og ná fram 

og mynda með textagreiningaraðferðum heildstæða mynd af málefninu. Misjafnt er 

hversu marga einstaklinga þarf að ræða við til að ná fram mettun (e. saturation). Lögð 

er áhersla á að rannsakandinn byggi upp ákveðna heildarmynd í samvinnu við 

þátttakanda af reynslu einstaklingsins út frá sjónarhóli einmitt þessa einstaklings. Til 

að geta notfært sér Vancover-skólann er einnig mikilvægt að rannsakandi sé opin og 

næmur og tilbúinn til að víkka sjóndeildarhring sinn með því að vera opin fyrir 

viðmælendum, þeirra skoðunum og upplifunum. Það þarf að leitast við að skilja hvern 

viðmælanda í því samhengi sem hann er í. Hver og einn viðmælandi er dýrmætur og 

getur miðlað mikilvægum upplýsingum, líta skal á hvern og einn með virðingu, 

hógværð og hlýju (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).   

 

Hér verður leitast við að fara eftir þessum leiðarljósum Vancouver skólans, í viðtölum 

við viðmælendur. Viðmælendur eru tveir verkefnastjórar Biophilia 

menntaverkefnisins og fimm kennarar frá þremur skólum. Til að fá sem mesta breidd í 

rannsóknina voru valdir kennarar sem kenna Biophilia saman í gegnum samþættingu 

námsgreina, tveir frá hverjum skóla, hver með sitt sérsvið, ýmist á sviði, tónlistar, 

náttúruvísinda eða myndlistar. Auk þess tók þátt einn kennaranemi. Í viðtölum sem 

gagnasöfnunaraðferð í rannsóknum er gögnum safnað með samtölum (Gubrium & 

Holstein, 2002). Viðtöl endurspegla flókið og margslungið samspil skynjana, 

hegðunar, tilfinninga og hugsana (Gubrium & Holstein, 2002). Viðtöl henta vel þegar 

reynsla fólks af námi er skoðuð (Helga Jónsdóttir, 2003).   

 

Viðtölin í þessari rannsókn munu verða opin og hafa þann tilgang að lýsa upplifun og 

reynslu viðmælenda minna af Biophilia sem kennsluaðferð. Umræðuefnið er ákveðið 

fyrirfram eins og kemur fram í spurningalista í viðauka tvö og þrjú. Kostir opinna 

viðtala eru að hægt er að ná dýpri samræðum við viðmælendur og með því móti eru 

meiri líkur á að ná undir yfirborðið og fá fram raunverulegar skoðanir og upplifanir 
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einstaklingsins af málefninu. En ókostir geta líka verið í þessari rannsóknaraðferð eins 

og Dr. Steinar Kvale talar um í viðtali í ritinu Hjúkrun (2004), þá er „viðtalið öflugt 

tæki til að öðlast mikilvæga þekkingu um fólk og félagslegar aðstæður og það er hægt 

að misnota hana á sama hátt og unnt er að misnota alla nýja þekkingu innan 

vísindanna“ (Valgerður Katrín Jónsdóttir, 2004, bls. 45). Þannig að hafa ber í huga að 

fara vel og heiðarlega með allar upplýsingar sem fengnar eru í viðtölum þar sem 

viðtöl fela í sér mannleg samskipti.  Hin siðferðilega skírskotun ætti að vera hvatning 

rannsakanda til að vera trúr þátttakendum og fylgja þeim fræðilegu og 

aðferðafræðilegu forsendum sem lagt var upp með í rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 

2013). 

 

Í Vancouver-skólanum er litið á hvern þátttakanda sem meðrannsakanda (e. co-

researcher) og fer gagnaöflum fram í samræðum (e. dialouges) (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Hér verður rannsóknarferli Vancouver-skólans haft að 

leiðarljósi en ekki farið eftir því að öllu leyti. Til að mynda er ekki hægt að kalla 

viðmælendur hér meðrannsakendur nema að því leyti sem snýr að forviðtölum, þar 

sem greiningarlíkan hvers og eins mun ekki vera borið undir viðmælanda, enda ekki 

um mjög viðkvæm persónuleg málefni að ræða. Mun þó heildargreiningarlíkan og 

meginþema vera staðfest af einum þátttakenda sem hefur mikla reynslu af Biophilia 

verkefninu í kennslu. Þrep Vancouver skólans eru tólf og er þeim líst hér í töflu 1. og 

hvernig þeim er fylgt eftir. 
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Tafla 1 Tólf þrep rannsóknarferlisins í Vancouver skólanum og hvernig þeim var fylgt eftir. 

 
 

Byggt á (Sigríður Halldórsdóttir, 2013)  

 

 FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR OG AÐGENGI AÐ GÖGNUM 

Gagnaöflun fór fram með þeim hætti að lesnar voru heimildir, ritaðar og rafrænar, 

bæði fræðilegar greinar og skýrslur sem tengjast málefninu. Einnig sat rannsakandi 

ráðstefnu þann 4. október 2016 þar sem farið var yfir gengi Biophilia í þeim löndum 

sem komið hafa að verkefninu á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. Opin 

einstaklingsviðtöl voru tekin af rannsakanda við átta viðmælendur. Viðtölin felast í 

samræðum þar sem umræðuefnið er ákveðið fyrirfram af rannsakanda sem leggur sig 

Þrep í rannsóknaferlinu Það sem gert var í þessari rannsókn 

Þrep 1. Val á samræðufélögum – úrtakið. 

 

Valdir voru 8 viðmælendur sem höfðu unnið 

með Biophilia menntaverkefnið, ýmist sem 

kennarar eða verkefnastjórar verkefnisins. 
Þrep 2. Undirbúningur hugans (áður en  

samræður hefjast) – að vera kyrr. 

Fyrirfram gerðar hugmyndir voru ígrundaðar og 

settar meðvitað til hliðar. 

Þrep 3. Þátttaka í samræðum –gagnasöfnun 

 

Eitt viðtal var tekið við hvern viðmælanda 

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og 

hugtök – byrjandi gagnagreining. 

Hugmyndum komið í orð. Unnið var samhliða 

að gagnasöfnun og gagnagreiningu. 

Þrep 5. Þemagreining, finna lykilsetningar, setja 

orð á hugmyndir. 

Leitast var stöðugt við að svara spurningunni;  

Hver er kjarninn í því sem þessi þátttakandi er 

að segja? Viðtöl lesin nokkrum sinnum og merkt 

við á spássíur. Greind voru yfir- og undirþemu. 

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern 

þátttakanda – átta sig á reynslu og heildarmynd 

hvers þátttakanda. 

Meginþemu í frásögn hvers viðmælanda dregin 

fram og þau mikilvægustu sett fram í 

greiningarlíkani fyrir hvern og einn. 

Þrep 7. Staðfesting á greiningarlíkani með 

hverjum þátttakanda. 

Þar sem ekki er um að ræða persónulega 

tilfinningaleg málefni, var greiningarlíkan ekki 

borið undir þátttakendur. 

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan borið saman við 

rannsóknargögnin. 

Öll einstaklings greiningarlíkönin voru borin 

saman innbyrðis og smíðað 

heildargreiningarlíkan (sjá mynd 2). 

Þrep 9. Heildargreiningarlíkan borið saman við 

rannsóknargögnin – rituðu viðtölin. 

Til að tryggja þetta voru öll viðtölin lesin yfir 

aftur og borin saman við heildar- 

greiningarlíkanið. 

Þrep 10. Kjarni sett fram sem lýsir fyrirbærinu 

(niðurstöðunum) í hnotskurn. 

Ást á alheiminum 

Kennsluverkefnið Biophilia. 

Þrep 11. Staðfesting heildargreiningarlíkani og 

meginþema með einhverjum þátttakendum. 

Niðurstöður bornar undir einn þátttakanda sem 

hafði mikla reynslu af verkefninu og var hún 

sammála niðurstöðunum. 

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar 

upp þannig að raddir allra heyrist. 

Vitnað var beint í alla þátttakendur til að auka 

trúverðugleika rannsóknarinnar og sýna að 

niðurstöður byggðu á orðum þátttakenda. 
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fram við að mæta viðmælanda á jafningjagrundvelli. Hér er leitast við að skilja 

reynslu þátttakenda frá þeirra eigin sjónarhóli (Helga Jónsdóttir, 2013). Í bókinni 

Handbók í aðferðafræði rannsókna (2013) kemur fram samkvæmt Kvale og 

Brinkmann (2009) „að í eigindlegum viðtölum er leitast við að ná dýpt í umfjöllun um 

viðfangsefnið, sem skoðað er frá ólíkum sjónarhornum til að ná fram eins mörgum 

blæbrigðum og mögulegt er, þó ætíð í ljósi tilgangs rannsóknarinnar“ (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 143).   

 

Við val á viðmælendum var farin sú leið að kynna sér bakgrunn Biophilia 

menntunarverkefnisins, skoða hverjir bæru ábyrgð á verkefninu og einnig í hvaða 

skólum Reykjavíkur verkefnið hefði verið innleitt í námskrá. Sendur var tölvupóstur 

með kynningu á rannsókn þessari og beiðni um viðtöl til verkefnastjóra verkefnisins 

hjá Mennta-og menningarmálaráðuneytinu og Reykjavíkurborg. Var því vel tekið og 

fóru viðtölin fram í apríl og september 2016 á vinnustað viðkomandi. 

 

Val á skólum réðst af því að skólarnir væru komnir vel á veg með verkefnið og var 

farið eftir ábendingum beggja verkefnastjóra Biophilia við val á úrtaki. Var einnig 

haft að leiðarljósi með val á viðmælendum að þeir væru búnir að vinna við og fá 

persónulega reynslu af Biophilia verkefninu. Tölvupóstur var sendur á 

skólastjórnendur með beiðni um viðtal við þá kennara sem bera ábyrgð á Biophilia 

verkefninu innan skólanna, komið hefðu að verkefninu og væru að kenna verkefnið. 

Var þeirri beiðni tekið vel í öllum tilfellum og send áfram á viðkomandi kennara, og 

rannsakanda og viðmælendum komið í persónuleg samskipti. Gátu þeir þá 

persónulega ákveðið hvort þeir vildu taka þátt.   Var beiðni rannsakanda um viðtal 

tekið vel af allra hálfu og þar með gátum við sett niður tíma til að hittast og taka 

viðtöl. Sigurður Kristinsson (2013) tekur fram í bókinni Handbók í aðferðafræði 

rannsókna hversu mikilvægt það er að huga að því að þátttakendur taki þátt af fúsum 

og frjálsum vilja. Varhugavert er að láta stjórnendur velja fyrir sig viðmælendur þar 

sem mikilvægt er að þátttakendum sé ekki skipað að taka þátt í rannsóknum af 

yfirmönnum sínum (Sigurður Kristinsson, 2013). Viðtöl við kennarana voru í öllum 

tilfellum tekin í viðkomandi skólum. Fyrir viðtalið hafði öllum viðmælendum verið 

send stutt kynning á rannsókninni í tölvupósti. Viðmælendur skrifuðu undir 

upplýsinga- og samþykktarbréf áður en viðtölin hófust (viðauki 1).  Viðtölin voru 

hljóðrituð og síðan skráð orðrétt eftir viðmælendum. Viðtöl við viðmælendur mína 
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fóru fram á vinnustöðum viðmælenda á tímabilinu mars til október 2016 og var hvert 

viðtal frá 29 mínútum upp í 60 mínútur. 

  GREINING GAGNA 

Gögn rannsóknarinnar eru þau viðtöl sem tekin hafa verið. Tekin voru viðtöl við fimm 

grunnskólakennara, einn kennaranema og tvo verkefnastjóra Biophilia. Viðtölin voru 

tekin upp. Þegar búið var að vélrita upp viðtölin, þá voru viðtölin orðin að rituðum 

texta (e. transcripts). Þar með var hægt að hefja formlega greiningu textans sem 

byggist meðal annars á túlkunarfræði (e. hermeneutics) og hugsmíðahyggju (e. 

constructivism) (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).   

 

Var hvert viðtal fyrst lesið nokkrum sinnum yfir til að fá heildarmynd af málefninu og 

því sem fram hafði komið hjá viðmælanda. Síðan var merkt við í texta það sem þótti 

koma málefninu sérstaklega við út frá rannsóknarspurningum. Tók síðan hin eiginlega 

þemagreining eða kóðun við (e. coding), þar sem skoðaðir eru sérstaklega þeir þættir 

sem hafði áður verið merkt við og þeim gefin nöfn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).   

Spássíur voru notaðar óspart í þemagreiningunni og litapennar til að finna þau þemu 

frá viðmælendum, sem pössuðu saman. Rannsakandi leitaðist við að gera sér grein 

fyrir meginhugtökum eða þemum og reynslu hvers einstaklings af Biophilia og tengja 

það saman út frá fyrirliggjandi rannsóknarspurningum. En vissulega kemur ýmislegt 

áhugavert fram fyrir utan rannsóknarspurningar þegar um opin viðtöl er að ræða og 

það sem rannsakandi taldi að ætti erindi hér inn hefur einnig fengið að vera með í ljósi 

rannsóknarmarkmiða.   

 RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

Þessi rannsókn er byggð upp á opnum viðtölum sem tekin voru við samtals átta 

einstaklinga, sem sé einn kennaranema og fimm kennara á grunnskólastigi sem sjá um 

Biophilia kennsluverkefnið í sínum skólum og tvo verkefnastjóra verkefnisins, annars 

vegar hjá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og hins vegar hjá Reykjavíkurborg.  

Einnig er stuðst við fræðilegar heimildir og skýrslur sem tengjast rannsóknarefninu og 

upplýsingum frá ráðstefnu sem haldin var á Íslandi nýlega um Biophilia. 

 

Miðað við þýði þessarar rannsóknar telur rannsakandi að úrtakið sé nokkuð gott til að 

ná mettun. Fimm grunnskólar í Reykjavík hafa haft Biophilia á sinni námskrá í 
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tengslum við verkefni Norrænu ráðherranefndarinnar og voru hér tekin viðtöl innan 

þriggja af þeim skólum. Verkefnastjóri verkefnisins hjá Reykjavíkurborg veitti einnig 

viðtal, en viðkomandi sá ásamt stýrihóp um þátttöku og innleiðingu Biophilia í 

skólana, auk þess að stýra námskeiðum fyrir kennarana og halda utan um verkefnið í 

heild.  Síðast en ekki síst er tekið viðtal við einn af verkefnastjórum Biophilia hjá 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem séð hefur um námskeið vegna 

verkefnisins og innleiðingu þess í þátttökulöndunum. Allir þessir einstaklingar búa 

yfir mikilli þekkingu á efninu.   

 

Ef litið er á innra réttmæti rannsóknar telur rannsakandi að tilgangsúrtak þýðis passi 

vel að verkefninu þar sem þetta er allt fagfólk á sínu sviði og hefur unnið við og kynnt 

sér vel verkefnið, ásamt því að upplifa Biophilia. Segja má að enn betri mynd væri 

mögulega hægt að ná fram ef tekin væru viðtöl, spurningarkannanir eða rýnihópar, þar 

sem nemendur verkefnisins væru þátttakendur. En sökum ungs aldur nemenda sem 

taka þátt í Biophilia kennsluverkefninu ber að hafa þær alþjóðlegu viðmiðanir sem 

Vísindasiðanefnd starfar eftir samkvæmt reglugerð nr. 286/2008 í heiðri, þar sem 

kveðið er á um sérstaka verndun þeirra sem minna mega sín. Framkvæmd könnunar 

innan þessa hóps er flókin í framkvæmd og snertir marga siðferðislega fleti og verður 

ekki farin sú leið hér. Ef horft er á ytra réttmæti rannsóknar telur rannsakandi að ekki 

sé hægt sé að alhæfa neitt út frá væntanlegum niðurstöðum rannsóknar þar sem að 

með stærri, megindlegri rannsókn hefði mögulega verið hægt að ná til mun stærri 

hóps. En miðað við að tilgangsúrtak rannsóknar eru frá þremur af þeim fimm 

grunnskólum þar sem Biophilia var kennd í samstarfsverkefni Norrænu 

ráðherranefndarinnar sem þessi rannsókn einskorðar sig við, ættu niðurstöður að gefa 

nokkuð góða heildarmynd af fyrirbærinu. 

 STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 

ÁLITAMÁL 

Rannsakandi hóf að skoða Biophilia kennsluverkefnið af áhuga sem kviknaði eftir 

skoðun á sýningunni „Aftur í sandkassann“ og var sýnd á Listasafni Reykjavíkur eins 

og áður hefur komið fram, en einnig af áhuga á kennsluaðferðum sem notaðar eru við 

kennslu ungmenna. Tenging rannsakanda við verkefnið er ekki persónuleg og á 

rannsakandi engra hagsmuna að gæta. Vissulega getur verið galli fyrir rannsóknina að 

rannsakandi hefur sennilega mótað sér einhverjar skoðanir um verkefnið fyrirfram þar 

sem þessar kennsluaðferðir höfða vel til rannsakanda.  
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Bakgrunnur og reynsla rannsakanda af kennslu er kannski ekki svo viðamikil, en í 

námi sínu í Danmörku hefur rannsakandi þó numið kennslufræði og hefur réttindi til 

kennslu í fagi sem hér á landi myndi sennilega kallast listgreinar. Eina önn í náminu 

var rannsakandi við kennslustörf í sköpun þar sem nemendur á unglingastigi máttu 

velja sér hin ýmsu skapandi verkefni, svo sem glerlist, skartgripahönnun og þess 

háttar. Í ljósi þessarar reynslu þá hefur rannsakandi að vissu leyti fengið innsýn inn í 

kennsluheim skólans og eitthvað af þeim aðferðum og nálgunum sem notaðar eru við 

kennslu. Auk þess er rannsakandi móðir þriggja barna sem hafa gengið í gegnum  

skólastigin og hefur þar af leiðandi fylgst með þeim aðferðum og háttum sem eru á 

kennslu bæði hér á Íslandi og í Danmörku. Sennilega hefur kveikjan að þessu verkefni 

að vissu leyti verið sú að kennsluaðferðir virtust frekar ólíkar hér á landi og í 

Danmörku og þótti rannsakanda áhugavert að skoða málefnið frekar. 

 

Kostur við þessa rannsókn er að rannsakandi hefur aðeins snert á málefninu sjálfur  

hvað varðar menntun og reynslu og er þar af leiðandi betur í stakk búinn að kynna sér 

og nálgast málefnið.  Ókostur gæti hins vegar verið að rannsakandi hefði ekki 

nægjanlega reynslu af kennslu, en mögulega getur reynsluheimur viðmælenda bætt 

það upp.  Einnig gæti persónuleg skoðun rannsakanda á kennsluaðferðum haft áhrif á 

rannsóknina, en leitast er við því eftir fremsta megni að láta eigin skoðanir ekki hafa 

áhrif á verkefnið.  En eins og kemur fram í tilvitnun Sigríðar Halldórsdóttur í Tesch 

(1990) þá á „veldur hver á heldur“ alltaf við, ekki síst í fyrirbærafræði þar sem mikið 

veltur á færni, þekkingu, næmleika, aðferðafræðilegri færni og nákvæmni 

rannsakandans. Tesch (1990) bendir einnig á að rannsakandinn í eigindlegum 

rannsóknum sé „mælitækið.“ Einnig bendir hún á að engir tveir rannsakendur komist 

að sömu niðurstöðu í eigindlegum rannsóknum, þó svo þeir væru að rannsaka sama 

málefni. Þetta er eðlilegt þar sem þeir koma að verkefninu með mismunandi reynslu 

og fræðasýn (e. paradigm) (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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4 NIÐURSTÖÐUR 

Hér verður sagt frá helstu niðurstöðum úr viðtölum við viðmælendur með 

rannsóknarspurningar að leiðarljósi. Það sem leitast var við að ná fram hjá 

viðmælendum var hvernig þeirra upplifun af Biophilia hafi verið, ásamt mati þeirra á 

hvernig innleiðing menntaverkefnisins hafi gengið í þeim skóla sem þeir starfa í.  

Einnig hvaða áhrif það hafi haft á skólastarfið, ef einhver, sem og hvaða áhrif 

verkefnið hafi haft á þátttakendur verkefnisins, þá er átt við bæði nemendur að mati 

kennara, kennara og verkefnastjóra Biophilia. Heildarlíkan var búið til út frá helstu 

sameiginlegum meginþemum meðrannsakanda, sem dregin eru út frá því sem hefur 

verið rauði þráðurinn í viðtölunum. 

 

 

 

 

Mynd 1  Heildargreiningarlíkan 
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  ÁHUGI KENNARA FYRIR MENNTAVERKEFNINU BIOPHILIA  

Viðmælendur rannsakanda voru átta. Til að gæta persónuverndar þá munu þeir koma 

hér fram undir dulnefni og eru nöfn þeirra hér valin af handahófi. Sex af 

viðmælendum eru starfandi við þá þrjá skóla sem tóku þátt í rannsókninni. Þetta eru 

fimm kennarar með mismunandi faglegan bakgrunn eins og tónlistarkennarar, 

náttúruvísindakennarar og myndlistakennarar, og einn kennaranemi. Tveir 

viðmælendur eru verkefnastjórar Biophilia menntaverkefnisins. Viðmælendur mínir 

eiga það allir sameiginlegt að vera með kennslufræðilegan og/eða menningarlegan 

bakgrunn og koma þeir að  menntaverkefninu Biophilia hver með sínum hætti. Þegar 

skoðað er hvaða driffjöður hafi verið hvatinn að aðkomu verkefnisins þá virðist það 

vera eftirfarandi þættir sem drifið hafa kennarana áfram til að sækja um verkefnið í 

sínum skóla: einlægur áhugi á náttúruvísindum, samþættingu námsgreina, vísindum, 

tónlist og tækni. Eða eins og Gulla kemst að orði: 

 

En útikennsla náttúruvísindi samþætting námsgreina þetta var það 

sem ég sá í Biophiliu þegar að við hittumst í Listasafninu. Það var 

akkúrat það, ég sagði bara svona, þetta var eitthvað sem að mér 

fannst við vera tala sama tungumál. Ehhh það sem ég er alltaf að 

reyna að presentera hér innan veggja skólans.   

 

Rán sem kennir tónlist sem tengist Biophilia öppunum tekur í sama streng:  

 

 Já, ég var bara svo heppin að hitta þau á hérna, sem sagt þennan 

skóla, G og Á og þau öll á Biophiliu, svona kynningarnámskeiðinu 

og þá réði hún mig inn sem tónmenntakennara, því 

tónmenntakennarinn hér var meira að kenna fyrsta til fjórða bekk. 

þetta hentar mér alveg fullkomlega, ég var sko á náttúrufræðibraut í 

X og er bæði með tónlistina og það og tæknina þetta er allt þrennt 

sem ég hef brennandi áhuga á. Náttúrfræði, tónlist og tækni. 

 

Ása er hins vegar ekki að kenna verkefnið hér á landi en hefur verið ráðin af Mennta-

og menningarmálaráðuneytinu til þess að halda utan um verkefnið á 

Norðurlöndunum, Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi. 

 

Já ég var bara ráðin til að halda utan um þetta norræna verkefni, er 

svona þriggja ára verkefni, bara ráðin sko, 100% í það en við erum 

tvær. 

 

Sjöfn hefur verið grunnskólakennari til margra ára og hefur haft unun af að láta 

nemendur sína vinna að skapandi verkefnum, en fannst oft umgjörðin í kringum 
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kennarastarfið frekar þungt í vöfum. Það varð úr að hún sótti um starf verkefnastjóra 

barnamenningar hjá Reykjavíkurborg: 

 

Þegar ég las starfslýsinguna þá fannst mér eins og bara allt sem ég 

hafði gert í lífi mínu nánast sko og öll mín áhugamál og allt bara 

sameinast í þeirri starfslýsingu, tengja saman menntamál og 

menningu barna og einhvern veginn snýst starfið um það og 

barnamenningarhátíðir. Ég elska hátíðir og alls kyns verkefni sem 

tengjast börnum og menningu. 

 

Eitt af þeim verkefnum sem Sjöfn hefur umsjón með í sínu starfi er Biophilia 

menntaverkefnið. Taldi hún það frekar flókið í byrjun en: 

 

… einhvern veginn komst ég að því þegar ég byrjaði að vinna þetta 

starf að það að hafa verið kennari einhvern tímann hefur undirbúið 

mig undir nánast hvað sem er og bara ég elska að hafa verið kennari 

 

Biophilia kistan, sett saman af spjaldtölvum, tækjum og tólum til vísinda og 

tónsköpunar, hafði áður farið á vegum borgarinnar milli þeirra skóla, þar sem 

kennarar   höfðu tekið þátt í námskeiði hjá Reykjavíkurborg í Biophilia: 

 

Í raun og veru var það svo ekki fyrr en þetta var komið á þetta 

norræna level sem við náum í rauninni að sko fara á dýptina í þetta 

verkefni (Sjöfn). 

 

Samantekt niðurstaðna 

Viðmælendur eru allir með kennslufræðilegan og eða menningarlegan bakgrunn.  

Merkilegt er að skoða hvernig kennarar hafa sótt um verkefnið. Þetta virðast í flestum 

tilfellum vera kennarar sem hafa mikinn áhuga á breyttum kennsluháttum, 

samþættingu námsgreina og hafa einlægan áhuga á náttúruvísindum, tónlist og tækni. 

Það að hafa getað sótt um aðgang að verkefninu valfrjálst með stuðning 

skólastjórnenda í sínum skóla hefur líka verið stór breyta í þeirra ákvörðun um að taka 

inn Biophilia.  

  INNLEIÐING MENNTAVERKEFNISINS BIOPHILIA  

Sjöfn segir innleiðingu Biophilia í samvinnu við Norrænu ráðherranefndina í 

Reykjavík hafa verið „ótrúlega mikið af stórum ákvörðunum.“ Stýrihópur var settur 

saman að beiðni Mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem samanstóð af fulltrúum 

frá Háskóla Íslands, talsmanni Bjarkar og öðru fagfólki, ásamt formanni stýrihóps 
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sem einnig er verkefnastjóri. Þótti þeim ljóst frá byrjun að mikil kúnst yrði að fá 

kennara í Reykjavík til að aðgreina þetta verkefni frá þeirri Biophiliu sem áður hafði 

verið framkvæmd. 

… Þannig að við hugsuðum mikið hvernig við myndum bjóða 

verkefnið út og við vissum að við þyrftum að gera það svolítið sexí 

fyrir skólana að hérna, að þeir myndu velja að vera með (Sjöfn). 

Hugmyndin var að fá einungis áhugasama kennara til samstarfs þannig að vandað var 

til verks við að búa til ákveðna pakka sem boðnir voru út til skólanna, segir Sjöfn.  

Flestum kennurunum fannst innleiðingin ganga mjög vel, boðið var upp á 

kynningarfund að vori fyrir þá skóla sem urðu fyrir valinu til að kenna Biophilia. Gátu 

þá kennarar kynnt sér hverju við væri að búast og fengu síðan allir skólarnir: 

…einn iPad með í þessum grunnpakka þannig að fólk gat svona 

aðeins farið að fikta í þessu þarna um sumarið og undirbúa sig 

(Yrsa).  

Eins og áður hefur komið fram, þá var það í raun alfarið kennaranna að sækja um ef 

þeir höfðu áhuga á að taka þátt í Biophilia verkefninu í þeim skólum í Reykjavík sem 

eru hér til umfjöllunar. Kemur það einnig fram í viðtölum við flest alla viðmælendur 

að þeir hafa haft frumkvæði að því að sækja um verkefnið í samvinnu við 

skólastjórnendur. Það er kannski það sem gerir þetta líka eftirsóknarvert að það er 

ekki eingöngu skólastjórn sem ákveður þetta upp á sitt einsdæmi, en vissulega er 

kostur ef allir er á sama máli um að taka inn nýja kennsluhætti eins og Ása segir: 

Þannig að það er kannski einhver skóli sem hefur í rauninni verið 

bara einhver einn kennari sem hefur sótt þetta fast að taka þátt í 

þessu. Það er rosalega erfitt að ætla að halda dampi einn, þannig að 

þú verður einhvern veginn, því fleiri sem eru áhugasamir um 

verkefnið því betra auðvitað. 

Að hausti í upphafi skólaárs var síðan boðið upp á ítarlegt tveggja daga námskeið þar 

sem sérfræðingar frá Háskóla Íslands, tónmenntakennarar frá borginni og 

vísindamenn komu saman og sýndu hugmyndir um hvernig hægt væri að kenna eftir 

hugmyndafræði Biophilia. Þeir kennarar sem höfðu áður kennt Biophilia tóku þátt í að 

kynna þær kennsluaðferðir sem þeir hefðu notað. Eins og Gulla kemst að orði: 

Þeir voru svona svolítið, hvað er búið að gerast, kveikja í okkur 

betur. Kennslufræðin á bakvið eða innan gæsalappa kennslufræðinni 

sem þeir höfðu byggt það var mjög lítið sem var komið ehh það var 

svona hvað þeir höfðu hugsað hvað Björk var að hugsa þegar hún 

samdi og svo framvegis. Þannig að í rauninni þá, var maður að 

kunna að synda þegar maður fór frá Öskju í lok ágúst. 
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Allir kennararnir sem tóku þátt voru mjög ánægðir með námskeiðið sem boðið var 

upp á í Öskju. Yrsa lýsir þessu svo: 

…rosa flott námskeið, þá fengum við líka bara svona hugmyndir frá 

prófessorum Háskóla Íslands og öðrum tónlistarkennurum og fólki 

sem hefur verið að vinna í Biophilia.   

Skólunum var einnig boðið upp á í samstarfi við stýrihóp Biophilia og Háskóla 

Íslands að fá inn í skólana utanaðkomandi tónlistarfólk og fræðimenn. Var það hugsað 

sem viðbót við kennsluna og til að víkka sjóndeildarhringinn hjá nemendum og 

stuðningur við kennara. Tveir skólanna nýttu sér þetta tækifæri sem var: 

…mjög flott, fengum hér inn bæði fræðimenn í sambandi við 

líffræðina, náttúrufræðina og tónlistina, fengum kynningu sko hún 

var svolítið löng, ekki verið að vinna, krakkarnir voru orðnir svolítið 

þreyttir, það þarf að brjóta það upp eða skipta henni niður, fara í 

einhverja vinnu á milli (Binna).  

Skólinn sem Gulla starfar við nýtti sér þessar heimsóknir en hún hefði gjarnan viljað 

fá meira af vísindamönnum í heimsókn í skólann yfir tímabilið, ásamt meiri fróðleik 

fyrir kennarana áður en farið var af stað með verkefnið. Dóri hefði einnig viljað fá 

meiri kennslu fyrir kennara í ferlinu en um hvort skólinn hafi nýtt sér utanaðkomandi 

fræðimenn og tónlistarfólk hafði hann þetta að segja: 

Nei, við gerðum það ekki, þetta var alltaf sagt við okkur, en það 

hefði í raun mátt troða þessu inn á okkur, það hefði verið mjög flott 

að fá bara tilbúinn pakka bara inn (Dóri). 

Flestallir kennararnir höfðu sjálfir haft frumkvæði að því að sækja um að taka þátt í 

Biophilia ásamt skólastjórnendum, en alltaf geta komið upp ófyrirséð vandamál þegar 

unnið er að stórum verkefnum yfir langan tímaramma. Ákveðið hafði verið að Dóri 

tæki þátt í kennsluverkefninu og hafði farið á námskeið, en hann hafði ekki ætlað sér 

að stýra verkefninu í sínum skóla. Þegar kemur að því að verkefnið á að byrja að 

hausti í skólanum þá forfallast umsjónarkennari verkefnisins: 

Þannig að ég sit bara uppi með þróunarverkefni án þess í raun að 

hafa beðið um það (Dóri). 

Dóri hefði viljað hafa fleiri námskeið og stakk upp á því að sniðugt væri að hafa 

starfs- og endurmenntunarnámskeið í Biophilia. Fannst honum að vissu leyti 

ógnvekjandi að þurfa að finna út hvernig kennslan ætti að fara fram: 

Þau í stýrihópnum vildu hafa þetta mjög opið. Þau vildu að við 

myndum finna fram úr, hvernig við myndum leysa þetta verkefni, 

við myndum búa til eitthvað frábært eða eitthvað ömurlegt sem þau 
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gætu svo skoðað og séð og lært af reynslunni. Þetta var náttúrulega 

svolítið erfitt maður vanmat svolítið tímafjöldann sem fór í það að 

skipuleggja þetta og tækjakost (Dóri) 

Lalli kemur frekar seint inn í verkefnið vegna forfalla annars kennara og hafði þar af 

leiðandi ekki fengið tækifæri til að fara á námskeið og kynna sér verkefnið til hlítar 

áður en kennsla hófst:  

Ég í rauninni fékk, fékk ekkert mikla þú veist innleiðingu eða 

þannig ég fékk bara möppuna sem hún var með kennarinn sem var 

áður, þannig að ég flétti bara í gegnum hana og svo bara byrjaði ég. 

Ég fékk iPad með mér heim, fékk að skoða appið og svo bara 

ræddum ég og Dóri um hugmyndir hvað við ætlum að gera og 

svona. 

En samt sem áður voru Dóri og Lalli sammála um að kennslan hefði gengið mun 

betur á vorönn þegar allir voru komnir betur í rútínu með verkefnið. Benda þeir þó á 

að ákjósanlegt væri að námsefnið væri meira tilbúið þar sem þetta er líka mikið 

lærdómsferli fyrir kennara: 

Krakkarnir lærðu helling þau kunna núna öll nöfnin á öllum 

plánetunum og ef þú horfir bara beint á námskrána, þá uppfyllir 

þetta rosa margt, en þetta er kannski eitthvað sem ég hefði viljað fá 

hjá þeim, svona vinna saman í að tengja þetta við námskrána (Dóri). 

Kennararnir voru ekki á einu máli um hvernig best væri að kenna Biophilia en þar 

sem einhver hefð var áður fyrir þverfaglegri kennslu virtist þetta vera aðeins 

auðveldara fyrir kennara og nemendur að tileinka sér þessar kennsluaðferðir og Rán 

fannst 

…þetta brjóta upp hefðbundið skólastarf, ég meina að fá bara þetta 

tækifæri til þess að gera það sem að þig langar. Þetta er náttúrulega, 

það eru kennsluleiðbeiningar, en það eru kennsluleiðbeiningar sem 

gefa þér hugmyndir en svo er bara sagt, þú getur notað alls konar 

kennsluaðferðir í þessu. Þetta bara svona byggist á kennurunum 

hvernig þeir vilja kenna þetta.   

Markmiðið með að hafa kynningu að vori áður en kennsla hófst á haustönn, segir 

verkefnastjórinn Sjöfn að hafi verið til þess að skólastjórnendur gætu haft svigrúm til 

að setja Biophilia í töflu næsta skólaárs og vera klár með innleiðinguna að hausti.  

Misjafnt var hvernig skólarnir settu Biophilia á námskrá sumir voru með tíma tvisvar í 

viku í 80 mínútur í senn aðrir kenndu þetta sem þemavinnu eða í smiðjum. En flestir 

voru sammála um að kennsla á vorönn hefði gengið mun betur en á haustönn þar sem 

það tók bæði kennara og nemendur tíma að venjast breyttum kennsluháttum.  
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Það að geta verið með verkefni sem samþættir námsgreinar og stuðlar að uppfyllingu 

á því sem hefur vantað í ákveðið skólastig vegna skorts á kennurum eða fjármunum 

eins og Gulla segir þá er mikill lúxus að geta sótt um svona gæluverkefni og komið 

því inn í námskrá: 

þetta var auglýst, þegar að þetta kemur að þá bara hérna frábært 

okkur finnst við ekki vera að sinna tónlistinni nógu mikið hérna í 

skólanum þannig að þarna sáum við, eða vegna fram til þessa er 

bara fyrsti til fjórði bekkur með tónmennt, þannig að þarna sáum við 

tækifæri til þess að skvísa tónlistinni aftur inn á kannski sjötta og 

sjöunda stig og tengjast því sem við erum að gera hér í öðrum 

námsgreinum.  Keyptum þá inn tónmenntakennara, fengum Rán  

sem að var frábært. 

Gulla og Rán hittust fyrst á samhristingi verkefnisins Biophilia í Öskju í haust þar sem 

Rán var að vinna að verkefni sem tengdist Biophilia verkefninu. Eru þær báðar 

sammála um að það hafi verið mikið gæfuspor fyrir verkefnið í skólanum að þær hafi 

hist og þar af leiðandi Rán verið ráðin við skólann fyrir tilstilli Gullu, sem 

tónlistarkennari í tengslum við verkefnið eða eins og Rán segir: 

Já, ég var bara svo heppin að hitta þau á hérna, sem sagt þennan 

skóla, Gullu og Á og þau öll á Biophiliu, svona 

kynningarnámskeiðinu og þá réði hún mig inn sem 

tónmenntakennara, því tónmenntakennarinn hér var meira að kenna 

fyrsta til fjórða bekk. Hann hafði lítinn tíma þannig að ég kom 

svona að verkefninu bara svona utan frá með náminu, ég er bara að 

kenna Biophilia hér við þennan skóla. 

Aldur nemenda sem tóku þátt í Biophilia var svolítið misjafn, einn skóli kenndi sjötta 

og sjöunda bekk og var þar sett upp 6 vikna vinnulota í Biophiliu á haustönn. Var 

kennt einu sinni í viku í frá kl. 9 til 12 í 80 mínútur í senn. Á vorönn var valið að 

fenginni reynslu að kenna Biophilia í lotum á vorönn og reyndu þau 

…að hugsa eins og Björk, reyna að fara bara á vit einhvers, höfðum 

mikla opnun og þegar við byrjuðum að kveikja í horfðum út fyrir 

kassann (Gulla). 

Í öðrum skóla var Biophilia kennd í sjötta bekk og nýttar til þess 

eðlisfræðikennslustundir sem voru tvær, samtals 80 mínútur á viku. 

 

Annar skóli kenndi Biophilia í fimmta bekk og var ákveðið að reyna hafa Biophilia í 

töflu fyrri hluta árs og síðan að kenna í smiðjum seinni part vetrar. Einhver vandræði  

voru þó með að koma Biophilia í töflu eins og áætlunin hafði verið á fyrri hluta árs en 

var það leyst þannig 
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…að fyrir áramótin fengum við að vinna svona, svona gæða, að geta 

tekið þau út úr hópnum og þarna, af því bara að stjórnendur leyfðu 

okkur það og greiddu fyrir það, að við vorum þarna í algeru auka, 

en annars hefði það verið svolítið erfitt (Yrsa). 

Einnig gátu listgreinakennarar nýtt sína tíma með hópum og fengu úthlutaðan tíma 

fyrir Biophilia kennslu að Yrsu sögn. 

 

Í innleiðingu verkefnisins í samstarfslöndunum segir Ása það hafa verið mjög 

áhugavert að fylgjast með ólíkum aðferðum í nálgun kennsluverkefnisins. Það var 

löndunum í sjálfsvald sett hvernig þau komu að verkefninu í innleiðingu sinna skóla, 

skólarnir þurftu í raun bara að halda í hugmyndafræðina og þann grunn sem er að 

Bjarkar Biophilia konseptinu. Í sumum skólum var kennsluverkefnið kennt á 

þemavikum eins og hefur einnig verið gert hér á Íslandi, segir Ása, en aðrir skólar 

settu Biophilia inn í stundaskrá og kenndu einu sinni í viku yfir eina önn:  

En flestallir eru sammála um að það var samt of stuttur tími að hafa 

bara ár í undirbúning. Að mörgu leyti af því við vorum svo, ehh tók 

tíma að fara í gegnum kerfið, þá má segja að undirbúningstíminn 

hafi verið miklu styttri en eitt ár (Ása). 

Það var fundað reglulega með öllum verkefnastjórunum í samstarfslöndunum og voru  

 

…allir verkefnastjórarnir sammála um það að þau hefðu gjarnan 

viljað rýmri undirbúningstíma af því þetta er náttúrulega, svona 

verkefni krefst svo mikils vilja og eitthvað svona sem er utan við 

boxið (Ása). 

 

En Ása segir að það hafi verið virkilega áhugavert að fylgjast með þeim karakterum 

eða einstaklingum sem tóku verkefnið að sér að því leyti að það veltur mikið á 

einstaklingunum, þar sem þetta er svona frumkvöðlaverkefni og krefst mikillar orku 

og tíma að hefja það og fylgja því eftir, hjá bæði kennurum og verkefnastjórum.  

 

Samantekt niðurstaðna 

Kúnstin hér samkvæmt verkefnastjóra Biophilia í Reykjavik var að aðgreina Biophiliu 

verkefnið á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar frá þeirri Biophiliu sem áður hafð 

verið í gangi í formi Biophiliu kistunnar í grunnskólum. Lögð var áhersla á að fá 

einungis áhugasama kennara og skólastjórnendur til að sækja um verkefnið. Mikil 

vinna var lögð í að hálfu stýrihóps að útbúa ákveðna pakka sem boðnir voru út til 

skólanna.  Þeir skólar sem urðu fyrir valinu fengu kynningu að vori áður en kennsla 
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hófst á haustönn, með það að markmiði að skólastjórnendur gætu sett Biophilia í töflu 

næsta skólaárs og undirbúið innleiðingu verkefnisins í sínum skóla.  

 

Flestallir kennarar ásamt skólastjórnendum höfðu sjálfir haft frumkvæði að því að 

sækja um aðgang að verkefninu fyrir sinn skóla. Í byrjun haustannar var boðið upp á 

ítarlegt tveggja daga námskeið þar sem sérfræðingar frá Háskóla Íslands, 

tónmenntakennarar frá borginni, vísindamenn og kennarar sem áður höfðu kennt 

Biophilia tóku þátt í að kynna þær kennsluaðferðir sem þeir höfðu notað, hugmyndir 

og kveikjur. Allir kennararnir sem tóku þátt í námskeiðinu voru mjög ánægðir með 

námskeiðið. Einum kennara fannst það reyndar of „flott“ þar sem ekki væri hægt að 

gera stórar vísindarannsóknir í flestum skólum. Voru allir kennararnir þó sammála því 

að það hefði verið kostur að fá fleiri námskeið eða halda starfs 

endurmenntunarnámskeið í Biophilia. Einnig kom það fram hjá tveimur kennurum að 

þeim fannst frekar flókið og tímafrekt ferli að þurfa sjálfir að hanna sitt námsefni út 

frá því sem lá fyrir, þeim hefði þótt betra að fá meira tilbúinn pakka upp í hendurnar 

sem væri komin reynsla af með tilliti til námsmats. Skólunum var einnig boðið upp á í 

samstarfinu að fá inn utanaðkomandi tónlistarfólk og fræðimenn sem var hugsað sem 

viðbót við kennsluna og til að víkka sjóndeildarhringinn hjá nemendum og til 

stuðnings við kennara. Nýttu sér þetta tækifæri tveir skólar en ekki sá þriðji sem hefði 

kosið að þetta væri bara „þvingað“ upp á þau, en í þeim skilningi að þetta væri ekki 

bara val heldur hluti af pakkanum.   

 

Aldur nemenda var misjafn eftir skólum en flestir nemendur voru í fimmta til sjöunda 

bekk. Einnig var misjafnt eftir skólum hvernig kennslan var sett upp, í sumum skólum 

var Biophilia í töflu 80 mínútur á viku en í öðrum kennt í smiðjum eða þemavinnu.  

Allir kennararnir voru þó sammála því að kennsla hefði gengið miklu betur á vorönn 

þar sem bæði kennarar og nemendur hefðu þurft tíma til að aðlagast, kynnast nýjum 

kennsluaðferðum og því sjálfstæði sem svona vinnu fylgir. Flestir kennararnir voru 

sammála um að mikill lúxus væri að geta sótt um svona verkefni þrátt fyrir mikla 

vinnu sem liggur að baki af þeirra hálfu. Verkefninu var einnig fylgt eftir af stýrihóp 

Biophilia með fundum, vinnustofum og samskiptamiðlinum facebook.   

 

Það sem stendur upp úr eftir greiningu viðtala varðandi innleiðingu Biophilia virðist 

vera að verkefnið hafi gengið best hjá þeim kennurum og skólastjórnendum sem hafa 
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verið hvað áhugasamastir um verkefnið. Samkvæmt viðmælendum skiptir það 

höfuðmáli að skólastjórnendur standi við bakið á sínum kennurum þegar leitað er 

nýrra leiða í kennslu. Svona verkefni krefjast mikils tíma, úthalds og skipulagningar. 

Mjög áhugavert var að mati verkefnastjórans Ásu að fylgjast með innleiðingu 

verkefnisins í samstarfslöndunum, skólunum var í sjálfsvald sett hvernig þeir stæðu að 

innleiðingunni, skólarnir þurftu bara að halda í hugmyndafræðina og þann grunn sem 

liggur að baki Biophilia. En umgjörðin var svipuð, það var fundað með 

verkefnastjórum landanna reglulega, sett upp námskeið í löndunum og kennsla fór 

fram með svipuðum hætti og hér á landi, ýmist í hópa-, þema- eða tímakennslu.   

 SAMÞÆTTING NÁMSGREINA 

Það er mikilvægt að innleiðing verkefnis eins og Biophilia sé í takt við nýjustu 

aðalnámskrá (2011/2012) grunnskóla sem áður hefur verið minnst á.  Þar er lögð 

áhersla á samþættingu ýmissa námsgreina við skapandi greinar og er Rán spurð 

hvernig henni hafi fundist það ganga að innleiða Biophilia, aðlaga að námskrá og að 

sameina námsgreinar þverfaglega: 

Sko af því ég kem utan frá, þá veit ég ekki hvernig starfið var áður 

og er náttúrulega ekkert alveg að mér í hvað þau er að læra núna. 

Við erum að kenna núna sjötta og sjöunda bekk og þau hafa ekki 

verið í neinni tónmennt frá þau voru í fjórða bekk. En hérna 

samstarfið hjá okkur gengur rosalega vel, það er æðislegt að vinna 

með Gullu og X  við prófuðum voða mikið fyrir jól að vinna saman, 

kenna saman og þú veist tókum kennslustundirnar saman, við 

vorum að blanda tónlist og vísindum saman og það er náttúrulega 

líka minn bakgrunnur búin að kenna þú veist eitthvað líka í 

vísindunum og tengi þetta saman. Já þannig að við vorum að gera 

það og bara gengið mjög vel sko. X var að segja mér að það sem við 

erum að fara að gera núna passar inn í svolítið inn í námskrána. 

Samkvæmt frásögn Gullu þá fer kennslan í Biophilia innan skólans fram í lotum, lagt 

er upp með til dæmis ákveðið námsefni sem er á námskrá eins og til dæmis í sjötta 

bekk, þar er áætlað að kennt sé um himintunglin. Náttúruvísindatímarnir sem eru 

skráðir í sjötta bekk eru þá teknir inn í Biophiliu vinnuloturnar og himintunglin 

lögðinn á svolítið annan máta. Hér er önnur nálgun notuð, bókin er lögð til hliðar 

vegna þess að „það þarf ekki alltaf bókina til náms,“ segir Gulla, heldur reyna að 

hugsa eins og Björk, fara á flug með Björk og Biophiliu og þeim fræðimönnum sem 

búnir eru að gera það. Í vinnunni með himintunglin þá voru krakkarnir látnir gera 

verkefni þar sem þau fengu beinagrind að verkefni, sem þau fengu svo að móta eftir 

sínu hugviti og sköpunargáfum. Hér er reynt að fara út fyrir kassann og 
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hugmyndaflugið látið ráða. Krakkarnir bjuggu til sína plánetu sem þau skrifuðu síðan 

ritgerð um, og sömdu síðan tónverk út frá því hvaða hljóð þau gætu ímyndað sér að 

væru á plánetum eða himintunglum:   

…bókin var lögð til hliðar. Það þarf ekki alltaf bókina þetta er sama 

efnið, geimurinn og alheimurinn, þetta er bara, þurfum ekkert 

endilega að opna blaðsíðu fimm, heldur bara það var magnaðri 

upplifun, magnaðri kynning ef við getum orðað það þannig  

Rán talar um að þessar kennsluaðferðir opni hug krakkanna, þau nái einhverri 

tengingu við tónlistina þó að þau hafi kannski ekki verið mikið í tónlist áður. Þau finni 

út, til að mynda að 

…þrumur eru brotnir hljómar, það er ekki endilega sannað að það sé 

vísindalega tengt en, það er svona þessi tenging á milli, opnar 

hugann. 

Hennar upplifun er að það vanti gagnrýna hugsun og tjáningu í skólakerfinu almennt 

og er ánægð með að fá að vinna að svona verkefni sem býður upp á meiri vídd. Rán 

upplifði persónulega, þegar hún var barn, menntakerfið sem frekar 

…hólfað, bara sett í skúffur hjá manni og fékk ekki verklegu 

tenginguna, þá er ekkert samasem merki um það að maður kunni 

það fyrr en maður fer á vettvang og gerir hlutina þá fyrst fær maður 

fullan skilning. 

 Rán segist ekki geta hugsað sér 

…að kenna tónlist án þess að kenna tónvísindi skilurðu, eða bara 

hljóð og eðlisfræðina líka á bak við. Mér finnst það rosalega 

mikilvægt og tækni.   

Í tónvísindum eru krakkarnir að greina hvernig tónverkin sjálf eru byggð upp og allt 

tengist þetta. Rán segir tónlist og stærðfræði náttúrulega alltaf hafa verið mjög tengdar 

greinar. Sjálf upplifði hún það, að samhliða því að læra tónlist gekk henni betur í 

öðrum greinum. Sem barn sá hún tenginguna milli tónlistar og stærðfræði, nótnakerfið 

er bara stærðfræði og eiginlega væri hægt að læra tónlist sem stærðfræði á blaði, segir 

hún.  Allt sé þetta tengt í heiminum, allt sem verið sé að kenna sé stærðfræði, vísindi 

og  eðlisfræði í öllu. Yrsa telur að Biophilia sé góð leið til samþættingar í námi og hafi 

þau farið þá leið að fjórir kennarar hafi skipt sér upp í fjóra hópa og nemendurnir hafi 

rúllað á milli og þær verið stakar með sinn hóp:   

En málið var að þessi hópur sem við vorum að vinna með , hann er 

bara það krefjandi að það þarf að tvístra honum svolítið mikið, það 

eru bara svo margir krakkar þarna sem þurfa frið, ef þá á að gerast 

eitthvað (Yrsa). 
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Verkefnið hentar vel til samvinnu að sögn Yrsu, en svona var ákveðið að byrja með 

þennan krefjandi hóp í þessum skóla og seinna var meiri samvinna sem fór fram þá 

annars staðar í skólanum þar sem aðeins meira rými var til staðar. En nemendurnir eru 

mikilvægir þátttakendur í uppbyggingu námsefnisins, segir Gulla. Að fenginni reynslu 

frá fyrri lotu sem var á haustönn hafi kennararnir sem kenna Biophilia innan skólans 

tekið þá meðvituðu ákvörðun á fundi í janúar að láta krakkana hafa meiri áhrif á 

hvernig þau myndu vilja vinna með Biophilia. Sem varð til þess að þau urðu mun 

meiri þátttakendur í á vorönn heldur en á haustönn. En Biophilia er í raun mjög 

margbreytileg:  

Þannig að Biophilia er í rauninni, ég vissi í morgun kl. 10.40 hvað 

ég var að fara að gera. Ég var búin að leggja línurnar, við erum að 

leggja upp með X, það er kannski helmingurinn sem gengur upp, en 

svo koma kannski einhverjir allt aðrir vinklar, ekki síðri sem við 

tókum (Gulla). 

Allir kennararnir og verkefnastjórarnir voru sammála um að það tekur tíma að venjast 

svona verkefnum. Aðrar, og mun einstaklingsmiðaðri, kennsluaðferðir eru notaðar 

þegar námsgreinar eru samþættar og tekur það tíma bæði fyrir kennara og nemendur 

að venjast því.  Ákveðið flæði þarf að myndast og þátttakendur þurfa að losa sig við 

fyrir fram ákveðin viðmið og höft. En viss hætta á stýringu er alltaf fyrir hendi 

…af því að þetta er skapandi, hættan er að kennarinn ætli að gera 

allt fyrir krakkana og klári verkefnið, það er það sem ég held, ég var 

mjög nálægt því að taka bara yfir, bara af því að þetta á að vera svo 

æðislegt (Dóri). 

Nemendurnir eru líka svolítinn tíma að venjast því að mega vera skapandi ef þau eru 

ekki vön þeirri vinnu. Einfaldir hlutir í byrjun geta vafist fyrir nemendum, eins og 

þegar Dóri ætlaði að láta nemendur merkja nafn sitt í skólabók: 

Þá spurðu þau mig, hvar?, merktu bara bókina, já hægra eða vinstra 

horninu, merktu bókina, penna eða blýant? Merktu bara bókina, 

þetta fannst mér súmma svo mikið upp fyrir mér skólans geðveika 

stýring (Dóri). 

Verkefnastjórinn Ása veit ekki til þess að nokkur af samstarfslöndunum hafi áður 

verið að kenna tónlist og náttúruvísindi saman, þó að þessi lönd séu vön að flétta 

saman námsgreinum og vinna í teymum þannig að kennarar úr ólíkum fögum hafi 

reynslu af að kenna saman. Tekur hún dæmi um Finnland sem er núna að innleiða í 

sína námskrá þemakennslu frekar en tiltekin námsfög, sem er mjög framúrstefnulegt í 

kennslufræðilegu tilliti, að hennar mati. En hennar tilfinning er að kerfið hér á Íslandi 

sé mun aftarlegar að þessu leyti vegna þess hve kerfið sé stíft hér og erfitt að koma 



 

63 

inn nýjungum í skólakerfið sem séu „utan við boxið.“ Þess vegna sé mjög áhugavert 

að skoða hvers konar kennarar veljist í að taka þátt í verkefninu þar sem þetta er 

tímafrek vinna og kallar á mikla aukavinnu fyrir kennara: 

En í spurningakönnun sem við lögðum fyrir sko í upphafi, virtist 

manni þá, að kennarar sem vildu taka þátt í þessu verkefni hefðu 

einhverskonar reynslu af þverfaglegri samvinnu. Svo er það líka 

áhugavert að skoða hvers konar kennarar veljast í það að taka þátt í 

svona verkefni. 

Í ljósi þess hvað þær þjóðir sem taka þátt í Biophilia geta verið ólíkar að 

samfélagsgerð og náttúru, þá er áhugavert að skoða hvernig kennslan á Biophiliu 

mótast eftir félagsgerð og náttúrunni. Þar sem kennsluaðferðirnar bjóða upp á mikla 

og opna möguleika þá virðast löndin aðlaga kennsluhættina að sínum sérkennum. Eins 

og hér á landi þá leitum við í okkar nærumhverfi og skoðum hvað er áhugavert eða 

einstakt  segir Ása:   

Þannig að til dæmis hér, þá finnst okkur kannski mjög eðlilegt að 

vinna með eins og jarðflekakenninguna vegna þess að við erum bara 

á þessu svæði, þess vegna auðvitað, við upplifum jarðskjálfta og svo 

framvegis. 

Þannig er misjafnt hvaða áherslur löndin leggja á hlutina. Á Grænlandi er Biophilia 

kennd meira eins og jafningjakennsla, þar sem nemendur eru hvattir til að rökræða sín 

á milli það námsefni eða spurningar sem lagt er upp með og læra þannig hver af 

öðrum (Crouch, Watkins, Fagen, & Mazur, 2007). Einnig er lögð áhersla á að 

kennararnir sjálfir taki strax mjög virkan þátt í kennslunni og nýti sína styrkleika. 

Þannig að þar er talsvert um þjóðsögur sem eru fléttaðar inn í kennsluna. Í Færeyjum 

segir Ása að hringdansinn hafi verið tekinn inn í kennsluna til að kenna rythma í 

tónlistinni. Þannig geti hver þjóð aðlagað kennsluna að sínu:  

Hugmyndin er síðan, að safna saman kennsluaðferðum og 

sérkennum hvers þáttökulands og sameina allt í aðgengilegum 

gagnagrunni (Ása). 

Rán kemur inn á mikilvægi þess að þessir krakkar fái einhverja tónlistarkennslu og 

mikilvægi þess að tengja hana við aðrar námsgreinar. Þau hafi ekki fengið neina 

tónlistarkennslu síðan í fjórða bekk og í þessum skóla sem og í fleiri skólum í 

Reykjavík sem hún þekki til, séu hljóðfæri af skornum skammti. Þá sé þetta kjörið 

tækifæri fyrir krakkana að kynnast tónlist sem þau geti einnig nálgast á annan máta og 

skapað meira sjálf: 
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það eru ekki svo margir í tónlist hér, eins og kannski væri ef þú 

færir í vesturbæinn þar sem er svona annar menningararfur í gangi 

skilurðu. Eða þá þeir skólar sem eru í nágrenni tónlistarskóla eins og 

Laugarnesskóli er við hliðina á Tónskóla Sigursveins og svoleiðis. 

Rán ásamt fleiri viðmælendum talar um að það sé virkilega skemmtilegt að vinna 

þemavinnu í Biophiliu þar sem 

þetta gaf öllum kennurum tækifæri að láta sitt ljós skína í rauninni.  

Þannig að krakkarnir fengu kannski svona alhliða eða mismunandi 

sjónarhorn á sama viðfangsefni, sem er svolítið skemmtilegt svona 

þemavinna (Rán). 

Þetta sé þó alltaf samvinna þvert á námsgreinarnar. Rán telur Biophilia auka víðsýni 

krakkanna og gefa þeim tækifæri til að prófa sig áfram með aðferðir, tæki og tól sem 

þeir hefðu ekki annars haft tækifæri til. Það sem sé svo skemmtilegt við þetta verkefni 

er að hver og einn fái að nota sínar aðferðir hvort sem þú ert kennari eða nemandi og 

það sé hvetjandi til samvinnu og nýsköpunar: 

Ég held að það sem er svona skemmtilegt við þetta verkefni er að 

manni er ekki sagt hvernig á að gera það.   

Biophilia er farin að smita út frá sér, segir Gulla, og mikil samvinna farin í gang innan 

skólans og búið að virkja listgreinakennarana, auk þeirra námsgreina sem Biophilia er 

kennd í og vilja þeir kennarar sem vinna að verkefninu fá að halda því áfram og bæta 

heimspekinni inn í sem námsgrein næsta vetur. Það hafi verið prófað á þessari önn og 

gengið vel 

…að bara prófum gerum, svo samhliða þessu þá er A, kennari í 

sjötta bekk búin að vera með heimspekina, þannig að heimspeki og 

Biophilia frábært.  

Allir kennararnir töluðu um með einum eða öðrum hætti að þeir myndu halda áfram 

með Biophilia í einhverju formi eftir að samstarfsverkefninu lyki. Í einum skóla var 

ætlunin að halda áfram á svipuðum nótum og nýta sér alla þá kunnáttu sem safnast 

hefur. Í öðrum skóla þar sem mikil smiðju- og þemavinna er fyrir, var einnig talað um 

að halda ýmsum þáttum Biophiliu áfram í smiðjunum og í öðrum skóla þar sem ekki 

er kannski eins mikil hefð fyrir samþættingu náms, talaði kennarinn um að: 

Ég á örugglega eftir að nota kannski, ég er að fara að kenna 

hljóðfræði í 9. bekk ég er að fara að kenna rafmagn í 8. bekk. Ég get 

nýtt aðeins Biophiliuna í því, ég get sýnt heyrðu svona virkar 

straumur, svona virka Hertz hljóðin sem myndast frá straumi (Dóri). 

En Dóri nefnir einnig að honum finnist Biophilia frekar eiga að vera unnin í 

þemaverkefni heldur en „kennslutól, það er það sem mér finnst“ (Dóri). 
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Gullu finnst Biophilia vera búin að opna nýjar víddir fyrir bæði nemendum og 

kennurum. „ Förum á flug,“ segir hún, Biophilia sé ekki bara öppin, „öppin eiga að 

kveikja í okkur,“ smáforritin séu endalaus og geti passað við hvaða viðfangsefni sem 

kennarinn tekur fyrir. Gulla ræðir um hvað þeim, kennurunum, finnist þetta áhugavert 

og að þau vilji halda áfram með verkefnið og þróa það áfram. Það þurfi einnig að 

skoða eftir veturinn á hvaða hátt sé best að koma Biophiliu inn í stundaskrá nemenda. 

Hvort það eigi að taka af umsjónartímunum eða hafa annan hátt á. Einnig þurfi að 

skoða hvaða kennarar falli best til verksins, en gleðin við verkefnið sé mikil. Það sé 

að sjálfsögðu töff að finna bestu kennsluaðferðirnar til að samþætta námsefni 

Biophilia og koma því til skila til nemendanna. En þetta sé nauðsynlegt ferli til að 

finna út hvaða aðferðir passi best til að samhæfa Biophiliu að námskránni: 

En, hvaða aðferð er best, það sem er kosturinn við þessa aðferð 

versus margar aðrar er að það er gaman hjá okkur. Það eru læti 

þannig að það eru aldrei rólegheit í þessum tímum.  

Helstu niðurstöður 

Eins og einn kennarinn orðaði það þá hefur Biophilia opnað nýjar víddir með einum 

eða öðrum hætti, bæði fyrir nemendum og kennurum, flestir kennararnir eru sammála 

um það. Í þeim skólum þar sem einhver hefð var fyrir þemanámi eða smiðjuvinnu var 

Biophilia ekki eins mikil breyting á kennsluháttum innan skólanna, þar sem kennarar 

og nemendur voru vanari því ferli. En í þeim skólum þar sem þetta var alveg ný 

nálgun á námsefnið var þetta mikil breyting og þó nokkur undirbúningsvinna við 

innleiðingu verkefnisinns. En mikil ánægja var með árangurinn og verður ekki aftur 

snúið með það, eins og einn kennarinn orðaði það. Misjafnt var á milli skóla hvernig 

staðið var að samþættingu námsgreinanna. Sumir voru með þemanám, lotunám, 

smiðjur eða tíma vikulega í töflu. En sammerkt var með öllum skólunum að 

samþætting námsins var alltaf þvert á námsgreinarnar, náttúruvísindi, tónlist, myndlist 

og einn skólinn samþætti einnig heimspeki með góðum árangri inn í sínar lotur.   

 

Kennarar lögðu sig fram um að leggja bókina til hliðar og leyfa nemendum að vera 

skapandi og kenna þeim gagnrýna hugsun og vera rannsakendur í sínum verkefnum, 

eða eins og einn kennarinn orðaði það „við erum að læra saman nemendur og 

kennarar“(Gulla). Einn skólinn fór þá leið eftir fengna reynslu á haustönn að leyfa 

nemendum að hafa meiri áhrif á uppbyggingu námsefnis á vorönn og urðu þau að 

sögn kennara miklu meiri þátttakendur í þeirri vinnulotu. Mikið var lagt upp úr 
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samvinnu og unnið saman að lokaverkefni í öllum skólum. Allir kennarar voru 

sammála um að Biophilia hefði gengið mun betur á vorönn heldur en haustönn og að 

nemendur hefðu verið virkari og notið sín betur. 

 Á FLUG MEÐ BIOPHILIA  

ÁHRIF BIOPHILIA Á SKÓLASTARF, NEMENDUR OG KENNARA. 

Kennarar 

Gulla og Rán eru sammála um það að hafa fengið tækifæri til að vinna með 

krökkunum að Biophilia hafi auðgað þær sem kennara og tónlistin hafi verið 

kærkomin viðbót, þar sem engin tónlistarkennsla hafi verið fyrir þennan aldur í 

skólanum. 

Það var svo skemmtilegt og hérna út frá tónlistinni, ég þekki 

náttúrulega hitt, maður er búin að vera að gera það svo lengi en það 

var svo skemmtileg viðbót við kennsluna og búið að auðga mig 

rosalega sem kennara að taka þátt í þessu verkefni (Gulla). 

Kennararnir tala allir um að samvinna þeirra á milli hafi verið dýrmæt, það að geta 

kennt og undirbúið kennsluna saman, þegar því var komið við og skiptast á 

skoðunum, hafi gefið þeim mikið persónulega og meiri dýpt í kennarastarfið: 

Sko það sem mér finnst lang skemmtilegast við þetta er þessi 

samvinna milli kennaranna og okkar allra, og hérna mér fannst lang 

skemmtilgast þegar við vorum farnar að vera þarna alveg þrjár 

saman í flæði (Yrsa). 

Binna tekur í sama streng: 

Mér finnst þetta mjög skemmtilegt, þegar maður nær svona meira 

þessari teymisvinnu að vera svolítið meira saman í rýminu. Það er 

svo gott að fá svona hugmyndir frá hvert öðru, myndlist, tónlist, 

náttúrufræði og svona. Ég myndi vilja meiri svona creativa vinnu. 

Það að hugsa eins og Björk og fara á flug með verkefnið hafi opnað fyrir marga 

möguleika í starfinu. Gullu finnst að það hafi verið 

…eiginlega fáránlega auðvelt að láta þau fara á flug, eiginlega kom 

manni mjög á óvart hvað þau einhvern veginn þau voru fljót að 

byrja einhvern veginn, ófeimin að tjá sig.   

Gulla leitast við í sínum frítíma að horfa á YouTube myndbönd og fræðast um 

stjörnuþokur og reynir að finna einhver hljóð og hitt og þetta eins og hún segir til að 

nota í kennslunni: 
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En ef að mér finnst þetta þrjátíu prósent geðveikt og skemmtilegt, 

þá hljóta nemendur að upplifa, eða ég get mögulega leyft þeim að fá 

þessa upplifun. Þannig að ég er miklu öflugri kennari finnst mér 

núna, í einhverju sem mér fannst ég bara hafa ótrúlega gott 

skynbragð á bara fyrir ári síðan (Gulla). 

Þegar kennararnir eru spurðir að því hvort Biophilia hafi mögulega opnað nýjar leiðir 

fyrir þá í kennslunni, eru allir sammála um að svo sé. Gulla segir það hafa verið 

ótrúlegt.  Ekki bara hún heldur líka þeir kennarar sem komi að þessu í hennar skóla 

njóti þess að fá að fara aðrar leiðir í kennslunni, fara í aðra fasa og nálgun á efninu 

sem geri það að verkum, að kennarar og nemendur skemmti sér flestir vel saman. En 

hjá krökkunum eins og hjá okkur hinum fullorðnu, þá eru ekki allaf allir sem kunna 

við það sama. Fyrir einstaka aðila hafi þetta fyrirkomulag „út fyrir kassann“ verið 

erfitt þar sem einstaka einstaklingur á erfitt með að fara á flug með Biophilia og er 

öruggari í umhverfi rammanna. En Gulla segir að nú í vinnulotu tvö sé komin meiri 

reynsla og krakkarnir orðnir vanari þessum „að fara á flug“ vinnubrögðum. Tekur hún 

sjötta bekk sem dæmi: 

En maður þarf varla að ýta á takkann í sjötta bekk á meðan að þau 

voru erfið, eða hjá þessum sem voru mjög kassalöguð, þau eru 

byrjuð að tileinka sér svona einhvern veginn það er allt leyfilegt, 

innan siðferðislegra marka skilur þú. 

Gulla talar þó um að hún hafi átt von á meira hjá sjöunda bekk og þau séu kannski að 

uppgötva núna að það sé mögulega rangur aldur „kannski er bara þessi árgangur 

svona uppfullur af hormónum þessa stundina og þá er svo „mikilvægt hjá þeim að 

fylgja hóp“ og þar með kannski hræddari við að „fara á flug“ í tjáningu.   

 

En samvinna er einnig stór þáttur í þessu verkefni sem krakkarnir græða mikið á og 

eru viðmælendur sammála um að þeir fái mikið út úr samvinnunni líka, þar sem þeir 

fái tækifæri til að sjá fleiri hliðar á nemendum sínum í gegnum hópavinnuna. Gulla 

talar um að markmiðið sé að allir geti farið á flug með Biophilia. Mikilvægast sé að 

hver og einn fái að njóta sín og númer tvö að nemandinn þjálfist í samvinnu, en ef stig 

tvö náist ekki þá verði það bara að hafa það. Gulla segist vera með 80 nemendur og ef 

einhverjir sex, eins og staðan er í dag, ná ekki stigi tvö þá verði það bara að vera svo. 

„Er það þá bara ekki allt í lagi þegar ég er með áttatíu nemendur?“ (Gulla). 

Helstu niðurstöður 

Kennararnir eru allir sammála um að aukin samvinna sem fylgir Biophiliu þegar kennt 

er þvert á námsgreinar hafi gefið þeim mikið og aukið dýptina í kennarastarfinu með 
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því að geta kennt, skipst á skoðunum og undirbúið kennsluna saman. Einnig þar sem 

samvinna sé stór þáttur í þessu verkefni fái kennarar tækifæri til að sjá fleiri hliðar á 

nemendum sínum í gegnum hópavinnuna, þar hafi myndast möguleiki fyrir kennarann 

að nálgast nemandann á annan hátt og leiðbeina honum áfram á hans forsendum. Eru 

allir kennararnir sammála um að mikil vinna liggi að baki verkefni eins og þessu og 

krefjist þess einnig að kennarar nýti að einhverju leyti frítíma sinn, til undirbúnings 

kennslustunda og til að kynna sér efnistök.   

 

Hér er vert að skoða sameiginlegan gagnagrunn Biophilia verkefnisins þar sem til stóð 

að safna saman kennsluupplýsingum og aðferðum frá öllum þátttökulöndunum, en 

virðist samkvæmt viðmælendum mínum ekki hafa verið virkur sem skyldi, eða þá að 

enn sé verið að vinna að þeirri vinnu af hálfu verkefnastjóra. Það myndi auðvelda 

kennurum mikið að geta leitað í stærri hugmyndabanka með hugmyndafræði 

Biophiliu. Það myndi einnig vera styrkjandi fyrir hvern og einn kennara að sjá meira 

hvað aðrir skólar eru að gera og geta mögulega nýtt sér eitthvað af þeirra reynslu. 

Nemendur 

Þegar viðmælendur eru spurðir út í hvort þeir hafi orðið varir við að Biophilia hafi 

aukið á ánægju og mögulega sköpunargleði nemendanna, þá hafa þeir allir sína sögu 

að segja og eru þær flestar af börnum með hegðunarfrávik, börn með ADHD 

greiningu, feimnu eða lokuðu börnin. Eiga frásagnirnar það allar sameiginlegt að 

Biophilia hefur á einhvern hátt náð viðkomandi út úr skelinni eða náð að vekja hjá 

þeim áhugahvöt. Dóri lýsti þessu þannig að hægt sé að ná öðruvísi til krakkanna, eins 

og listrænu ADHD barnanna, og svona þeirra sem eru kannski búin að gefast upp á 

því að læra. Þau finni að þetta er öðruvísi og kannski eitthvað sem þau geti staðið 

jafnfætis hinum nemendunum í. Vill hann meina að áherslan eigi að vera á að þetta á 

að vera skemmtilegt. Því, 

...þegar þú færð þessi nokkur augnablik af krökkum sem eru mjög 

aftarlega eru alltaf að fá lélegar einkunnir, alltaf verið að skamma 

þau, svo fá þau einn, tvo tíma, svona skapandi, þá verða þau 

geðveikt glöð og verða geðveikt skemmtileg (Dóri). 

Þegar Gulla er spurð að því hvort það að vinna með Biophilia hafi aukið 

sköpunargleði barnanna segir hún það vera og að það sé svo gaman að sjá að „sumir 

nemendur sem hafi verið mjög heftir séu farnir að dilla sér og brjóta upp á blaðið“ 

eins og hún kallar það: 
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Maður er bara vá, hann er að koma út úr boxinu og óhræddur og að 

rissa upp og, og skapa. 

Kennari frá skóla sem ekki endilega einblínir alltaf á bókina og er með fjölbreyttar 

kennsluaðferðir segir að henni finnist að með Biophiliu þá hafi 

...krakkar sem hafa líka verið svolítið svona út úr hópnum 

félagslega eða einhvern veginn svona, fengu að blómstra í einhverju 

sem þau höfðu áhuga á, eða svona fengu að vera nördar í sínu, og þá 

þarna, útkoman var flott hjá þeim, þannig að aðrir dáðust af því 

hvað þau hefðu gert og svoleiðis (Yrsa). 

Yrsu finnst einnig auðveldara að finna sterku hliðarnar hjá hverjum og einum í 

gegnum hópavinnuna í Biophilia. Sjöfn hefur í sínu starfi sem verkefnastjóri rætt 

mikið við kennara sem kennt hafa Biophilia og sagði einn kennari við hana að hann 

hefði fengið allt öðruvísi bekk til baka núna eftir sumarfrí. Annar kennari talaði um að 

krakkar sem ekki hefðu aðlagast bekknum eða væru talin „öðruvísi“ hefðu í gegnum 

Biophiliu vinnuna náð að sýna sköpunarverk sín á nýjan hátt fyrir samnemendum 

sínum sem hefðu einhvern veginn náð að meta og skilja þau á nýjan hátt þannig að 

þau væru: 

Bara núna einhvern veginn alveg hluti af bekknum og væru sko 

kannski ennþá „öðruvísi“ en metin af verðleikum af því að þau hafa 

alls konar hæfileika sem krakkarnir hefðu aldrei séð áður (Sjöfn). 

Að ná þeim árangir sem kennari að sjá nemendur blómstra 

…er draumur hvers kennara, maður fer að grenja náttúrulega þegar 

maður nær að virkja manneskju sem að hefur alltaf verið óvirk 

(Sjöfn). 

Það væri kostur alla vega fyrir suma nemendur að mati Lalla að fá að halda áfram 

með Biophiliu í skólanum þar sem honum fannst margir nemendur vera að standa sig 

vel í verkefninu sem ekki voru svo góðir á bókina. Nefnir hann sérstaklega einn 

lesblindan nemanda sem 

...gengur ekki vel í flestu og er bara svona ah, trúður út um allt og 

eitthvað, hann bara var lang bestur í þessu, hann eisaði þetta sko, 

þannig að það var bara snilld að sjá það sko. Þú veist það gerir allt 

þetta verkefni bara þess virði sko, að sjá einn svona nemanda 

blómstra sko, því hann þurfti líka svo mikið á því að halda að ganga 

vel í einhverju (Lalli) 

Helstu niðurstöður 

Nemendur almennt voru ánægðir með Biophiliu, en vissulega voru alltaf einhverjir, 

eins og Gulla sagði, innan um sem ekki líkaði að vinna á þennan hátt, en það virtust 

ekki hafa verið margir. Í öllum skólunum undu nemendur sér betur í verkefninu á 
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vorönn, sem skýrist sennilega af því að meiri reynsla var komin á verkefnið í 

skólunum og nemendur og kennarar voru meira í takt við nálgun verkefnisins og 

nemendur orðnir vanari þeim kennsluháttum sem notaðir voru. Það sem kom 

skemmtilegast á óvart í þessari rannsókn var sú niðurstaða að allir kennarar höfðu sína 

sögu að segja af nemendum sem væru feimnir, lokaðir eða nemendur með sérþarfir 

sem hefðu blómstrað í verkefninu, komist út úr skelinni og farið að sýna árangur bæði 

námslega og félagslega. Ræddu kennarar einnig um að breyting hefði orðið á 

bekkjunum, þar sem í mörgum tilfellum væri meiri samstaða í bekkjunum. Biophilia 

kennsluaðferðin virðist henta einstaklega vel nemendum sem ekki eru sérlega góðir á 

bókina og einnig til aukinnar samvinnu og samkenndar meðal nemenda og kennara. 

  TÆKNI OG AÐSTAÐA 

Til að geta kennt verkefni eins og Biophilia er þörf á góðu rými ásamt ýmsum tækjum 

og tólum, eins og spjaldtölvum. Auk þess er nauðsynlegt að hafa teymi kennara með 

faglega sérfræðiþekkingu. Það var frekar misjafnt hvar skólarnir voru staddir að þessu 

leyti. Einn skólinn var tæknilega ágætlega undirbúinn með tölvur en  

...þú veist við vorum ekki mikið með af iPödum og svoleiðis, 

skólinn er ekki mjög ríkulegur af því og þú veist húsnæðið bauð 

ekkert mikið upp á að vera margir saman (Binna). 

En hér var góð samvinna milli kennara sem fundu lausn á þessum skorti á 

spjaldtölvum og rými með því að skipta hópnum upp og búa til stöðvar, þannig að 

hægt væri að skiptast á með verkefni og spjaldtölvur. En Binna tekur fram að æskilegt 

sé að nóg sé til af spjaldtölvum þannig að hægt sé að hafa aðgengi að tækninni allan 

tímann og ekki síst að kennarar fái spjaldtölvu til að æfa sig og undirbúa tímana. Í 

öðrum skóla var 

allur tækjabúnaður og stærðin á bekkjunum, allir geta fengið tölvu 

allir geta fengið iPada þannig að tækniskilyrðum er mjög 

auðveldlega uppfyllt hér (Dóri). 

En þarna var einna helst fyrirstaðan vöntun á fleiri kennurum með reynslu af 

Biophiliu til að geta skapað flæði í þemavinnu: 

Þetta var náttúrulega svolítið erfitt maður vanmat svolítið 

tímafjöldann sem fór í það að skipuleggja þetta og tækjakost (Dóri). 

Samantekt niðurstaðna 

Misjafnt var hvernig skólarnir voru staddir í tilliti til tækjakosts og rýmis, en 

vinnuaðferðir Biophilia útheimta hvoru tveggja. Sumir skólarnir voru tæknilega vel 
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búnir en skorti þá einkum pláss. Aðrir voru með nóg rými en skorti spjaldtölvur eða 

fleiri kennara sem höfðu kunnáttu í Biophilia. Að áliti viðmælanda, þarf að skoða vel í 

innleiðingu verkefnis eins og þessu hvernig aðstaðan er í hverjum skóla er með tilliti 

til rýmis og tækni. Oft þarf ekki nema litlar tilfæringar til að haga háttum betur. 

Einnig er mikilvægt, eins og kemur fram í viðtölunum, að Biophiliu kennarar fái eigin 

spjaldtölvu á meðan á kennslunni stendur, þannig að þeir geti kynnt sér vel öppin og 

til undirbúnings kennslustunda. 

 UPPSKERA: LOKASÝNINGIN Í RÁÐHÚSINU 

Í lok skólaársins var sett upp sameinginleg sýning í Ráðhúsinu á verkum allra 

nemendanna í skólunum sem tóku þátt í Biophilia verkefninu. Voru allir viðmælendur 

sammála um að þetta hefði verið mjög krefjandi en skemmtilegt, ekki síst í ljósi þess, 

að nemendurnir nutu þess að fá að sýna sín verk og láta ljós sitt skína. En þetta 

skapaði einnig mikið álag á kennara þar sem mikið annað var að gera í lok árs við 

námsmat og fleira. En eins og Yrsa segir þá 

...má ekki bara einbeita sér að einhverri útkomu og rururu, það er að 

sjálfsögðu ferlið sem er aðalatriðið, en að hafa einhverja útkomu, 

eða þú veist að hafa sýningu að stefna að, eitthvað sameiginlegt 

markmið sem allir ætla bara að standa sig, við ætlum bara að klára 

þetta fyrir þennan tíma og hérna þú veist stefna hátt, það var svolítið 

skemmtilegt (Yrsa). 

Þá má segja að orð Yrsu séu samnefnari yfir það sem kennararnir töluðu um í 

sambandi við lokasýninguna, það að hafa eitthvað að stefna að fyrir bæði nemendur 

og kennara og sýna það gerði það að verkum að allir gerðu sitt besta og nutu 

afrakstursins og stoltir nemendur kynntu verk sín sem voru ýmis konar. Sumir 

...voru með dans sumir voru með vídeó af einhverju sem við vorum 

að gera , það var svona sýnt fyrir framan alla. Svo var bara hellingur 

af alls konar verkum og listaverkum í salnum (Lalli). 

Allir lögðu mikið á sig til að ná að klára og fullgera listaverkin fyrir lokasýninguna 

sem stóð í þrjá daga og var opin einnig fyrir gesti og gangandi. Kennarar voru mjög 

ánægðir með allt utanumhald sýningarinnar, sýningarstjóri á vegum stýrihóps hafði 

einnig 

farið í alla skólana og settist niður og hjálpaði okkur og aðstoðaði 

við þetta, það var mjög gott annars hefðum við kannski verið 

svolítið týnd (Lalli). 
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Allir kennararnir voru sammála um að þeir hefðu viljað að sýningin hefði staðið 

lengur og verið betur kynnt, þannig að fleiri gætu notið allrar þeirra vinnu sem lá að 

baki listaverkanna sem krakkarnir höfðu skapað. Einnig kom upp sú hugmynd frá 

tveimur kennurum að þar sem þetta væri norrænt samstarf en í raun hafi ekki verið 

mikið samstarf á milli landanna, þá hefði verið upplagt 

að stefnt væri að einhverri svona farandsýninu, þar sem eitthvað 

svona gæðaverk af okkar, þessu, sem birtist þarna niðri í Ráðhúsi 

færi til hinna landanna og við fengjum svoleiðis sýningu líka þar 

sem eitthvað af okkar væri og eitthvað frá hinum þátttökulöndunum, 

það hefði verið líka skemmtilegt (Yrsa). 

Samantekt niðurstaðna 

Kennararnir voru sammála um að það hefði verið mikils virði, að hafa tekið þátt í  

sameiginlegri sýningu í lok skólaárs í Ráðhúsinu. Þarna hafi allir haft sameiginlegt 

verkefni að stefna að bæði nemendur og kennarar. Þetta hafi gert það að verkum að 

allir gerðu sitt besta og nutu stoltir nemendur afrakstursins þegar þeir kynntu sín verk 

í Ráðhúsinu. Að koma upp sýningunni var mikið álag og vinna fyrir kennara, en 

listrænn stjórnandi sýningarinnar hafði áður farið á milli skólanna og reynt að létta 

undir með kennurum við undirbúning verkanna. Sýningin stóð frá föstudegi til 

sunnudags og eru allir kennararnir sammála því að þeir hefðu viljað sjá sýninguna 

standa mun lengur, svo fleiri gætu notið hennar. Tveir kennarar töluðu um að í ljósi 

þess að þetta ætti að vera samnorrænt verkefni, en ekki verið mikil samvinna, þá þætti 

þeim þetta kjörið tækifæri til að setja upp farandsýningu, það „besta“ frá hverju landi 

og sýninginn gæti ferðast á milli þátttökulandanna. Þetta er vert að skoða í ljósi 

mögulegs framhalds af Biophilia, svona farandsýning á verkum nemenda gæti vakið 

meiri athygli á Biophiliu og fengið fleiri skóla til að kynna sér og taka inn verkefnið. 

Svona í lokin 

Þegar Gulla er spurð að því hvort það sé eitthvað sem henni hafi ekki fundist hafa 

komið fram í viðtalinu segist hún reyndar geta talað endalaust þegar eitthvað sé 

hennar hjartans mál sem þetta sé:  

En það sem að mér finnst bara að þau, það endurspeglast að þetta 

auðgar okkur öll og mun skila sér til samfélagsinns. Það er eiginlega 

það sem að mér finnst að mætti vera punkturinn. 

Þegar Ása er spurð að því hvers hefði verið vænst af verkefninu til handa kennurum 

og nemendum segir hún að meginmarkmið verkefnisins Biophilia sé sköpun sem 

kennsluaðferð og sem aðferð til þess að nema og læra og brjóta upp þessar 
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hefðbundnu kennsluaðferðir. Það sé svona grunn konseptið að hálfu Bjarkar og það sé 

ástæðan fyrir því að Björk fór út í að hanna þessi smáforrit til að taka þetta svona 

formlega svolítið úr pakkanum. Björk hafi viljað snúa þessu svolítið á hvolf og beita 

þeim kennsluaðferðum sem hvetja til sköpunar frá byrjun, þannig að einstaklingurinn 

læri af því að búa til og skapa. Þannig að yfirmarkmiðið hafi verið að hvetja til 

sköpunar í kennslu og lærdómi og hvetja til áhuga barna og ungmenna á raungreinum, 

raunvísindum og náttúruvísindum ásamt sköpun og tónlist. Hugmyndin sé líka að 

vinna í gegnum leik og sköpun sem getur eflt sjálfstraust og gleði nemendanna:  

…með að vinna í gegnum leik og sköpun, það er náttúrulega 

algerlega og efla þetta sjálfstraust, það sé ekki þú veist bókin, þarft 

ekki einhvern veginn að vera, passa akkúrat inn í þetta box til þess 

að læra eða vera fær í einhverju (Ása). 
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5 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  

Í þessum kafla verður farið yfir og ræddar helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 

skoðaðar í ljósi rannsóknarspurninga sem eru: 

 

 Hvaða áhrif hefur menntaverkefnið Biophilia haft á skólastarfið að mati 

kennara og verkefnastjóra verkefnisins? 

 Hvernig hefur innleiðing verkefnisins gengið? 

 Hvaða áhrif, ef einhver, hefur verkefnið haft á nemendur og kennara, að 

mati kennara? 

 ÁHRIF INNLEIÐINGAR BIOPHILIA OG SAMÞÆTTINGAR NÁMSGREINA 

Á SKÓLASTARFIÐ 

Einn mikilvægasti þátturinn í samþættingu námsgreina með Biophilia er hvað 

verkefnið hefur margþætt áhrif. Tónlist og hugarflug Biophilia samþættast með 

námsgreinum á borð við náttúrufræði og stærðfræði, vísindi, myndlist og heimspeki. 

Reynsla verður til við að upplifa hluti í raunverulegum verkum hvers og eins 

þátttakanda og samþætting námsgreina á þennan máta býður upp á að hver og einn 

kennari stýri kennslunni eftir sinni sérþekkingu innan sviðsins og sameini reynslu og 

þekkingu samkennara sinna.  Verður þá til ný þekking og allir læra og auðgast af 

reynslunni eins og viðmælendur hafa sagt. Nemendurnir fá frekar frjálsar hendur með 

hvernig þau vinna sín verkefni sem tengjast Biophilia.   

 

Þetta er alveg í anda heimspekingsins Dewey (2000) sem  er þekktur fyrir verkhyggju, 

sem er hugmyndafræði eða afstaða, nátengt raunhyggju að ýmsu leyti sem byggir á 

því að þekkingarleit verði að byggjast á reynslu eða skynjun, „learning by doing“ 

(Dewey, 2000). Hér eru engar strangar verkreglur og getur kennarinn, eins og Rán 

sagði notið sín í kennslu við að miðla sinni sérþekkingu á sinn hátt. Hér er bókin lögð 

til hliðar eins og flestir kennarar hafa fjallað þónokkuð um og aðalatriðið er að hver 

og einn nái að fara á flug eins og fjallað er um í kenningunni um flæði (e. Flow; 

Csikszentmihalyi, 2013). En hugtakið er notað þegar einstaklingurinn verður svo 

hugfanginn af viðfangsefninu að hann gleymir sér alveg í verkefninu og nær þar af 

leiðandi hámarksárangri (Tomlinson & Allan, 2000).   
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Nemendamiðaðar kennsluaðferðir eru í fyrirrúmi þar sem nemendur fá tækifæri til að 

afla sér sjálfir upplýsinga og læra með sjálfstæðum hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013).  Það eflir gagnrýna hugsun og sköpun í skólastarfi, auk þess sem það ýtir undir 

sjálfstjórnun (e. self-regulation) nemenda og ábyrgð á eigin námi. Sömuleiðis efla þeir 

eiginleikar sem einkenna nemendamiðaðar kennsluaðferðir áhugahvöt, en hún er 

mikilvæg til að nemendur haldi athygli sinni og einbeitingu (Jones, 2009). Djúpnám 

fer fram í stað yfirborðskenndrar nálgunar og utan bókar lærdóms. Kennararnir tala 

mikið um að nota kveikjur til að koma hugarflugi af stað hjá nemendum en kveikjur 

eru óaðskiljanlegur hluti af skipulagningu þemanáms, þar sem kveikjan er aðferð 

kennarans til að koma verkefninu af stað og þjónar hún margvíslegum tilgangi eins og 

knýja fram þekkingu á viðfangsefninu, örva hugmyndaflug og vekja áhuga nemenda 

(Lilja María Jónsdóttir, 1996). Í einum skóla kom það fram, að hafa leyft nemendum 

að hafa áhrif á hvaða námsefni er valið, hafi haft góð áhrif á áhugahvöt nemenda enda 

hafa margar rannsóknir sýnt fram á mikilvægi þess að nemendur finni að þeir hafi 

eitthvað um nám sitt að segja (Jones, 2009).   

 

Allir kennararnir töluðu um að með því að vinna í hópa- eða samstarfsverkefnum hafi 

þeir náð að kynnast nemendum sínum betur og getað þar með stutt þá betur í náminu.  

Umhyggja kennara fyrir nemendum persónulega og námslega er afar mikilvæg til að 

vekja áhugahvöt nemenda og einnig getur kennarinn frekar skapað góðar félagslegar 

aðstæður í hópavinnu (Wolf & Fraser, 2008). Þetta krefst mikils af kennurum, þar sem 

margir hafa ekki áður kennt á þennan máta, að leggja bókina til hliðar og kenna með 

fjölbreyttum og skapandi kennsluháttum. Einnig hafa margir kennarar ekki reynslu frá 

sinni eigin skólagöngu af samþættingu náms (Etim, 2005; Lilja María Jónsdóttir, 

1996).  Það sem kennarar þurfa að vara sig á eins og einn kennarinn, Dóri, nefndi er 

kúnstin að læra að sleppa. Ekki að ætla sér að stýra öllu ferlinu og jafnvel klára 

verkefnið með nemanda bara af því að þetta á að verða svo frábært, eins og Ingvar 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013) bendir á þegar hann talar um að það geti reynst erfitt 

fyrir kennarann að stiga til hliðar og vera ráðgjafi en hlutast ekki til um verkefni 

nemanda.  Miðað við frásögn verkefnastjóra Biophilia og viðmælenda sem hér koma 

við sögu, virðist vera, að flestir kennaranna sem sótt hafa um að fá að vera með 

Biophilia til kennslu, hafi haft brennandi áhuga á vísindum, náttúrufræði, tónlist og 

einnig einhverja reynslu í samþættingu náms svo eitthvað sé nefnt. Skein það í gegn í 

viðtölum flestra viðmælenda hvað þeir voru áhugasamir um innleiðingu nýrra og 
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skapandi kennsluhátta.  En innleiðing nýrra kennsluhátta krefst elju og tíma bæði frá 

skólastjórnendum og kennurum, verkefni eins og Biophilia sem býður upp á 

fjölbreytta kennsluhætti er einkar mikilvægt til að skólar nái að uppfylla kröfur 

aðalnámskrár (2011) þar sem meðal annars mikil áhersla er lögð á sköpun, einnig að 

kennarar vinni saman að menntun nemenda með vandaðri fjölbreyttri kennslu sem 

lagi sig að þörfum nemenda í skóla án aðgreiningar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Samþætting námsgreina eins og Biophilia hjálpar 

nemendum að skapa tengingar milli námsgreina og efnistaka.  Þetta er 

uppeldisfræðileg, einstaklingsmiðuð nálgun þar sem áhersla er lögð á raunveruleg 

málefni og samþættingu námsgreina (Etim, 2005).   

 

Skortur virðist þó vera víða á fjölbreyttum kennsluháttum samanber rannsóknina, 

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldarinnar, en þar kemur fram að einungis 

níu af þeim tuttugu skólum sem tóku þátt í rannsókninni voru með einhverja 

teymisvinnu, og hópavinna var viðhöfð í litlu hlutfalli kennslustunda almennt (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2014). Athyglisvert er að skoða í sömu rannsókn, að þar sem kennt var 

í teymisvinnu, merktu kennarar marktækt betri samskipti milli nemenda og kennara, 

einnig að nemendur væru meiri þátttakendur, settu sér fleiri markmið og hefðu 

eitthvað að segja um val sitt á námsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2014). Samhæfist þetta 

kenningum Etim (Etim, 2005), þegar hann talar um uppeldisfræðilega og 

einstaklingsmiðaða nálgun og Howard Gardner þegar hann segir verkefnavinnuna 

vera það mikilvægasta í skólastarfinu, þar sem það gefur nemendum tækifæri til nýs 

skilnings og þroska (Gardner, 1993).  

 

Nemendur geta í verkefnavinnu Biophiliu farið svolítið sínar leiðir í einstaklings- eða 

hópavinnu. Hér eru samþætt náttúruvísindi, raungreinar og tónlist og er það algert 

nýnæmi að tónlist sé samþætt með öðrum námsgreinum. Kom fram hjá Gullu og Rán 

að í þeirra skóla hafi engin tónmenntarkennsla verið nema í 1.-4. bekk. Rán og fleiri 

kennarar töluðu um að þannig væri staðan víða í Reykjavík að engin tónlistarkennsla 

væri eftir fjórða bekk vegna skorts á fjármunum og tónmenntakennurum, einnig að 

hljóðfæri væru oft af skornum skammti. Gulla talar um að það sé mikill lúxus að fá að 

kenna verkefni eins og Biophiliu á námskrá. Þarna hafi hún séð frábært tækifæri til að 

koma tónlistinni að og samþætta námsgreinarnar, en þetta er henni mikið hugðarefni. 
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Margar rannsóknir, eins og rannsókn Sigríðar Teitsdóttur (2000), hafa gefið 

vísbendingar um jákvætt gildi tónlistar fyrir námsgengi. Rannsókn Hetland (2000) 

sem tók til 701 barna á aldrinum þriggja til sjö ára, bendi til þess að börn sem hafi 

fengið tónlistarkennslu fái hærri einkunnir en meðaltalið segir til um í 

rúmfræðiverkefnum.  Einnig er vert að benda á rannsókn Rauscher & LeMieux (2003) 

sem sýndi fram á að mismunandi útfærsla af tónlistarkennslu hafi mismunandi áhrif á 

hugarstarfsemina. Athyglisvert er að í þessari rannsókn vegnaði einnig hópnum best 

sem fylgdi tónlistarleiðbeiningum í rúmfræði og styður það við rannsókn Hetland. Þó 

að hér í þessari rannsókn sé ekki verið að skoða einkunnir nemenda í tengslum við 

Biophilia, þá er mjög athyglisvert að skoða hvaða áhrif þessar rannsóknir sýna fram á 

í ljósi þess, að vert væri að gera víðtækari könnun á Biophilia menntaverkefninu 

miðað við námsárangur.   

 

Fleiri rannsóknir styðja einnig að börn sem fá tónlistarkennslu geta náð betri árangri á 

öðrum námssviðum, eins og rannsókn Butzlaff (2000) sem var yfirgreining á 24 

samsvörunar rannsóknum og fundust þar áreiðanleg tengsl milli tónlistarkennslu og 

einkunna í lestri. Sambærilegar niðurstöður fengust einnig í rannsókn Douglas,S. & 

Willatts, P (1994) sem sýndi fram á betri lestrargetu barna sem stunduðu tónlist heldur 

en þeirra sem ekki stunduðu tónlist. Áhrif verkefnis eins og Biophiliu sem vekur 

áhuga á tónlist, vísindum og sköpun mátast vel við þær ýmsu kenningar sem fram 

hafa komið um jákvæð áhrif þessara kennsluaðferða. Tónlist og hreyfing hefur 

samkvæmt Aristoteles mikið að segja í uppeldi barna (Stamou, 2002).  Börn eru í eðli 

sínu miklir rannsakendur og forvitin um umhverfi sitt og alheiminn,  mikilvægt er því 

að kennarar noti fjölbreytta kennsluhætti og viðhaldi þessum áhuga.  Náttúruvísindi 

eru stór hluti af daglegu lífi og því æskilegt að samþætta þau öðrum námsgreinum 

sem eðlilegan hluta af skólastarfinu. Mælt er með því að börn stundi náttúruvísindi frá 

unga aldri og best sé að leggja grunninn strax í leikskóla (Tu, 2006).  Vísindanám 

kennir börnum að taka ákvarðanir, leysa vandamál, rannsaka og flokka, einnig reynir 

á stærðfræði, málfræði og samvinnu, allt eru þetta mikilvægir þættir til undirstöðu 

raungreinanáms (Sprung, 1996), sem og að þróa með sér gagnrýna hugsun og leita 

lausna á vandamálum (Ormrod, 2009).   
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 INNLEIÐING MENNTAVERKEFNISINS BIOPHILIA 

Innleiðing Biophilia verkefnisins virðist hafa gengið að mestu leyti vel. Stýrihópur 

Biophiliu lagði upp með að fá eingöngu áhugasama kennara að samstarfsverkefninu. 

Kom það einnig skýrt fram í viðtölum við alla kennarana, að aðkoma að verkefninu 

var þeim í sjálfsvald sett. Þeir kennarar sem kusu að taka þátt í Biophilia sóttu um 

fyrir hönd sinna skóla með samþykki og stuðningi skólastjórnar innan síns skóla. 

Sama aðferð var notuð í samstarfslöndunum, þar gátu kennarar á ákveðnum svæðum 

sótt um að fá að taka þátt í Biophilia í samvinnu við Norrænu ráðherranefndina. Voru 

það síðan menntamálaráðuneyti viðkomandi landa sem sáu um að koma á samskiptum 

við sviðstjóra verkefnisins í hverju landi fyrir sig. Síðan voru haldnar vinnustofur 

bæði hérlendis og í þeim löndum sem tóku þátt í verkefninu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014).    

 

Í innleiðingu Biophilia við útvalda grunnskóla Reykjavíkur í samstarfinu voru boðnir 

út ákveðnir pakkar og fengu skólarnir kynningu á verkefninu að vori áður en kennsla 

hófst að hausti, til þess að tími gæfist fyrir hvern skóla fyrir sig að koma Biophilia inn 

á námskrá fyrir haustið. Voru viðmælendur sammála um að þetta hefði verið mjög 

þarft, einnig fyrir kennarana sjálfa til undirbúnings á námsefninu sem á margan hátt 

var frábrugðið því sem flestir af kennurunum höfðu verið að fást við áður, sem er að 

tengja saman tónlist, raungreinar og sköpun. Þeir kennarar sem af ýmsum ástæðum 

höfðu ekki undirbúið sig að sama skapi og þeir sem tóku þátt í kynningunni að vori 

áttu erfiðara uppdráttar með verkefnið þegar kennsla byrjaði að hausti. Í byrjun 

haustannar var boðið upp á tveggja daga ítarlegt námskeið þar sem að komu 

sérfræðingar frá Háskóla Íslands, tónmenntakennarar frá borginni, vísindamenn og 

kennarar sem áður höfðu kynnst og kennt Biophiliu. Kynnti hópurinn þær 

kennsluaðferðir sem þeir höfðu notað í sinni kennslu, hugmyndir og kveikjur. En 

kveikjur eru mikilvægar til að koma hugarflugi af stað og þjónar margvíslegum 

tilgangi eins og að knýja fram þekkingu og vekja áhuga á námsefninu (Lilja María 

Jónsdóttir, 1996). Fjórir kennarar af sex höfðu tekið þátt í námskeiðinu og voru mjög 

ánægðir með það og stóðu betur að vígi í sinni kennslu að þeirra sögn eftir 

námskeiðið.   

 

Það að kennarar sækist sjálfir eftir að taka þátt í Biophilia gerir það að verkum að 

kennararnir sem veljast í verkefnið eru að kenna þetta af einlægum áhuga á breyttum 
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kennsluháttum, náttúruvísindum, tónlist og samþættingu námsgreina, sem hlýtur að 

skila sér til nemendanna. Enda er í flóknu samfélagi breytinga og framfara þörf á að 

hafa opinn huga fyrir fjölbreyttum lausnum og nýta sérþekkingu kennara og 

starfsfólks á öllum greinasviðum skólanna, sem geta stutt dyggilega við það skapandi 

starf sem fer þar fram (Aldís Ingvadóttir,Sigrún S. Jökulsdóttir, n.d.; Sigrún Björk 

Cortez, 2016).   En eins og Gulla og fleiri kennarar töluðu um þá er þetta einnig 

spennandi verkefni fyrir kennarana og þeir fengu mikið út úr þátttöku í verkefninu, 

bæði faglega og persónulega.   

 

Þessi háttur sem er á kennslunni og aðkomu að verkefninu gerir vinnuna og verkefnið 

mjög spennandi fyrir kennarana sem að þessu koma, ekki síst hvað varðar alla þá 

samvinnu sem skapast þeirra á milli. Einnig eykur það dýptina í kennarastarfinu að 

þeirra mati. Vissulega eru líka kennarar sem „lenda“ í að kenna verkefnið vegna 

breyttra aðstæðna sem geta skapast af ýmsum orsökum innan skólanna en ekki er 

annað hægt að sjá en að þeir hafi einnig verið ánægðir með verkefnið þegar upp var 

staðið en kannski þurft að hafa meira fyrir því að koma sér inn í verkefnið þar sem 

þeir voru ekki þátttakendur í námskeiðunum. En stýrihópur Biophilia hefur þó stutt 

dyggilega við alla þá kennara sem vinna í verkefninu, með fundum og ýmsum 

uppákomum, þar sem leitað var leiða í gegnum leik og starf að fræðast og hrista 

hópinn saman.  

 

Verkefnastjóri Biophilia í samstarfslöndunum, Rán, talaði einnig um hversu áhugavert 

það hefði verið að sjá í niðurstöðum spurningakönnunar sem lögð var fyrir í upphafi, 

að umsækjendur verkefnisins virtust allir hafa einhverja reynslu af þverfaglegri vinnu.  

Einnig hvaða týpur af kennurum veldust í verkefnið, þar sem þetta krefst mikillar 

aukavinnu. Flestir þeir kennarar sem rætt hefur verið við hér hafa verið ótrúlega 

brennandi fyrir Biophilia og hreinlega smitað út frá sér áhuga. Auðvitað er ekkert svo 

gott að ekki megi bæta og hafa þeir allir komið með einhverjar athugasemdir í þá átt, 

en eins og flestir tala um þá eru það smávægilegir hlutir. Enn ber þó hæst allur sá tími 

og orka sem kennararnir hafa þurft að setja í verkefnið, þar með talið þeirra frítími. 

Væntanlega mun þó verða bætt úr því, þegar gagnagrunnur að hugmyndum að 

kennsluaðferðum sem kennarar í samstarfslöndum Biophilia hafa safnað saman út frá 

reynslu sinni, verður skilvirkari. Hugmyndin var að safna saman öllum 

kennsluleiðbeiningum og hugmyndavinnu frá öllum löndunum og gera það 
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aðgengilegt fyrir kennara til að hjálpa þeim í skipulagningu kennslunnar, að sögn 

verkefnastjóra Reykjavíkurborgar.   

 ÁHRIF BIOPHILIA Á NEMENDUR OG KENNARA 

Í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (2011/2013), er mikil áhersla lögð á  

sköpunarþáttinn í skólastarfinu ásamt öðrum þáttum. Í skapandi skólastarfi geta falist 

tækifæri með fjölbreyttum og einstaklingsmiðuðum kennsluháttum að virkja 

áhugahvöt nemenda og mæta þeim þar sem þeir eru staddir í sinni þekkingarleit. 

Krefst það þess að kennarinn beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum. Í nútímasamfélagi 

framfara og breytinga er þörf á að hafa opin huga og nýta sérþekkingu starfsfólks 

skóla og kennara sem stutt geta dyggilega við skapandi skólastarf (Aldís 

Ingvadóttir,Sigrún S. Jökulsdóttir, n.d.; Sigrún Björk Cortez, 2016).   

 

Viðmælendur þessarar rannsóknar voru allir sammála um að aukin samvinna sem 

skapaðist milli kennara í verkefnavinnunni með Biophilia hefði auðgað þá sem 

kennara og gefið meiri dýpt í starfið. En  rannsóknin, Starfshættir í grunnskólum við 

upphaf 21. aldarinnar sýndi fram á að margir kennara höfðu áhuga á að þróa sínar 

kennsluaðferðir að einstaklingsmiðuðu námi (Ingvar Sigurgeirsson, 2014). Biophilia 

verkefnið hefur einnig gefið kennurunum tækifæri til að kynnast nemendum betur og 

þeirra hugðarefnum í gegnum einstaklings og hópavinnu og þar af leiðandi getað 

leiðbeint þeim meira á þeirra forsendum. Myndast hér tengsl og traust milli kennara 

og nemanda, umhyggja kennara fyrir nemendum vekur áhugahvöt nemenda og getur 

kennarinn skapað góðar félagslegar aðstæður í hópavinnunni (Wolf & Fraser, 2008). 

En umhyggjusamt námsumhverfi hefur áhrif á nám og almenna vellíðan (Bandura, 

1997). Að ná að vekja áhuga nemenda og sýna þeim umhyggju er afar mikilvægt eins 

og rannsóknir sýna. En það er kannski ekki alltaf auðvelt fyrir kennara þegar þeir eru 

einir að kenna miklum fjölda nemenda í bekk. Verkefni sem bjóða upp á samþættingu 

og fjölbreytta skapandi kennsluhætti eins og Biophilia, skapa tækifæri fyrir kennara 

að vinna saman og þar af leiðandi möguleika á að veita hverjum nemenda meiri tíma 

og athygli.   

 

Það er ekki nóg að setja fram stefnur af hálfu stjórnvalda og ráðgera að það dugi til 

breytinga eitt og sér, því til að stefna nái fram að ganga þarf að fylgja 

innleiðingaráætlun með faglegum stuðningi við kennara (Levin, 2012). Þannig að 
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umhugsunarvert er að skoða hvort þeir skólar sem styðja sína kennara til nýrra og 

fjölbreyttari kennsluhátta eiga ekki meiri möguleika á að ná árangri með sína 

nemendur, eins og hefur sýnt sig í þessari rannsókn þar sem nemendur eru allflestir 

mjög ánægðir með þá nýbreytni sem Biophilia býður upp á. Þeir njóta sín í skapandi 

kennsluháttum með samþættingu tónlistar, sköpunar og vísinda. Hefur þetta einnig 

hjálpað allmörgum nemendum að opna sig eða eins og kennarar hafa mikið talað um, 

að komast „út úr kassanum.“ 

 

Sérstaklega athyglisvert var að komast að þeirri niðurstöðu að margir nemendur sem 

að einhverju leyti eiga við örðugleika að stríða námslega, eru feimnir, lokaðir, eða 

nemendur með sérþarfir, virðast samkvæmt öllum viðmælendum hafa náð að blómstra 

í verkefninu og þrífast margir hverjir mun betur, bæði félagslega og námslega, eftir að 

hafa tekið þátt í Biophilia. Gefur þetta tilefni til frekari rannsókna og umræðna um 

hvort Biophilia væri ekki kjörið til kennslu fyrir nemendur með sérþarfir.  

 

Nemendur með sérþarfir teljast þeir sem eiga erfitt með nám sökum 

sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika 

og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992, 

nemendur með leshömlun, langveikir nemendur, nemendur með 

þroskaröskun, geðraskanir og aðrir nemendur með heilsutengdar 

sérþarfir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2010). 

 

 Rannsóknin STEPS, The study of the impact of technology in primary schools, 

(Balanskat, 2009) leiddi í ljós að upplýsingatækni í kennslu og námi styrkti 

sjálfstraust og hefði jákvæð áhrif á áhugahvöt og virkni í námi, auk þess að bæta hag 

nemenda sem ekki stóðu jafnfætis öðrum nemendum vegna þroskafrávika, fátæktar 

eða annarra hindrana. Töldu kennararnir sem tóku þátt rannsókninni, sem náði yfir 30 

lönd, að upplýsingatækni leiddi til fjölbreyttari kennsluhátta fyrir nemendur 

(Balanskat, 2009). Styður þetta við niðurstöður þessarar rannsóknar að mörgu leyti 

þar sem menntaverkefnið Biophilia styðst mikið við tölvutækni eða upplýsingatækni í 

kennslu sem leiðir til meira sjálfstæðis einstaklingsins í námi, meiri ánægju og getur 

skapað forsendur fyrir námsvirkni utan veggja skólans (Háskóli Íslands, 2013).   

 

Heilmikill lærdómur um undur alheimsins átti sér stað innan skólanna á tímabili 

verkefnisins og höfðu nemendur og kennarar ásamt dyggum stuðningi frá listrænum 

stjórnanda sýningarinnar unnið að listaverkum sem sýnd voru á sameiginlegri sýningu 

Biophiliu verka, sem haldin var í Ráðhúsinu í lok skólaársins. Kennararnir töluðu um 
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að það hefði verið mikils virði að vinna að sameiginlegu markmiði og nutu stoltir 

nemendur afrakstursins þegar þeir kynntu listaverk sín. Þó voru þeir sammála um að 

sýninginn hefði mátt standa lengur svo fleiri hefðu getað fengið tækifæri til að njóta.  

   SAMANTEKT 

Mikil almenn ánægja hefur verið með Biophilia menntaverkefnið í skólunum.  

Verkefnið hefur orðið til þess að virkja betur nemendur í hópavinnu og samvinnu.   

Kennarar hafa að eigin sögn fengið mikið út úr verkefninu bæði faglega og 

persónulega og eins og Gulla komst að orði þegar hún sagðist hafa talið sig góðan 

kennara í sínu aðalfagi náttúrufræði, þá hafi hún fengið miklu meiri dýpt í fagið núna 

eftir að fara á flug með Biophilia og þroskast mikið sem kennari. Í flestum tilfellum 

hefur einnig tekist vel að fá nemendur til að fara á flug með Biophilia og hefur mikil 

gleði og sköpunarkraftur verið leystur úr læðingi í verkefnavinnunni að sögn 

kennaranna.   

 

Verkefnið hefur einnig orðið til þess að kennarar innan skólanna hafa aukið samvinnu 

sín á milli sem allir eru sammála um að hafi eflt þá og styrkt sem kennara. Þó er sá 

hængur á, að það skortir tíma, allir kennararnir töluðu mikið um að í verkefni sem 

þessu væri nauðsynlegt að hafa rýmri tíma almennt til undirbúnings og passa þurfi 

tímatöflur þannig að kennarar geti unnið saman. Skortur á spjaldtölvum gat verið 

vandamál víða og annar staðar skorti ýmist meira rými eða kennara sem höfðu reynslu 

af Biophilia.  Mikilvægt er í byrjun verkefnis sem þessa að gera þarfagreiningu 

varðandi efni og aðstæður, og skipuleggja vel áður en farið er af stað. Oft þarf ekki 

miklar tilfæringar til að láta verkefni sem þetta ganga upp, en í flestum tilfellum þarf 

örugglega mikla útsjónarsemi kennara.   

 

Mikilvægt er að virkja nemendur, leyfa þeim að hafa meiri áhrif á hvað þau læra. Í 

einum skólanum kom fram að sjöundi bekkur væri svo fullur af hormónum að 

nemendur væru ekki að taka eins mikinn þátt og sjöttu bekkingar. En þegar á vorönn 

voru gerðar þær breytingar að nemendur fengu að hafa meiri áhrif á það hvernig 

kennslan fór fram, þá virtust sjöundu bekkingar taka verulega við sér. En sennilega 

væri betra að byrja fyrr með þessa kennslu, sérstaklega vegna þess að engin 

tónmenntarkennsla virðist vera víða eftir fjórða bekk (Helga Rut Guðmundsdóttir, 

2008). Með því að hefja kennslu á Biophilia í fimmta bekk, þá væri tónmenntin komin 
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inn á námskrá miðstigs. Biophilia er tilvalin leið til að koma tónlistinni meira inn í 

skólana í samþættingu með öðrum námsgreinum.    

 

Kennarar Biophilia eru sammála um að innleiðing verkefnis af þessu umfangi, taki 

sinn tíma og hafi í reynd tekið meiri tíma en áætlað var. Þannig að hægt væri að líta á 

fyrri önnina í skólanum meira eins og tilslípun og þróun verkefnisins sem í raun 

skilaði þeim árangri að kennslan gekk mun betur á seinni önn. Líklega væri mesti 

ávinningurinn að taka svona verkefni inn í skólana til lengri tíma í ljósi þessa. Það er í 

raun reyndin hér þar sem mikill hugur er í flestöllum kennurum að halda áfram með 

Biophilia og nýta sér þann reynslubanka sem kominn er upp innan hvers skóla í 

einhverju formi. Það virðist einnig vera samkvæmt þeim rannsóknum sem áður hafa 

komið fram að fjölbreyttir kennsluhættir, hópavinna og samþætting námsgreina svo 

eitthvað sé nefnt sé ekki eins útbreidd í grunnskólakerfinu eins og eðlilegt gæti talist, 

þegar aðalnámskrá og stefnumarkanir á því sviði, síðastliðinna ára eru skoðaðar. 

Þróunin virðist vera hæg og ber því að fagna, að kennarar eins og Biophiliakennarar 

skuli vera viljugir til að taka að sér umfangsmikil verkefni. Vonandi nær áhugi þeirra 

að smitast út í aðra skóla. Hvort sem það yrði í formi Biophilia eða annarra skapandi 

kennsluhátta, þá er ljóst að breytinga er þörf í takt við nýja, hraðari, tæknivæddari og 

flóknari tíma.  

 

Til að skoða árangur verkefnisins var gerð könnun á Biophilia samstarfsverkefninu í 

tengslum við Norrænu ráðherranefndina í þátttökulöndunum af hálfu Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Ráðgjafafyrirtæki Attentus var ráðið til verksins og  

kynnti fulltrúi frá þeim niðurstöður á lokaráðstefnu Biophilia þann 4. október 

síðastliðinn:   

Helstu niðurstöður verkefnisins sýna að Biophilia hefur haft jákvæð 

áhrif á kennsluaðferðir og greina má aukinn áhuga þeirra kennara 

sem tóku þátt í því að beita skapandi aðferðum í kennslu. Einnig 

kemur fram að í flestum þátttökulöndunum merktu menn aukinn 

áhuga nemenda á tónlist og náttúruvísindum í kjölfar kennslunnar 

(Mennta-og menningamálaráðuneytið, 2016; Reykjavíkurborg, 

2016). 

Verður úttektin einnig hugsuð sem vegvísir að þróun í kennsluháttum Biophilia 

verkefnisins, þar sem hugmyndin er að safna saman helstu upplýsingum um það 

hvernig kennslunni er háttað í hverju landi fyrir sig. Á þann hátt geta löndin lært hvert 

af öðru og mögulega haft einhverja samvinnu 
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Björk ávarpaði ráðstefnugesti sem aðallega voru Biophiliu-kennarar og 

verkefnastjórar Biophiliu. Sagði hún að það „stæði til að endurskoða allt kennsluefnið 

og setja inn nýja uppfærslu á smáforritum sem eru undirstaða menntaverkefnisins“ 

(Reykjavíkurborg, 2016).  

Í stuttu máli 

 Hvaða áhrif hefur menntaverkefnið Biophilia haft á skólastarfið að mati 

kennara og verkefnastjóra verkefnisins? 

 

Innleiðing og samþætting Biophilia inn í námskrá skólanna hefur opnað fyrir 

möguleika á fjölbreyttari kennsluháttum. Verkefnið hefur einnig smitað út frá sér og 

aukið áhuga annarra starfsmanna innan skólanna á fjölbreyttari kennsluháttum, auk 

þess að efla  tónlistarkennslu innan skólanna og opna umræðu um þörfina á aukinni 

tónlistarkennslu til barna.  

 

 Hvernig hefur innleiðing verkefnisins gengið? 

 

Í þeim skólum sem rannsóknin náði yfir, þá hefur innleiðingin gengið ágætlega, en 

tók meiri tíma en áætlað var. Verkefnið gekk betur í tveimur skólunum af þeim 

þremur sem tóku þátt í rannsókninni. Í öllum skólunum gekk verkefnið mun betur á 

vorönn heldur en á haustönn.  Innleiðingin virtist ganga best þar sem kennarar höfðu 

að eigin frumkvæði sótt um verkefnið með stuðningi skólastjórnar. Verkefnið krafðist 

mikils af kennurum í formi vinnu sem ekki alltaf var launuð, þannig að áhugi kennara 

á innleiðingu nýrra kennsluhátta eins og Biophiliu og fórnfýsi á eigin tíma virðist 

skipta sköpum í verkefni sem þessu. 

 

 Hvaða áhrif, ef einhver hefur verkefnið haft á nemendur, að mati kennara? 

 

Nemendur hafa í verkefnavinnunni með Biophiliu náð að opna sig, ”komist út úr 

kassanum”. Þeir hafa komist að því að það er hægt að læra með skapandi leiðum á 

skemmtilegan máta og uppskera með því að fá tækifæri til að sýna verkin sín. 

Nemendur sem að einhverju leyti voru utanveltu, stóðu sig illa í námi voru feimin eða  

með sérþarfir, náðu margir að blómstra í verkefninu og náðu, þar af leiðandi, að 

tengjast meira inn í hópinn. 
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 Hvaða áhrif, ef einhver hefur verkefnið haft á kennara að þeirra mati? 

 

Tækifærið sem myndaðist til samvinnu þvert á námsgreinar í Biophiliu verkefninu 

hefur að mati allra kennaranna, þrátt fyrir mikið vinnuálag, þroskað þá sem kennara 

og aukið starfsánægju þeirra. Einnig hefur kennurum veist tækifæri til að kynnast 

nemendum sínum betur í ferlinu. 
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6  LOKAORÐ 

Biophilia menntaverkefnið hefur verið kennt hér á landi og í samstarfi við Norrænu 

ráðherranefndina frá árinu 2014, sem var undirbúningsár. Árið 2015 var Biophilia 

kennd í samstarfslöndunum, og nú í ár, 2016, er Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið að  skoða verkefnið í þeim löndum sem það hefur verið 

kennt í. Þó hefur Biophilia einnig verið kennd á vorönn nú 2016 vegna þess að 

innleiðing verkefnisins tók lengri tíma en áætlað var í upphafi, samkvæmt 

verkefnastóra. En verkefnið er frjálst og mega í raun allir sem vilja kenna eftir 

hugmyndafræði Biophilia og geta þá fengið aðgang að því á netinu.   

 

Í þessu verkefni hefur Biophilia verið rannsökuð út frá samstarfsverkefni Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins, Bjarkar Guðmundsdóttur, Háskóla Íslands og Norrænu 

ráðherranefndarinnar, eins og áður hefur komið fram. Þeir skólar sem sóttu um 

þátttöku í samstarfsverkefninu og voru útvaldir af stýrihóp Biophiliu fengu ákveðna 

fjárveitingu til verkefnisins sem hefur að einhverju leyti auðveldað skólunum 

innleiðingu og aðgang að verkefninu. Upphæðin var tiltölulega lítil en mun hafa 

hjálpað skólunum með efniskostnað og þess háttar. Það er mjög spennandi og 

athyglisvert við þetta verkefni hversu frjálst og fjölbreytt það er. Hver og einn skóli 

eða land getur í raun ákveðið hvernig hann samþættir Biophiliu inn í sína námskrá, til 

dæmis kennslufyrirkomulagið og hvort kennt er í lotum, eftir stundaskrá eða 

þemavikum, svo eitthvað sé nefnt.   

 

Hugmyndafræðin á bak við Biophilia, eins og verkefnastjóri Reykjavíkurborgar 

orðaði það, er að halda í grunnhugmynd Biophilia og skapa kennslufyrirkomulag út 

frá því í samræmi við aðalnámskrá. Hafa þeir kennarar og verkefnastjórar Biophilia 

verkefnisins, sem rætt hefur verið við, verið mjög ánægðir með verkefnið á heildina 

litið. Verkefnið hefur auðgað kennara og nemendur og gefið meiri dýpt og nýja sýn á 

námsefnið. Kennararnir voru mjög ánægðir með það samstarf sem skapaðist milli 

þeirra, bæði utan og innan skólanna, sem að þeirra sögn hefur eflt þá sem kennara. 

Biophilia hefur orðið til þess að opna hugi nemenda og kennara og hjálpað þeim 

flestum að hugsa út fyrir boxið og fara á flug með Biophilia. En að sjálfsögðu í þessu 

verkefni eins og í öllu í lífinu þá hentar það sama ekki öllum og kom það fram í 

niðustöðum eins skólans að af 80 nemendum þá voru sex nemendur sem virtust ekki 
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þrífast í verkefninu að öllu leyti. Þykir það hlutfall ekki hátt. Hinir tveir skólarnir voru 

ekki með neina ákveðna tölu á nemendum sem ekki höfðu þrifist í verkefninu en 

sögðu báðir að í heildina hefðu flestir verið ánægðir. Almenn ánægja hefur því verið 

með Biophiliu í skólunum og hefur það stuðlað að skemmtilegum og fræðandi 

kennslustundum þar sem kennarar og nemendur unnu saman við að uppgötva og 

skapa.   

 

Misjafnt var eftir löndum hverjar áherslurnar voru í samþættingu námsgreina tengdum 

Biophiliu og virðast þessar áherslur hafa mótast af samfélagsgerð hvers lands, en 

sennilega einnig af fyrri reynslu kennara af samþættingu námsgreina. Tónlist er, að 

því er virðist, í fyrsta skipti notuð í samþættingu námsgreina við raungreinar á Íslandi. 

Sú óvænta uppgötvun við þess rannsókn var að nemendur sem eru feiminir, að 

einhverju leyti lokaðir, eða nemendur með sérþarfir, virðast blómstra í skapandi ferli 

eins og Biophilia býður upp á. Allir kennararnir og verkefnastjóri Reykjavíkurborgar 

höfðu allmörg dæmi um nemendur sem virkilega tókst að ná árangri og opna sig í 

Biophiliu vinnunni og hjá mörgum virðist það hafa orðið til þess að þau komust inn í 

hópinn og leið betur námslega og félagslega. Þetta var í raun ekki ein af 

rannsóknarspurningunum en kom sterkt fram í öllum viðtölum og þemagreiningu og á 

virkilega mikið erindi hér í ljósi þess hversu mikilvægt þetta er fyrir þessi börn sem 

kannski oft hafa verið utanveltu í menntakerfinu. Styður rannskókn Doppelt og félaga 

(Doppelt, Mehalik, Schunn, Silk, & Krysinski, 2008b) við þetta. Rannsókn þeirra 

leiddi í ljós að nemendur með sérþarfir stóðu sig betur í hópavinnu, þegar þeim var 

veitt ákveðið frelsi til að skapa og leita lausna í nemendamiðuðu námi.   

 

Það er líklega frekar erfitt í bekkjarkerfi fyrir einn kennara að ná að kynnast 

persónulega hverju barni fyrir sig. En þegar fleiri kennarar vinna saman með 

fjölbreytta kennsluhætti, þá myndast betri tengsl milli nemenda og kennara. Þannig að 

fyrir einstakling sem kannski ekki tjáir sig mikið eða hefur sig persónulega í frammi, 

gætu fjölbreyttir kennsluhættir aukið möguleika nemandans til að opna sig í smærri 

hóp eða í einstaklingsvinnu með leiðbeinanda. Þarna myndast möguleiki fyrir 

kennarann að kynnast og sjá hvar áhuginn liggur hjá nemandanum og leiðbeina 

honum áfram á hans forsendum. Í ljósi þessara niðurstaðna er spurning hvort þetta 

gefi ekki tilefni til frekari rannsóknar og umræðna um hvort Biophiliu verkefnið væri 

ekki einnig kjörið til kennslu fyrir nemendur með sérþarfir.    



 

89 

 

Viðmælendur mínir hér voru allir mjög ánægðir með Biophilia í heildina og voru 

sammála um að hér væri spennandi og skemmtileg hugmyndarfræði á ferðinni. 

Biophilia opnar hugi og hjálpi þátttakendum að skapa og prófa sig áfram, efla 

sjálfstraust, auka gagnrýna hugsun, samvinnu og komast út úr hinu margumtalaða 

boxi.  Fær þetta vonandi fleiri skóla til að skoða hugmyndafræði Biophilia í ljósi 

skorts á fjölbreyttum kennsluháttum innan grunnskólastarfsins í dag, Biophilia gæti 

verið eitt af skrefunum í átt að uppfyllingu skilyrða nýrrar námskrá. En viðeigandi 

finnst mér að ljúka þessu með orðum Gullu sem segir í sínum lokaorðum að það sem 

henni finnist að endurspeglist í Biophilia sé að þetta auðgi þau öll sem taki þátt í því 

og það muni skila sér til samfélagsins. 
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VIÐAUKAR 

VIÐAUKI 1 – UPPLÝSINGAR/SAMÞYKKI VEGNA VIÐTALS 

 

 
 
 

Upplýsingar/Samþykki vegna viðtals 

 
Titill rannsóknarritgerðar: Biophilia – Ást á alheiminum 

Upplýsingar um verkefnið: Verkefni þetta er unnið af Olgu J. Stefánsdóttur 

meistaranema í Menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Meistaraverkefnið 

gengur út á að skoða menntaverkefnið Biophilia með hliðsjón af áhrifum þess á 

nemendur og kennara. 

Leiðbeinandi verkefnisins er Ásta Bryndís Schram  

Rannsakandi fær hér með staðfest að hún megi nota efni viðtalsins í rannsókn sinni og 

einnig til tilvitnanna. Fullri nafnleynd er heitið.Einnig er bent á að þú getur dregið 

samþykki þitt til baka hvenær sem er. Einnig ber þér ekki skylda til að svara þeim 

spurningum sem þú ekki vilt án útskýringa. 

Ef einhverjar spurningar koma upp varðandi viðtalið eða rannsóknarverkefnið þá er 

þér velkomið að hafa samband í fullum trúnaði við:  

 

Ástu Bryndísi Schram 

Lektor/Kennsluþróunarstjóri  

Háskóli Íslands  

astabryndis@hi.is | www.hi.is 

 

Trúnaður: Upptaka viðtals og handrit verður í fullum trúnaði. Þau vera aðeins notuð 

í þeim tilgangi sem lýst er hér að ofan og þriðja aðila verður ekki leyft að skoða 

gögnin. Allar tilvitnanir í ritgerðinni verða undir dulnefni en ekki raunverulegu nafni 

og öllum auðkennandi atriðum breytt. 

 

Samþykki: Ég staðfesti að ég leyfi Olgu J. Stefánsdóttur að nota afrakstur viðtalsins 

við mig og nota ónafngreindar tilvitnanir í rannsókninni. Ég skil ofnagreindar 

upplýsingar að fullu og samþykki að taka þátt í rannsóknarverkefninu: Biophilia – Ást 

á alheiminum. 

 

Nafn þátttakanda:_________________________________________________ 

 

Undirskrift þáttakanda:____________________________________________ 

 

Netfang eða sími:__________________________________________________ 

 

Dagsetning:_______________ Undirskrift spyrjanda:________________

mailto:thorana@hi.is
http://www.hi.is/
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VIÐAUKI 2 – SPURNINGAR TIL KENNARA 

 
1. Segðu mér frá sjálfri þér og þínum bakgrunni. 

2. Segðu mér aðeins frá innleiðingu verkefnisins Biophilia í skólum í RVK / hér í 

skólanum 

3. Getur þú lýst aðeins framgangi verkefnisins sem þverfaglegu námi? 

4. Hvernig finnst þér hafa gengið að tengja námsgreinar saman eins og 

hugmyndafræði verkefnisins gengur út frá? 

5. Getur þú lýst því fyrir mér hvort verkefnið hefur á einhvern hátt aukið 

sköpunargleði nemendenna? 

6. (f þörf er á) á hvaða hátt getur þú lýst því betur? 

7. Hefur verkefnið aukið áhuga eða gleði nemanda við skólann og þá á hvaða 

hátt. 

8. (Ef þörf er á) getur þú lýst því aðeins betur? 

9. Er eitthvað sem þú villt taka fram að lokum? 

 

 

 

Ég vil taka það fram að í viðtali við verkefnastjóra Mennta-og 

menningarmálaráðuneytisinns var nauðsynlegt að aðlaga spurningar meira að 

hennar sérsviði sem er samstarf Norrænu ráðherranefndarinnar, Mennta-og 

menningarmálaráðuneytisinns og Háskóla Íslands að innleiðingu Biophilia 

verkefnisins. Telur rannsakandi að margar mikilvægar upplýsingar hafi komið 

fram og ekki skaðað viðtal að þurfa að leika örlítið af fingrum fram með 

spurningar viðtalsins enda umræðuefnið það sama. Enda öll viðtölin tekin með 

það í huga að viðtölin væru opin, sem gefur oft meira svigrúm fyrir hið óvænta 

þar sem umræðuefnið er ákveðið fyrirfram en ekki áherslur samræðanna (Helga 

Jónsdóttir, 2013). 
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VIÐAUKI 3- SPURNINGAR TIL VERKEFNASTJÓRA HJÁ 

REYKJAVÍKURBORG OG MENNTA-OG MENNINGARMÁLARÁÐURNEYTINU 

 

1. Það væri gaman ef þú gætir sagt mér frá sjálfri þér og þínum bakgrunni. 

2. Getur þú sagt mér frá bakgrunni og uppbyggingu verkefnisins í skólunum í 

samstarfi við Norrænu ráðherranefndina? 

3. Hver var hvatinn af því að Biophilia verkefnið varð fyrir valinu? 

4. Segðu mér aðeins frá innleiðingu verkefnisins Biophilia í skólum í, hvernig 

hefur hún gengið fyrir sig? 

5. Hvað tóku margir skólar þátt í verkefninu í samvinnu við Norrænu 

ráðherranefndinni? 

6. Hvað stýrði valinu á skólunum? 

7. Getur þú líst aðeins framgangi verkefnisins sem þverfaglegu námi? 

8. Hvaða áhrif hefur menntaverkefnið Biophilia haft á þessa skóla að þínu mati 

ef einhver? 

9. Hvernig finnst þér að kennarar hafi upplifað áhrif verkefnisins á nemendur? 

10. Hefur þú einhverja vitneskju um hvernig kennarar hafa upplifað að taka þátt í 

verkefninu, í þeim skilningi, hvort þetta hafi verið áhugavert fyrir þá sem 

kennsluaðferð? 

11. Hefur þú einhverja hugmynd af upplifun nemenda af verkefninu, þá til dæmis 

meiri gleði, áhuga á náminu eða einhverju öðru? 

12. Eru einhver áform um að halda verkefninu áfram í grunnskólum? 

13. Er eitthvað sem þú villt taka fram að lokum? 

 
 
 


