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Útdráttur
Markmiðið með þessu meistaraverkefni var að kanna hvernig nota megi rannsóknir,
tilraunir og vinnu í gegnum efni (e. thinking through making) til að virkja ímyndunaraflið
og koma af stað hugmyndaferli. Mér lék forvitni á að vita hvernig ég gæti nýtt mér þessa
aðferð í minni vinnu og kennslu í framtíðinni.
Í því skyni hef ég skoðað mitt eigið ferli í listsköpun nýtir vinnu í gegnum efni sem og
hvernig ég muni geta nýtt mér afrakstur þessara skrifa áfram í þeirri vinnu.
Það eru fyrst og fremst þrír fræðimenn sem ég hef nýtt mér sem heimildabrunn og
innblástur. Þeir eru Tim Ingold og Juhani Pallasmaa, sem báðir hafa lagt áherslu á
rannsóknarvinnu þar sem samband handa, hugar og efnis er grundvöllur nýrrar þekkingar í
lista- og hönnunaraferli. Sá þriðji er Mihaly Csikszentmihalyi sem tengist þeirra
kenningum en hann hefur skrifað um mikilvægi flæðis, það er þegar jafnvægi er á milli
hæfni okkar og áskorana þannig að fókus okkar verður algjör á viðfangsefninu og við
göngumst því á vald.
Niðurstöður mínar hafa sannfært mig um að þessi leið, að vinna með efni og kanna
möguleika þess með myndun flæðis, geti verið góð til að koma sér af stað í
hugmyndavinnu, hvort heldur sem er í minni eigin vinnu við listsköpun eða hjá
nemendum. Með því að fara þessa leið er mun líklegra að til verði ný hugsun og að ferlið
fari með þig á nýjar og áður óþekkta slóðir í samspili eiginleika efnis, hugar og handar
frekar en maður hafi einhverja fyrirfram ákveðna hugmynd og reyni að koma henni í efni.

III

Abstract
The objective of this master’s thesis was to explore how research, experimentation and
thinking through making can be used to activate the imagination and initiate a conceptual
working process. I was interested in understanding how I might use this method in my
work and teaching in the future.
To this purpose I have analyzed my own creative practice and my use of thinking through
making, as well as how I might use the conclusions I’ve reached in this project to take my
investigations further.
I base my theoretical approach mostly on three scholars who have provided me with a
source of inspiration: Tim Ingold and Juhani Pallasmaa, both of whom emphasize the
research process during which it’s the connections between the hands, the mind and the
material that forms the basis for new knowledge in an art and design practice; and, related
to their approach, Mihaly Csikszentmihalyi who has studied the importance of flow, i.e.
when balance is achieved between our skills and challenges, resulting in absolute
absorption in the subject, with the subject taking the lead.
My results have convinced me that this method, thinking through making, and exploring its
potential in initiating flow, can be a good way to start the development of concept, whether
it be in my own artistic practice or with students. Rather than starting with a fixed idea and
trying to bring it into material form, choosing this method may open possibilities for new
ways of thinking, a process that might take you into new and hitherto unknown paths in the
interplay between the properties of material, mind and hand.

IV

Formáli
Þessi meistaraprófsritgerð er metin til 10 eininga við listkennsludeild Listaháskóla Íslands.
Leiðbeinendur mínir á þessari vegferð voru Ásthildur B. Jónsdóttir, lektor við
listkennsludeild skólans og Ellen Gunnarsdóttir, stundakennari í sömu deild. Það má segja
að ég hafi haldið af stað í þetta ferðalag með þungan farangur og alls óviss um framvindu
þess en Ásthildur tók að sér að létta mér byrðar í fyrrihluta ferðar með góðum ráðum um
ferðaplön og áningarstaði. Ellen gekk svo með okkur síðasta spölinn, og með hjálp þeirra
tveggja eygði ég lokatakmarkið þannig að léttstíg og full bjartsýni gekk ég síðasta spölinn.
Jákvæðari og skemmtilegri ferðafélagar eru vandfundnir, þakka ég þeim báðum
ómetanlegan stuðning, ráðgjöf og hvatningu.
Fjölskyldu minni vil ég einnig þakka ómælda þolinmæði vegna mikillar fjarveru, ekki síst
andlegrar fjarveru þar sem hugurinn hefur verið annars staðar. Maðurinn minn, Sævar
Sigurgeirsson hefur verið mín stoð og stytta í gegnum þetta allt saman og er ég honum
óendanlega þakklát fyrir allt peppið og yfirlesturinn. Börnin mín, Eðvald, Ísak og Þórunn
Hekla fá sérstakar þakkir með loforðum um að taka í spil með þeim í maí.
Fjöldi annarra eiga þakkir skildar en vil ég þó nefna Björgu Björnsdóttur, æskuvinkonu
mína, fyrir pepp og yfirlestur, frænku mína Tinnu Frímann Jökulsdóttur fyrir hjálp við
uppsetningu og heimildaskrá og síðast en ekki síst Dagrúnu Magnúsdóttur og Sigríði Liv
Ellingsen, skólafélaga mína og vinkonur fyrir samstöðukaffihúsahittinga.
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VIII

Inngangur
Í þessari ritgerð er ég fyrst og fremst að skoða hvernig vinna með efni getur hjálpað til við
hugmyndavinnu, jafnt í listsköpun sem listkennslu. Ég leita í smiðju Tim Ingold, Juhani
Pallasmaa, Mihaly Csikszentmihalyi og fleiri fræðimanna sem skrifað hafa um þetta efni,
og skoða jafnframt viðfangsefnið út frá eigin reynslu og tilraunum.
Þrátt fyrir að almennt séum við meðvitaðri um uppeldi barna og teljum okkur vita æ meir
um hvað er árangursríkt í þeim efnum eru allt of margir krakkar og unglingar sem finna sig
ekki í neinu og hafa litla sem enga trú á sér og finnst þau lítils virði. Það er sorglegt að
einhvers staðar á leið sinni hafa þau tapað trúnni á eigin getu og skólinn hefur oft ekki náð
að koma til móts við nemandann með úrræðum sínum. Eitt af því er hugmyndaflugið, það
er eins og mörg hver þori ekki að viðra hugmyndir sínar og myndi einhvers konar stíflu.
Reyndur grunnskólakennari sem ég ræddi við sagði að fyrst þegar hún byrjaði að kenna var
frjáls tími í miklu uppáhaldi hjá nemendum en nú reynist þeim þetta erfiðasti tíminn. Hún
taldi ástæðuna vera að sennilega værum við að mata þau of mikið, verkefnin væru of stýrð.
Ég finn þetta á þeim börnum sem kringum mig eru, þau vilja fá að vita hvað þau eigi að
teikna eða skrifa. Það er líka oft erfitt fyrir börn að hafa alveg frálsar hendur þar sem allt er
undir. Farsælla er að kennari skapi ramma sem þau eru frjáls innan, en tilraunir með efni
væri kjörið þema tímans. Þar væri þá unnið með nokkur efni sem kennari hefur valið og
nemendur hvatttir til að gera tilraunir með efniviðina, forvitnast um möguleika þeeirra og
jafnvel tengingar þeirra á milli.
Í námi mínu í Myndlista- og handíðaskóla Íslands (MHÍ) á árunum 1995–1999 var mikil
áhersla lögð á að byrja á því að skissa, þannig byrjuðu flestir áfangar. Mér fannst þetta
mjög óþægilegt, að byrja að skissa án þess að hafa snert á efninu sem við vorum að fara að
vinna með, kanna möguleika þess og áferð og gera jafnvel prufur í þrívídd. Þetta hvíta blað
gat verið svo erfitt, svo tómt að það æpti á mann. Þetta hefur svo sem alltaf fylgt mér, mér
finnst betra að byrja að vinna í eitthvað efni og skissa svo eftir á. Þar sem ég hef ekki alltaf
haft vinnuaðstöðu hefur oft liðið langur tími á milli þess að ég vinni skapandi vinnu, þá
upplifi ég oft þessa hræðslu – að nú sé þetta bara búið, og ég sé búin að tapa hæfileikanum
til að fá hugmyndir. Ég hef þá getað stressað mig upp og forðast aðstæður sem reyna á
sköpunarhæfni.
1

Eftir því sem ég hef skoðað betur mína reynslu og lesið mér til um hugmyndaferli hef ég
áttað mig æ betur á því að þetta ferli er bara vinna, það dettur engin hugmynd niður í
kollinn á þér þegar þú þarft á því að halda, allavega mjög sjaldan. Það er líka nauðsynlegt
að slaka á og treysta á ferlið, því streita og stress gefur haft lamandi áhrif.
Fólk er að sjálfsögðu misskapandi, sumir eiga létt með með skapandi ferli á meðan aðrir
þurfa að hafa meira fyrir því.
Í ljósi minnar reynslu langaði mig að kynna mér betur hvernig vinna í gegnum efni gæti
komið til móts við þá sem ættu í sömu erfiðleikum og ég með skissur. Mig langaði að
athuga hvernig maður gæti hjálpað nemendum sem telja sig ekki hafa hugmyndir eða hafa
tapað trúnni á eigin getu. Það er mín tilfinning að með því að efla sjálfstraust nemenda á
eigin getu á einhverju sviði geti það smitast út í margt annað sem nemandinn tekur sér fyrir
hendur. Þetta var ein af ástæðunum fyrir því að ég ákvað í fyrstu að fara í kennaranám. Ég
vil ná til nemenda og efla trú þeirra á eigin getu í gegnum listgreinar þar sem rými er fyrir
persónulega nálgun í tengslum við þeirra áhugasvið. Eftir að hafa talað um þetta í viðtali
við Ásthildi Jónsdóttur heyrði ég fyrst nefnt hugtakið „valdefling“ í þessu samhengi, ég
hafði ekki heyrt það fyrr.
Í fagurfræðiáfanga hjá Guðbjörgu Jóhannesdóttur kynntist ég hugmyndum um hvernig
reynsla getur búið í líkama okkar, sem ég tengdi beint við mikilvægi þess að vinna með
höndum til að komið af stað hugmyndaferli. Að byrja „á öfugum enda“ í hugmyndaferli
gæti verið mótvægi fyrir þá sem ættu í erfiðleikum með að fara þá leið sem oftast er kennd,
með hugarkortum, skissum o.s.frv. Þetta er eitthvað sem mig langar að skoða betur.
Þau fræði sem ég hef verið að kynna mér er vinna með efni, samband hugar, handar og
efnis, flæði og virkjun sköpunarkraftsins. Ritgerðina byggi ég upp þannig að ég byrja á að
fara yfir hver kveikjan var að verkefninu og fara í gegnum minn feril í listsköpun. Fræðin
taka svo við þar sem ég sem ég fer yfir nám og reynslu, hina þöglu þekkingu, tengsl hugar
og handar, flæði, sköpunarkraftinn og fagurfræði hversdagsleikans. Ég tek nokkur dæmi
um hönnuði og listamenn sem vinna í flæði með tilraunum og rannsóknum. Í lokin segi ég
frá tilraun sem ég gerði í myndun flæðis og enda á niðurstöðum, starfskenningum og
lokaorðum.

2

1.   Úr eigin ranni
Ég útskrifaðist úr MHÍ árið 1999, úr leirlistadeild skólans, sama ár og sá skóli var lagður
niður og úr varð Listaháskóli Íslands. Leirlistadeildin var þá farin að þoka sér aðeins í átt
til hönnunar og hönnunarferlis þó svo að mikil áhersla hafi ennþá verið lögð á
tækniþekkingu í leirlistinni. Ég er mjög þakklát fyrir þennan tíma og að hafa fengið þessa
tæknikunnáttu. Vissulega hefði ég viljað fá meiri þekkingu á hönnunarferli, og ég öfundaði
einnig nýlistadeildina vegna þess andlega fóðurs sem þeir nemendur fengu í formi samtala
við listamenn, heimspekiumræðna og þess háttar. En við fengum engu að síður mjög ólíka
gestakennara sem komu úr ólíkum áttum, bæði hérlenda og erlenda.
Maður fann alltaf fyrir því að þessi deild þótti kannski ekki eins mikilvæg og aðrar, þótti
snúast svo mikið um handverk og tækni. Það hafði alveg áhrif á mann þá en í dag finnst
mér ég hafa verið einstaklega heppin, mér þykir svo vænt um handverkið, ber mikla
virðingu fyrir færu handverksfólki og elska að horfa á það vinna. Það er svo mikið fegurð
og skynjun í því fólgin að mínu mati. Ég uppgötvaði einnig á þessum árum að mig langaði
mikið að vinna að nytjalist, fannst eitthvað svo fallegt og heiðarlegt við það að gera hluti
sem kæmu við hversdagslegt líf fólks. Hluti sem fólk notaði en þörfnuðust þess ekki að
vera settir á stall, það mætti geyma þá inni í skáp, þeir krefðust ekki rýmis eða sýnileika.
Hluti sem breyttust eftir notkun, öðluðust nýtt líf, til dæmis eftir þeim matvælum sem þeir
báru í það og það skipti og hefðu þar af leiðandi áhrif á stemningu og líf fólks. Það er fátt
sem gleður mig meira en þegar fólk segist nota mikið þá hluti sem ég hef gert, tilurð
hlutanna væri lítils virði án þess.
Frá því ég útskrifaðist úr MHÍ hef ég ekki mikið fengist við vinnu í tengslum við mitt nám,
með stækkandi fjölskyldu var þörfin fyrir fastar tekjur meiri en óvissan sem fylgdi starfi
leirlistamannsins. Ég hef þó nokkrum sinnum leigt aðstöðu þar sem ég hef unnið við
leirlistina með annarri vinnu.
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Mynd	
  1.	
  Mótagerð,	
  útskurður	
  í	
  gifs	
  og	
  tekin	
  afsteypa.	
  

Í námi mínu kynntist ég mótagerð (mynd 1) og því að steypa í mót (mynd 2). Ég hef nær
eingöngu síðan fengist við að búa til nytjahluti, mestmegnis hluti sem steyptir eru úr
postulíni en einnig nokkra úr steinleirsmassa. Ég hef unnið með mörg mismunandi form
allt eftir því hvað þjónar best því sem ég er að fást við hverju sinni. Það sem ég legg milka
vinnu í og finnst mikilvægt er að hafa formin sterk þannig að þau standi svolítið keik, og
að finna hvar styrkurinn þarf að vera í forminu. Mér finnst skemmtilegt að daðra við
klassíkina og geri gjarnan mínar eigin útgáfur af „klassískum formum“ – enda er klassíkin
ekki klassík af engu tilefni. Þessi form eru oft „formfræðilega rétt“ þannig að maður
heillast ósjálfrátt af þeim.

Mynd	
  2.	
  Postulín	
  steypt	
  í	
  mót.	
  

Ég hef einnig mjög gaman að því að renna form í gifs og skera svo út í það, finnst það gefa
þeim persónulegri blæ og meiri karakter. Þó svo að ég hafi unun af því að vinna í mót og sé
alltaf jafn spennt að sjá formið sem ég hef unnið koma steypt úr mótinu þá sakna ég þess
stundum að vinna ekki aðeins lengur með hvern hlut. Ég fór því að vinna litla skúlptúra

4

þar sem ég eiginlega tálgaði út gifsklumpa. Skúlptúrinn af Herðubreið (mynd 3) er dæmi
um slíkan skúlptúr.

Mynd	
  3.	
  Herðubreið	
  í	
  postulíni.	
  

Þar var ég ekki að reyna að gera hana eins og fyrirmyndina heldur eins og ég upplifði hana
þegar ég var lítil og dvaldi í Möðrudal á sumrin, en móðir mín er uppalin þar og dveljum
við fjölskyldan þar eitthvað á hverju sumri. Þessi útgáfa var því bara mín sýn á þetta
tignarlega fjall og viljandi gerði hafði ég ekkert á bakhliðinni til þess að það væri bara ein
möguleg framhlið og toppurinn væri því örugglega rétt staðsettur, en fá Möðrudal er hann
meira vinstra megin, frá öðru sjónarhorni meira fyrir miðju. Þetta er mjög skemmtileg
vinna að tálga í gifs, maður þarf að leita svolítið eftir forminu og gera nokkrar tilraunir en
svo allt í einu finnur maður formið sem maður leitaði að. Það eru svo margar leiðir færar í
svona vinnu og get ég enganveginn gert upp á milli þeirra, því er gott að skipta bara
reglulega á milli aðferða.
Þegar ég var í náminu í MHÍ kom til okkar gestakennari, Krisín Ísleifsdóttir leirlistamaður,
sem hélt fyrirlestur um Zen-Búddisma. Kristín hafði búið í Japan um nokkura ára skeið. Í
fyrirlestrinum talaði hún um að hver hlutur ætti ekki að vera frekur á athygli heldur falla í
fjöldann líkt og steinarnir í fjörunni, en þegar maður tæki einn upp þá sæi maður fegurð
hans og sérkenni. Hún nefndi einnig að botninn væri nafli hlutarins. Mér fannst þessi
hugmyndafræði svo falleg, að leggja jafna natni við það sem ekki sést, eins og botninn, og
hef leitast við það í mínum hlutum að hafa þá einfalda þannig að þeir styðji við það sem
sett er í þá, en að maturinn sé í raun skreytið, þá fyrst sé hluturinn í raun fullgerður.
Ég legg mig fram um að vanda frágang, legg áherslu á að glas eða bolli sé með vönduðum
botni og jafnvel smá mynstri á botninum þannig að þegar drukkið er úr honum sé hann
meira fyrir auga þess sem situr á móti manni en fyrir mann sjálfan.
Það var því frábært að fá tækifæri í þessu námi í listkennsludeild til að taka
heimspekiáfanga og ekki síst að rannsaka hugmyndir japanska heimspekingsins, Yuriko
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Saito, sem fengist hefur við fagurfræði og ekki síst fagurfræði hversdagsleikans, sem er
nátengd austurlenskri hugmyndafræði. Það hefur opnað nýjar ókannaðar víddir fyrir mér.
Frumgerð hlutanna geri ég ýmist með því að renna þá í leir eða gifs. Ég tek síðan mót af
þeim. Í gifsfrumgerðum hef ég stundum skorið út í hlutinn eftir að ég hef rennt hann. Það
er mjög gefandi vinna, nánast eins og hugleiðsla og gefur manni tækifæri á að gefa aðeins
meira af sér í hlutinn þó að síðar verði hann steyptur í mót og fjölfaldaður.
Ég byrjaði fyrir nokkrum árum að sauma út myndir, það var kannski mín leið til að gera
eitthvað skapandi þegar ég var ekki með keramikvinnustofu. Ég hafði ekki verið mikil
hannyrðamanneskja en frænka mín sem var mikið hjá mér var alltaf að kaupa handa mér
einhverja handavinnu sem ég hafði misgaman að. En það varð samt til þess að ég fór að
finna mína eigin leið í útsaumi. Ég fór því að sauma út línuteikningar af landslagi og gera
tilraunir með að nota ýmis spor og jafnvel reyna að blanda saman við flos sem ég mundi
eftir að mamma hafði verið að vinna með þegar ég var barn. Þetta er eitthvað sem ég ætla
að gefa mér meiri tíma í að vinna áfram því mér finnst þessi vinna mjög gefandi. Hingað til
hef ég hef aðallega verið að gera tilraunir með þessar landslagmyndir, eða í raun
fjallamyndir (mynd 4).

Mynd	
  4.	
  Útsaumur,	
  Dyrfjöll,	
  Herðubreið	
  og	
  Snæfell.	
  

Eins og ég nefndi hér í inngangnum þá hefur reynst mér vel við hugmyndavinnu að vinna
með efni og skissa svo eftir á. Ég geri oft skissur úr gifsi sem ég hef tálgað til eða renni
allskonar form í leir eða gifs sem ég þróa svo áfram ef ég finn einhverja tengingu við
formið. Oft kemur ekkert út úr þessu en svo þegar ég skoða það síðar þá sé ég eitthvað sem
ég gæti hugsað mér að vinna áfram. Það er eins og sumt þurfi að gerjast aðeins eða venjast,
sem er alveg eðlilegt því oft er þessu öfugt farið líka. Einhverju sem ég var ánægð með í
byrjun verð ég kannski afhuga eftir því sem ég horfi á það oftar.
Það er ekki aðeins í þessu ferli sem mér finnst ég fá flestar hugmyndirnar. Það er ekki síður
þegar ég er að vinna við að hella í mót, pússa hlutina eða setja saman sem ég kemst í
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einhverskonar flæði, ég gleymi stund og stað. Það kemur oft fyrir að ég gleymi að borða
svo tímunum skiptir – eða ætlaði bara að vinna smá eftir kvöldmat en gleymi mér langt
fram yfir miðnætti. Það er einnig þá sem hugur minn er hvað virkastur og hugmyndir
kvikna. Þá er ég að gera eitthvað sem ég kann það vel að ég þarf ekki að hugsa um hvað ég
er að gera, þá fer hugurinn að reika, líkt og hann virkist við þetta flæði eða ástand sem
maður fer í.
Ég hef einnig tekið eftir að það er ekki síður þegar ég sest niður til að sauma út sem mér
finnst ég fara í það ferli að hugsa saumaskapinn eitthvað áfram og sé möguleika í því að
þróa það enn frekar. Það hefur fengið mig til að hugsa um hannyrðir formæðra minna og
hvernig ég get nýtt mér þær til þróunar í nýjar áttir. Ég er þó vissulega ekki komin langt í
þeim pælingum en þetta hefur samt gefið mér hugmyndir sem ég veit að ég á eftir að vinna
meira með í framtíðinni.
Það er ekki síst út frá þessari reynslu minni af því að vinna mig í gegnum efni sem mig
langar að tileinka mér þessa aðferðafræði og hagnýta hana í kennslu – sem enn eina leið til
hugmyndavinnu og breikka þannig þá möguleika sem nemendur hafa til að koma sér af
stað í skapandi ferli. Trú mín á að þetta gæti hjálpað einhverjum sem finna sig ekki í gerð
hugarkorta, skissna eða annara hugmyndaferla knýr mig áfram við að kanna fræðilegan
grunn þessa ferlis.
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2.   Listsköpun sem byggir á samspili hugar og handar
Tenging handar, auga og huga í teikningu er náttúruleg og fljótandi, eins og
ef blýanturinn væri brú sem miðlar á milli tveggja veruleika, og það er
stöðugt hægt að færa áhersluna á milli hinnar raunverulegu teikningar og
hins óhlutbundna fyrirbæris sem býr í huga teiknarans og þess sem
teikningin stendur fyrir eða táknar1.
Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) er talað um að
þegar einstaklingur vinni með áreiti og tengi það við fyrri reynslu eða þekkingu og skapi
nýja sé um eiginlegt nám að ræða. Meðfædd forvitni og athafnaþrá kveiki á sköpunarþrá
og stuðli að frumkvæði hjá nemanda. Námsáhugi nemenda sé leiddur af sköpunargleði
þegar hann skilur merkingu og gildi þeirra viðfangsefna sem lögð eru fyrir hverju sinni.
Gagnrýnin hugsun sé mikilvæg í sköpunarferlinu og ekki þurfi endilega að finna upp
eitthvað nýtt eða frumlegt heldur leita lausna á viðfangsefnum, hvort sem það er til að
breyta eða bæta það sem fyrir er (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).
Menntun í list- og verkgreinum felst í því að nemendur vinna verklega og
skapandi vinnu þar sem reynir á huga, hjarta og hönd . . . að vinnuferlið hafi
síst minna vægi en lokaafurðin og í vinnuferlinu gefist fjölmörg tækifæri til
að efla almennan þroska nemenda og einnig félagslegan þroska. (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 161)

2.1 Nám og reynsla
Í gegnum aldirnar hefur þekking verið borin áfram mann fram af manni. Við höfum lært af
því sem fyrir okkur er haft, börn hafa lært af þeim sem eldri og reyndari eru. Fyrr á öldum
var það oft svo að börn gengu inn í ákveðna menningu foreldra og tóku við þeim
hlutverkum sem foreldrar þeirra höfðu gegnt í samfélaginu. Þetta átti ekki hvað síst við um
drengi þar sem það var lengi vel hlutskipti stúlkna að sjá um uppeldi og heimilið. Í báðum
tilfellum þá lærðu börnin það sem fyrir þeim var haft sem varð oft til þess að synir tóku við
af feðrum sínum og ýmsar starfsgreinar héldust innan fjölskyldna, kynslóð eftir kynslóð.
Það er – þeir lærðu með því „að gera“. Það var samt ekki fyrr en um aldamótin síðustu að
1

The hand-eye-mind connection in drawing is natural and fluent, as if the pencil were a bridge that mediates
between two realities, and the focus can constantly be shifted between the physical drawing and the nonexistent object in the mental space that the drawing depicts (Pallasmaa, 2009, bls 60).
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bandaríski heimspekingurinn og menntunarfræðingurinn John Dewey kom fram með
kenninguna um „learning by doing“ eða reynslunám (Jóhanna Einarsdóttir & Ólafur Páll
Jónsson, 2010). Dewey var fyrstur til að setja fram kenningar um mikilvægi beinnar
reynslu í námi. Hann lagði áherslu á að skapa aðstæður sem væru sem raunverulegastar,
hvort sem um nám í skóla eða félagsmiðstöð væri að ræða. Í skrifum sínum fjallar hann um
að ábyrgð leiðbeinandans felist m.a. í að undirbúa aðstæður vel og velja verkefni við hæfi.
Aðferðir reynslunáms krefjast því mikils undirbúnings þar sem kennarinn þarf að skoða
bakgrunn og fyrri reynslu nemendanna og skapa ögrandi aðstæður sem byggja á fyrri
reynslu og áhuga nemendanna (Gilbertson, Bates, McLaughlin & Ewert, 2006).
Dewey er einn af forsvarsmönnum bandarísks „pragmatisma“ sem hefur útlagst sem
verkhyggja á íslensku. Þar er lögð áhersla á að við myndun þekkingar sé farið í gegnum
ferli – að við förum í gegnum rannsóknir í leit að svörum eða endanlegri útkomu – og að
ferlið í heild sé þekkingin. Hann gefur lítið fyrir að dæla inn upplýsingum sem eigi svo að
vinna úr í huganum. Maðurinn sé gerandi í þessu ferli, sem og þiggjandi. Um svipað leyti
og Dewey kom fram með sínar kenningar var einn helsti menntavísindamaður okkar
Íslendinga, Guðmundur Finnbogason, með svipaðar hugmyndir uppi – að menntun fælist í
því að göfga mannlegt eðli þar sem viss jafnræðis væri gætt í menntun sálar og líkama í
heild sinni en ekki einungis einblínt á þjálfun einstakra þátta (Guðmundur Finnbogason,
1994, bls 32).
Reynsla er stór þáttur í menntun samkæmt Dewey þó svo að hann tali um að ekki sé öll
reynsla jákvæð, neikvæð reynsla úr námi getur snúist upp í andhverfu sína þannig að
nemendur tengja nám við leiðindi. Hvati til sjálfsnáms og verkefni við hæfi sem reyni á
hæfni nemandans þannig að hann sjái tilgang með náminu, séu mun líklegri til árangurs en
að nemandinn sitji undir mötun kennarans (Jóhanna Einarsdóttir & Ólafur Páll Jónsson,
2010)
Þó svo að aðferðir reynslunáms megi nota við hvaða aðstæður sem er þá er að finna sterka
tengingu við náttúruleg fyrirbæri sem hægt er að læra af. Það að læra af náttúrunni felur í
sér að læra af og á eigin líkama.

2.2 Hin þögla þekking líkamans
Í íslenskri orðabók er orðið þekking útskýrt þannig: 1. kunnátta, það að vita e-ð, kunna skil
á e-u, hafa þekkingu á e-u. 2. greind, skilningur (Mörður Árnason, 2002). Það má segja að
þekking hafi tvíþætta merkingu, annars vegar þekking sem er almenn, einhverskonar safn
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þekkingar innan ákeðins hóps, fyrirtækis eða samfélags þar sem þekkingin býr í mörgum
einstaklingum. Hins vegar er það þessi persónulega þekking sem hver og einn býr yfir
(Eyja Margrét Brynjarsdóttir, 2002). Þeirri þekkingu hefur verið skipt upp í skýra eða ljósa
(e. explicit) og þögla (e. tacit). Sú skýra er allt sem við höfum lært í skólum og sú þekking
sem við eigum og getum útskýrt og sagt frá, þögla þekkingin er meira sú þekking sem býr í
líkamanum og við höfum öðlast í gegnum reynslu eða vinnu (Mywebcowtube, 2016).
En þekking getur einnig verið formlaus og lítt skipulögð. Um slíka þekkingu
eru ýmist notuð orðin þögul þekking (e. tacit knowledge), dulin eða ósýnileg.
Þögul þekking er sprottin úr og bundin í starfrænni reynslu einstaklinga en
einnig persónuleika og lífsreynslu þeirra. Þá vísar þögul þekking sömuleiðis
til óskráðra vinnuferla, „vinnurútínu“ og menningar fyrirtækis. (Inga Jóna
Jónsdóttir, 2008 bls. 6)
Hvernig verður hugsun til? Er hún alfarið bundin heilanum? Heimspekingurinn Mikael M.
Karlsson veltir þessari spurningu fyrir sér í grein sinni Hugsum við með heilanum (1995–
1996). Þó svo að hann komist ekki að einhverri einhlítri niðurstöðu þá færir hann rök fyrir
því að það sé mikil einföldun að áætla að hugsun fara eingöngu fram í heilanum. Heilinn
einn og sér er ófær um að hugsa án hjálpar annarra líffæra utan heilans, s.s. augna eða
annarra skynfæra, og hluta sem jafnvel eru utan áhrifasvæða hans. Í greininni líkir hann
þessu við póstverslun þar sem margir samverkandi þættir þurfa að koma til svo hægt sé að
eiga þessi viðskipti eins og hann kallar það. Þú þarft að senda inn beiðni, einhver að taka
við henni, pakka vörunni, senda o.s.frv. Það er því ekki hægt að segja að um viðskipti sé að
ræða nema allir þessir þættir vinni saman. Það sama má segja um heilann, hann líkir
starfsemi hans við viðskipti þar sem sjónin sendir myndina til heilans, eyrun hljóðið og
hendur áferð sem býr til skuggamyndir sem heilinn geymir og getur kallað fram síðar, en
án viðfangsins sem staðsett er utan líkamans verður þetta ferli ekki, þ.e. án þess sem augað
sá, eyrað heyrði eða hendin snerti. Hvað nákæmlega fer fram eða hvar finnst honum ekki
skipta mestu máli heldur að hafa skilning á þessu ferli. Hann tekur einnig dæmi um hlaup,
þó svo að boðin um að hlaupa komi frá heilanum þá á hlaup sér ekki stað nema fæturnir
hreyfist, hjartað pumpi og fóturinn hafi eitthvað viðnám til að færast úr stað, geimfari í
þyngdarleysi er ekki að hlaupa þó hann hreyfi fætur þar sem hann færist ekki úr stað
(Mikael M. Karlsson, 1995–1996).
Mannfræðingurinn Tim Ingold leggur áherslu á að sú reynsla sem hann varð fyrir er hann
var við vinnu meðal Sama í norðaustur-Finnlandi þegar hann var ungur sé undirstaða
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kenninga hans. Þegar hann leitaði ráða hjá Sömunum þá var svarið alltaf „know for
yourself“ eða finndu út úr því sjálfur. Í fyrstu furðaði hann sig á þessum óliðlegheitum, og
fannst fólkið jafnvel dónalegt. Hann gerði sér samt fljótlega grein fyrir því að við þetta
hafði það alist upp. Þetta var fólk sem lifði við fiskveiðar, skotveiðar og hreindýrabúskap.
Samarnir voru vanir því frá upphafi að læra af umhverfi sínu, hvort sem það var af
mönnum, dýrum eða náttúrunni. Ingold (2013) segir að þessi reynsla hafi ómeðvitað fylgt
sér í gegnum lífið en síðar á lífsleiðinni hafi hann orðið meðvitaður um þessi tengsl í
gegnum eigin fræðistörf.
Í fyrirlestri sínum, The knowing body, reyndi Ingold að skýra þessa reynslu og þekkingu
sem við í daglegu tali tölum um sem mælanlega þekkingu. Hann bendir á að það sem
okkur hefur verið sagt eða kennt í skólum, s.s. stærðfræði, heiti borga, saga o.s.frv sé
aðeins lítið brot af þeirri þekkingu sem við búum yfir heldur sé það hin þögla þekking (e.
tacit knowledge) sem vinnur með nýjum færniþáttum og gerir þá merkingarbæra
(Mywebcowtube, 2016).
Ingold er þó kominn á þá skoðun að hún sé alls ekki svo þögul. Þögla þekkingin er okkar
persónulega þekking, sú þekking sem býr í líkamanum en við getum ekki tjáð með orðum.
Dæmi um slíka þekkingu er athöfnin að hjóla. Við getum lýst því utan frá hvað við gerum
en hvernig við förum að því að samhæfa alla þá þætti sem verða þess valdandi að við
getum hjólað er ekki auðvelt að lýsa með orðum.
Samfélagsheimspekingurinn Michael Polanyi sem setti fram margar mikilvægar kenningar
á sviði eðlisefnafræði, hagfræði og heimspeki rannsakaði þögla þekkingu, en á öðrum
forsendum en Ingold. Ingold fjallar um hvernig við komum þessari þöglu þekkingu frá
okkur, á meðan Polanyi var meira upptekinn af því hvaða þýðingu það hefur að vita
(Ingold, 2013; Polanyi, 2009). Þannig má segja að Polanyi hafi verið upptekin af því
hvernig við innbyrðum þessa þekkingu en Ingold af því hvernig maður kemur henni frá
sér.
Það er svo margt sem við getum ekki tjáð okkur um með orðum en það er hægt að tjá það
með öðru móti; við getum teiknað, málað, sungið eða spilað það. Þó svo að munnur og
hendur komi oftast við sögu þegar við tjáum okkur þá má ekki gleyma mikilvægi augna í
þessu samhengi, hver hefur ekki heyrt sagt að augun ljúgi ekki, það rímar mjög vel við
kenningar Ingolds sem segir að augun geti tjáð líðan og tilfinningar. Þetta hafi hver
portrett-málari alltaf vitað. Við getum sem sagt tjáð það á annan máta en að segja frá. Hann
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tekur dæmi um handverksmanninn sem ætti eflaust erfitt með að útskýra á fræðilegan hátt
hvernig hann geri hlutina en hann myndi samt geta útskýrt hvað hann er að gera og sagt
okkur eitthvað um ferlið (Pohjoisen kulttuuri-instituutti – Institute for Northern Culture,
2013).
Niðurstöður Ingolds (Pohjoisen kulttuuri-instituutti – Institute for Northern Culture, 2013)
benda til, að í stað þess að við gefum okkur einhverju á vald, s.s. tónlist, leir eða hverju
sem við skynjum, þá erum við því samferða. Einstaklingurinn samlagar sig efninu eða
athöfninni. Þetta á ekki síst við í allri verklegri vinnu þar sem hreyfing handar, efnis og
hugsunar eru eins og bylgjur hreyfinga sem ferðast saman og hafa samskipti sín á milli, að
það sé einhver svörun sem á sér stað, líkt og samtal milli samferðarmanna.
Við samspilið sem verður til þegar við vinnum með efni verður til ný hugsun. Sú hugsun
byggir á þekkingunni sem við höfðum fyrir og þeirri þekkingu sem við öðlumst með því að
vinna í efnið og nema það sem það hefur að segja. Ingold (Mywebcowtube, 2016) líkir
þessu við vefnað, við vefum og hver hnútur eða binding sem við gerum er aðeins byrjun á
frekara ferli, frá hverjum hnút liggur þráður áfram til hins næsta og þannig koll af kolli þar
til takmarki okkar er náð. Með öðrum orðum að hver sá gripur eða hugarsmíð sem verður
til í þessu ferli flæðis verður aðeins áning á leið áfram þar til við finnum það sem við
leituðum að. Hugtakið „áning“ finnst mér passa vel því Ingold líkir hugmynd við það þegar
við komum oft á einhvern stað, hver heimsókn er aldrei eins og sú síðasta, upplifunin
verður önnur því að margt hefur gerst í millitíðinni, það stendur ekkert í stað, nýjar
hugsanir og þekking hefur orðið til (Pohjoisen kulttuuri-instituutti – Institute for Northern
Culture, 2013).
Það er nær öld síðan John Dewey talaði fyrir því að nota reynslunám, nám sem byggir á
tilraunum og leit sem tengir nemendur betur við sitt nærumhverfi. Fjöldi kennara hefur nýtt
sér staðbundið nám sem aðferð til að fanga ímyndunarafl nemenda og ýta undir áhuga á
umhverfismálum og borgaralegri þátttöku. Í staðbundnu námi er byrjað á því að spyrja:
Hvar er ég? Hver er félagsleg og náttúrusaga staðarins og hvar er staðurinn í samhengi við
umheiminn?
Ef vel tekst til við staðbundið nám er líklegra að nemandinn verði virkur þátttakandi í
samfélaginu, það hafa árangursrík verkefni sýnt fram á. Nemandinn upplifir að framlag
hans skipti máli fyrir samfélagið og verkefnið eykur áhugahvöt hans til að læra meira, til
að geta leyst raunveruleg vandamál (Sly, 2015).
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Það má segja að þetta endurspegli uppeldis- og menntastefnu Dewey að vissu leyti, því
hann taldi að vísindaleg skynsemi, samhliða menntun, gæti haft góð áhrif á samfélagið.
Mikilvægi þess að kynna komandi kynslóð fyrir menningararfinum og viðhalda þekkingu
kynslóðanna væri nauðsynlegur hverju samfélagi. Börnin lærðu það sem fyrir þeim væri
haft, með þá vitneskju kæmu þau í skólann, sem bætti við þá reynslu sem þau tækju svo
með sér út í lífið. Að ýta undir forvitni þeirra leiðir til eigin þekkingaleitar, ekki ólíkt því
ferli sem Ingold talar um hér að ofan, þar sem hvert skref leiðir til annars og til verður
stöðugt ný þekking (Sly, 2015).

2.3 Tengsl hugar og handar
Handverksmaðurinn skilur efnið á allt annan hátt en náttúrufræðingurinn sem skilur
grundvallaratriði efniseiginleika samkvæmt skilgreiningu lotukerfa og sameinda,
handverksmaðurinn vill frekar vita hvað gerist ef hann gerir þetta eða hitt við efnið. Hvað
gerir efnið þegar þú vinnur með það? Ingold líkir þeim meira við efnafræðinga miðalda.
Tim Ingold talar um sjálfbærni og hvernig við getum nálgast hana í gegnum þekkingu á
efni. Hann telur vísindamenn vera allt of upptekna af tölum og gröfum í stað þess að
nálgast efni í okkar nærumhverfi og kanna hvaða möguleika þau hafa upp á að bjóða.
Pallasmaa, sem hefur haft mikil áhrif á menntamál í Finnlandi, hefur fjallað um hina
líkamlegu upplifun á rými í tengslum við mikilvægi annarra skynfæra en sjónarinnar. Í
bókinni Questions of Perception fjallar hann um hvernig við getum nýtt okkur eiginleika
skynfæranna til þess að styrkja upplifanir einstaklingsins. Hann hefur skilgreint sjö víddir
skynjunar til upplifunar, sem vinna saman og styrkja hver aðra. Skynfærin miðla því ekki
aðeins beinhörðum mælanlegum upplýsingum, heldur eru jafnframt framsögn skynfæra og
hugsana (Holl, Pallasmaa & Pérez-Gómez, 2006). Það mætti líkja hlutverki
myndlistarkennarans við hlutverk arkitektsins, sem Pallasmaa segir að sé að auka og fjóvga
rýmisupplifun. Hann segir að undirstaða skapandi vinnubragða sé innsæi, reynsla,
skilningur og upplifun af umheiminum. Hæfileiki arkiteksins felist í því að taka kjarna
hönnunar og holdgera hann í upplifaðar skynjanir og myndir. Það af leiðandi kjarnast
hönnunin á persónulegum einkennum og líkama hönnuðarins.
Þetta er mjög í takt við þær áherslur um grenndarkennslu sem Dewey (1963) lagði ríka
áherslu á. Þegar staðbundin listkennsla er notuð með gagnrýninni kennslufræði, er
hefðbundin kennslufræði brotin upp. Þegar við metum sérkenni staðarins og tökum því
sem gefnu að efast um framfarir og samband okkar við náttúruna, hvetjum við nemendur
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okkar til gagnrýninnar hugsunar. Þannig verður kennsla viðbrögð við vistfræði og
menningu staðarins (Graham, 2007).

2.4 Flæði
Enn sem komið er getum við ekki öðlast hamingjuna með því að leita að
henni. „Spurðu heldur sjálfa þig hvort þú sér ánægð,“ segir J.S. Mill, ,,og þú
ert það í raun ekki.“ Það er með því að taka fullan þátt í hverju smáatriði lífs
okkar, hvort sem það er gott eða slæmt, sem við finnum hamingjuna, ekki
með því að vera beint að leita að henni.2
Ferlið að hugsa í gegnum efni, krefst þess að þú gefir þér því á vald þannig að þú farir í
einskonar flæði. Ungverski sálfræðiprófessorinn Mihaly Csikszentmihalyi skilgreindi
hugtakið flæði og byggir skilgreiningu sína á kenningum sínum um að eðli mannsins sé að
vera leitandi að lífsfyllingu til að lifa í sátt við sjálfan sig og aðra. Í gegnum söguna hefur
fólk leitað í leikhús, sirkus og aðra afþreyingu til að kúpla sig út úr hversdeginum og ná að
gleyma sér um stund. Orðið „ecstasy“ er grískt orð sem útleggst sem „að standa til hliðar
við eitthvað“ og notar Csikszentmihalyi það til að lýsa þessu fyrirbæri, flæði. Þar sem
maðurinn getur bara tekið inn visst mikið magn af upplýsingum í einu, kemur sér vel þegar
áreitið er mikið í kringum okkur að geta útilokað öll þessi hljóð sem eru í okkar nánasta
umhverfi, hljóð sem við tökum ekki eftir nema einhver breyting verði á tíðni eða okkur er
bent á það. Það er einmitt þetta sem Csikszentmihalyi á við þegar við förum í flæði,
nokkurskonar alsælu, þá er fókusinn okkar alfarið á viðfanginu þannig að við erum gengin
því á vald. Utanaðkomandi áreiti nær ekki í gegn og maður tekur ekki eftir líkamanum s.s.
hungurtilfinningu eða öðru sem viðkemur eigin líðan (Csikszentmihalyi, 2008).
Til að ná þessu flæði þannig að maður komist í þetta hugarástand þarf nokkuð að koma til,
svo sem áskorun í réttu hlutfalli við hæfni og öryggi. Viðkomandi verður að finna að
honum muni takast það sem hann er að fást við þó svo að hann viti að það muni vissulega
reyna vel á hann. En hann veit að hann hefur þá færni sem þarf og það gerir hann öruggan
um að honum muni takast ætlunarverk sitt. Best er ef jafnvægis gætir á milli þessara ása,
áskorunar og hæfni, og eftir því sem það hækkar á ásunum því betra flæði og því meiri
ánægja (mynd 5). Csikszentmihalyi talar um að hæsta stig flæðis sé að ná alsælu sem verða

2 Yet we cannot reach happiness by consciously searching for it. "Ask yourself whether you are happy, " said
J. S. Mill, "and you cease to be so. " It is by being fully involved with every detail of our lives, whether good
or bad, that we find happiness, not by trying to look for it directly. (Csikszentmihalyi, 1990, bls 2)
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nokkurskonar verðlaun í sjálfum sér sem gerir það að verkum að við höldum áfram óháð
utanaðkomandi viðurkenningu (Csikszentmihalyi, 2008).

Mynd	
  5.	
  Flæði	
  (Csikszentmihalyi,	
  1990).	
  

David Farmer (1999) lýsir vel því flæði sem Csikszentmihalyi talar um. Hann nefnir sjö
eiginleika sem að hans mati verða að vera til staðar svo mynda megi gott flæði:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Vera einbeittur í því sem þú ert að gera
Vera í algleymi – fyrir utan hversdaginn
Vera skýr í hugsun – vita hvað þú ætlar þér og að þér takist ætlunarverkið
Vita að verkefni er viðráðanlegt – að þú hafir vald á verkefninu
Hafa ákveðið æðruleysi gagnvart viðfangsefninu – vaxandi sjálfstraust
Vera í tímaleysi – vera í núinu þar sem tíminn flýgur
Finna fyrir innri áhugahvöt – þar sem þú upplifir árangur erfiðisins

Þessu flæði telur hann mikilvægt að koma inn í reynslu nemenda við nám. Kennarinn
gegni þar mikilvægu hlutverki í að efla bæði ytri sem innri hvata hjá nemendum til
þekkingarleitar, en innri hvatinn er sérstaklega nauðsynlegur sem undirstaða til frekara
náms. Það ætti að vera markmið hvers kennara að örva ánægju nemanda til
upplýsingaöflunar frekar en að reyna að matreiða upplýsingarnar ofan í hann. Innri
vellíðan sem af því hlýst verður því að einhverskonar verðlaunum fyrir erfiðið. Kennarar
eru í góðri stöðu til að taka þetta lengra þannig að það verði til flæði, tilraunaflæði sem
knýr nemandann áfram. Þegar nemandinn hefur uppgötvað hvatann og hverju hann getur
áorkað mun þessi reynsla nýtast honum í þeim fljöbreyttu verkefnum sem lífið hefur upp á
að bjóða. Einlægur áhugi á að koma til móts við nemanda varðandi hans áhuga og langanir
smitast til nemandans og styrkir hann í að taka stjórn á sínu námi. Uppbyggjandi gagnrýni
sem nýtist nemandanum til að fara út fyrir hið þekkta byggir einnig á að talað sé af
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einlægni, því nemendur sjá fljótt í gegnum óheiðarleika og hræsni. Þannig getur kennarinn
skipt sköpum í lífi nemenda þannig að þau takist á við lífið af áhuga og forvitni
(Csikszentmihalyi, 1997a, 2002).

2.5 Sköpunarkraftur
Listsköpun felst í ferli þar sem unnið er með efni. Hver smíðagripur er ekki endastöð
heldur partur af leið, eins og áningarstaður á leið eitthvert annað. Hver hugsun er andartak
á þeirri vegferð. Sköpunin er þá frekar spuni en nýsköpun, þetta er ferill að flæði efnis og
hugmynda – en ekki ákveðin, fyrirframgefin hugmynd sem þú reynir síðan að koma fyrir í
efninu eða kalla fram (Ingold, 2013).
Eru skólar að drepa niður sköpunarkraftinn? spyr Ken Robinson í samnefndum fyrirlestri
(Robinson, 2006). Þar talar hann um mikilvægi lista og sköpunar í skólum. Gegnum
aldirnar hafi menn vitað að einhverju marki hvað væri farsælast að læra vildi maður eiga
þokkalegt líf í vændum, það þyrfti að hafa góða gráðu upp á vasann sem tryggði farsæla
framtíð. Nú erum við að lifa mjög hraðar breytingar í tækni og vísindum og æ erfiðara að
gera sér grein fyrir á hvers konar menntun á að veðja sem muni nýtist manni sem best í
framtíðinni. Svo er hitt að mjög margir ljúka nú langskólanámi sem hefur að sumu leiti
gjaldfellt það nám sökum fjöldans, fólk er orðið ofmenntað fyrir svo mörg störf og fær ekki
laun í samræmi við menntun. Það sem muni geta hjálpað okkur til framtíðar sé skapandi og
gagnrýnin hugsun. Robinson hvetur til þess að horft verði meira til áhugasviðs nemenda og
að þeir fái að rækta hæfileika sína þannig að þeir hafi ástríðu fyrir því sem þeir taka sér
fyrir hendur.
Sú ástríða sem Robinson talar um virðist einkenna fólk með sköpunargáfu, það nýtur starfs
síns og lifir almennt innihaldsríku lífi (Csikszentmihalyi, 1997a). Það er knúið áfram af
forvitni og undrun á leyndardómum og nýtur þess að leita lausna. Umbun sína fær það með
aukinni þekkingu og árangri í starfi frekar en að þurfa að fá viðurkenningu samfélagsins .
Sköpunargáfa er ekki það sama og sköpunarhæfileiki, sem allar vitibornar manneskjur hafa
að mati Csikszentmihalyi. Skondnar athugasemdir barna, velheppnuð hugmynd að
markaðssetningu vöru eða nýstárleg tilbrigði við matargerð myndu flokkast undir það
síðarnefnda, sköpunarhæfileika. Hann er þó ekki að gera lítið úr mikilvæga þess hæfileika,
telur einmitt nauðsynlegt hverjum manni að leggja við hann rækt. Sköpunargáfa er þegar
eitthvað nýtt verður til innan táknræns vettvangs og fær samþykki meðlima hans. Þetta
getur verið ný uppgötvun, hugmynd eða afurð, og getur verið á sviði lista, vísinda eða
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tækni svo eitthvað sé nefnt. Það er því ekki eitthvað sem gerist í höfði fólks, heldur verður
til þegar saman kemur mannleg hugsun og menningar- og félagslegt viðfangsefni. Það er
því í raun um kerfi að ræða fremur en eitthvað einstakt fyrirbæri. Það má segja að þrennt
verði að koma til í því kerfi svo hægt sé að tala um sköpunargáfu. Í fyrsta lagi íhugun um
táknrænar reglur og viðtekna starfshætti innan vettvangs, umhverfið og einstaklingar
vettvangs og síðast persónuleiki einstaklings.
Mikilvægi snertiskynsins verður alltaf augljósara. Hlutverk umhverfis og ómeðvitaðrar
skynjunar okkar á lífi okkar í þessum heimi, og hvernig við upplifum innviði þess rýmis
sem við lifum í, finnst Pallasmaa áhugavert. Kjarni hinnar upplifuðu tilvistar okkar mótast
af snertingu og ómeðvitaðri sjónupplifun. Meðvituð sýn færir okkur heiminn eins og hann
er, meðan ómeðvituð sýn umlykur okkur hinum áþreifanlega hluta heimsins. Meðfram því
að gagnrýna ægivald sjónarinnar, þá þurfum við að endurmeta kjarna hennar (Pallasmaa,
2005). Í upplifun sinni af listum talar hann um að einkennileg skipti eigi sér stað. Þar leyfir
maður tilfinningum sínum og tengingum að flæða út í loftið, og rýmið gefi til baka sérstaka
áru sem freistar og frelsar skynjun okkar og hugsanir.

2.6 Að sjá hversdagslega hluti í nýju ljósi
Oft er talað um hversdagsleikann í neikvæðri merkingu, að eitthvað sé svo hversdagslegt,
eitthvað sem við erum alltaf að gera. Við getum sjálf haft mikil áhrif á það hvernig við
lítum á hversdagslegar aðgerðir okkar að mati Csikszentmihalyi (Csikszentmihalyi,
1997b). Það sé mikilvægt að við tökum stjórn á lífi okkar, hvert við viljum stefna og
hvernig við skipuleggjum tímann þannig að það auki lífsgæði. Það sé einnig nauðsynlegt
að velja þá sem í kringum okkur eru þannig að við getum skipst á skoðunum um það sem
við erum að gera, það skiptir jafnvel meira máli en það sem við fáumst við. Allar okkar
gjörðir og tilfinningar verða fyrir áhrifum frá því fólki sem við umgöngumst dagsdaglega
og skipa sess í okkar lífi. Við speglum okkur í almenningi í samfélaginu og þaðan fáum við
metið gildi verka okkar og gjörða sem skiptir öllu máli í frekari þróun á öllum sviðum.
Hinn hefðbundni skilningur á fegurð er að þar sé verið að vísa í form, útlit og aðra
skynræna þætti s.s. lit, hljóð og lykt, hún eigi að vera hagsmunalaus og fjarlæg. Því er
Galen A. Johnson (2010) ósammála, hann hefur endurhugsað og endurskoðað
fegurðarhlutverkið í gegnum fyrirbærafræði Maurice Merleau-Ponty. Það séu ekki bara
þessir hefðbundnu þættir sem koma þar að heldur einnig ákveðin tengsl á milli vitundar og
viðfangs. Það sé síður en svo fjarlægð þar á milli heldur frekar opnun, við opnum okkur
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fyrir viðfanginu á einstakan hátt, að mati Johnson. Þetta sé í raun mjög fallegt samband
sem byggist á jákvæðri þrá sem kemur til af umhyggju og löngun til að skynja viðfangið
sjálft eins og það er, ekki löngun til að komast yfir, eignast eða stjórna. Í samspili á milli
hinnar líkamlegu veru sem skynjar og veruleikans sem varpar sér í faðm skynjunar hennar
verður öll reynsla, skynjun og túlkun á veruleikanum til (Johnson, 2010). Ponty talar um
„holdið“ sem hann staðsetur meðal frumefna, þar sem það er hvorki efnislegt eða andlegt
safn staðreynda. Holdið er því á milli mannsins og upplifunarinnar, eins og andardráttur,
maðurinn andar að sér skynjuninni og andar einnig frá sér til viðfangsins (Merleau-Ponty,
1961/1993). Eins og André Marchand hafði eftir Klée:
„Í skógi hefur mér oft fundist að það hafi ekki verið ég sem horfði á skóginn.
Suma daga fannst mér trén vera að horfa á mig, tala við mig ... Ég var þarna,
hlustandi ... Ég held að heimurinn hljóti að brjótast inn í málarann í stað þess
að málarinn vilji brjótast inn í heiminn. . . . Ég býst við því að verða
kaffærður, grafinn innra með mér. Ef til vill mála ég til að brjótast út.“3
Merleau-Ponty bætir svo við:
Við tölum um innblástur og við ættum að skilja orðið bókstaflega. Það á sér í
raun og veru stað innblástur og útblástur verundarinnar ... það verður
ómögulegt að greina á milli þess sem sér og þess sem er séð, þess sem málar
og þess sem er málað.4
Það er einmitt þessi skynjun sem japanski heimspekingingurinn Yuriko Saito (2001) hefur
fundist vanta inn í umræðuna um fagurfræði. Fagurfræðileg reynsla vestrænnar menningar
hefur einblínt um of á listir, að hennar mati, og verið afmörkuð í listheimi sem aðeins
útvaldir hafa aðgang að meðan hversdagslegar upplifanir eru eitthvað sem við deilum hvert
með öðru. Ramminn hefur verið fyrirfram afmarkaður af söfnum og sýningum í stað þess
að tengjast hinu hversdaglega lífi fólks. Listaverkið er sett á stall þar sem ákveðins
varanleika gætir en ekki tekið tillit til fagrufræðinnar í hverfuleika lífsins og náttúrunni.
3

"In a forest, I have felt many times over that it was not I who looked at the forest. Some days I felt that the

trees were looking at me, were speaking to me. . . . I was there, listening. . . . I think that the painter must be
penetrated by the universe and not want to penetrate it. . . . I expect to be inwardly submerged, buried.
Perhaps I paint to break out." (Merleau-Ponty, 1961/1993, bls. 129)
4

We speak of "inspiration," and the word should be taken literally. There really is inspiration and expiration

of Being . . . it becomes impossible to distinguish between who sees and who is seen, who paints and what is
painted. (Merleau-Ponty, 1961/1993, bls. 129)
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Það er alfarið undir okkur komið að dæma hvenær við verðum fyrir fagurfræðilegri
upplifun, segir rithöfundurinn og heimspekingurinn Arnold Berleant. Kjarninn í fagurfræði
sé reynsla okkar, undrun sem við upplifum í náttúrunni sem og í fegurð lista sem snertir
okkur djúpt og hefur áhrif á okkur tilfinningalega. Það sé því mikilvægt að vera meðvituð
um þessar upplifanir okkar (Berleant, 2010). Með því að vanmeta þessa upplifun okkar af
umhverfi okkar er mikil hætta á að við látum ráðast af smekk okkar á kostnað náttúrunnar,
að við dæmum hluti út frá því hvað okkur finnst ljótt eða fallegt (Saito, 2001).
Tískustraumar í húsgögnum geta valdið skógareyðingu á jafnvel fágætum viðartegundum
og það sama á við í fataiðnaði þar sem tískuvörur geta valdið mengun og félagslegri kúgun
sökum krafna okkar vestrænu þjóða um að geta keypt vöruna á hagstæðu verði. Japönsk
menning getur skýrt þessa fargurfræðilegu upplifun, hvort sem hún er andleg eða líkamleg.
Þessi næma líkamleg skynjun á árstíðum með öllum sínum tilbrigðum, eða til dæmis
japönsk baðmennig sem ekki hefur þann tilgang einan að verða hreinn heldur er öll
serímónían í kringum hana partur af því að láta fólki líða vel, þar skipta umhverfið og
andrúmsloftið miklu máli. Tedrykkjuhefð Japana er viðurkenndur listviðburður í Japan,
fagurfræðileg athöfn þar sem heildarupplifunin skiptir öllu máli. Þar er ýmislegt sem
kemur til, svo sem áhöld sem notuð eru, húsnæðið sem tedrykkjan fer fram í, veðrið,
fuglasöngurinn fyrir utan og samræður fólksins sem tjáir sig um upplifanir sínar.
Wabi-sabi er hugtak í hefðbundinni japanskri fagurfræði sem er svo samgróin menningu
Japana að erfitt er að útskýra hana fyrir Vesturlandabúum þar sem engin slík skilgreining
er til (Ando, e.d.; Lawrence, 2001). Wabi-sabi er listin sem felst í að finna fegurðina í
ófullkomleikanum og dýpri merkingu hins jarðneska og samþykkja hringrás lífsins með
öllu sem henni fylgir, vexti, rotnun og dauða. Uppruninn er settur ofar öllu. Þessi virðing
fyrir hringrás lífsins kemur skýrt fram hjá Saito (2001) þar sem hún talar um fegurðina í
útsprungnum trjám og blómum með allri sinni litadýrð, og fegurðinni í hnignun þeirra,
þegar lauf og blóm fara að detta af aftur, er gert jafn hátt undir höfði. Að sjá fegurðina í
hversdagslegum athöfnum og gjörðum í sátt við jörðina.
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3.   Listamenn og hönnuðir
Ég nefni hér fjóra listamenn eða hönnuði sem mér finnst áhugaverðir og vinna í þeim anda
sem ég hef fjallað um í þessari ritgerð. Rannsókn og tilraunir með efni þar sem unnið er
með flæði er það sem sameinar þessi fjögur.

3.1 Tinna Gunnarsdóttir
Tinna er vöruhönnuður og prófessor í vöruhönnun við LHÍ. Ég hef fylgst með henni allt frá
því hún kom heim úr námi á Ítalíu og finnst mikið til hennar koma. Hún hefur nýtt sér
rannsóknir í hönnun og nytjahluti úr hversdeginum til að kanna umhverfi sitt, hvort sem
það er einkarými heimilis eða í samhengi við nátturu. Efni og tæki setur hún í óvenjulegar
aðstæður sem gefur af sér nýtt sjónarhorn jafnframt því að stækka upplifun, hún ögrar
samhenginu. Tinna hefur nýtt þessa nálgun í kennslu, hún hefur kennt í samvinnu við
Garðar Eyjólfsson, fagstjóra hönnunardeildar, kúrs sem nefndur er Ferli skapandi
hugsunar. Þar hafa nemendur fengið að velja á milli tveggja efna, nemendur kanna hvernig
þessi efni vinna saman. Í fyrstu veldur þetta miklu óöryggi hjá nemendum, þeir vita ekki til
hvers er ætlast af þeim en svo verða oft til mjög svo fallegir gripir. Þeir hafa kannski ekki
neitt hagnýtt gildi en úr verða oft mjög fallegir strúktúrar, jafnvel efni sem hægt er að
meðhöndla og þróa áfram til notkunar. Dæmi um slíkt er verkefni eftir Ara Jónsson en
hann vann með gelatín og agar sem unnið er úr þörungum. Hann þurfti síðan að bæta við
vatni til að binda þau saman. Úr þessu varð flaska sem brotnar niður í náttúrunni um leið
og vatnið er búið úr henni (mynd 6).

Mynd	
  6.	
  Ari	
  Jónsson,	
  2016.	
  Vatnsflaska	
  sem	
  brotnar	
  niður	
  í	
  náttúrunni	
  (Morby,	
  2016).	
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Annað verkefni sem Tinna kom að er Willow-verkefnið (e. Willow project) sem unnið var
haustið 2015 af lokaársnemendum í vöruhönnun við Listaháskóla Íslands (mynd 7) .
Hópurinn vann saman við gerð rannsóknar á víði (e. willow) sem fyrst nú, eftir 70 ára sögu
skógræktar hér á landi, er orðinn aðgengilegur til nýtingar. Með því að greina efnið niður
og setja það saman aftur verður til efni sem getur staðið eitt og sér. Einungis með því að
bæta við vatni og hita, kanna þau möguleika efnisins með því að eima, sjóða og brenna.
Allar afurðir rannsóknarinnar eru því náttúrulegar og geta umbreyst aftur í næringu fyrir
skóginn.

Mynd	
  7.	
  Willow	
  project	
  (Tinna	
  Gunnarsdóttir,	
  2015).	
  

3.2 Max Lamb
Max Lamb er breskur hönnuður sem ég kynntist lítillega á fjögurra daga ráðstefnu sem
haldin var á þremur stöðum á Austulandi árið 2012, Egilsstöðum, Seyðisfirði og
Stöðvarfirði. Hann var einn af gestum hátíðarinnar og hélt fyrirlestur í Herðubreið,
félagsheimili Seyðfirðinga. Þar fór hann yfir verk sín og feril í máli og myndum. Lamb
sagðist hafa verið áttaviltur þegar hann útskrifaðist með Mastersgráðu frá Royal College of
Art in London. Eftir námið snéri hann aftur í heimabæ sinn, Cornwall, og fór að gera
tilraunir á ströndinni þar sem hann lék sér sem barn. Þar fór hann að gera geómetrísk mót í
sandinn sem hann notaði fyrir tinblöndu sem hann bræddi á staðnum. Afurð þessarar vinnu
voru þríhyrndir stólar/bekkir með geómetrísku mynstri, nefndir Pewter stools (mynd 8).
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Mynd	
  8.	
  Verkið	
  ,,Pewter	
  Stool‘‘	
  eftir	
  Max	
  Lamb	
  (2014),	
  málmblanda	
  steypt	
  í	
  sand	
  .	
  

Lamb segir að hann sjái heiminn sem uppsprettu hrárra efna sem hann dregur fegurðina
fram í. Hann hefur unnið með ýmsum fyrirtækjum svo sem postulínsverksmiðju og
kristalsverksmiðju meðfram sinni eigin vinnustofu. Eftir að hafa kynnt sér vel vinnuferlið í
verksmiðjunum þá vinnur hann beint í efnið á mjög hráan og einfaldan hátt, sem sést vel á
verkunum sem hann vann fyrir postulínsverksmiðjuna. Þar vann hann frumgerðina eins og
myndhöggvari og hjó hana út í gifs sem hann gerir síðan mót eftir. Miðað við
postulínshluti, sem eru hvað þekktastir fyrir fágun og fínleika, þá líkist borðbúnaður hans
einna helst á borðbúnaði ætluðum steinaldarmönnum, sem er ný og skemmtileg nálgun
(mynd 9).

Mynd	
  9.	
  Verkið	
  ,,Crockery‘‘	
  	
  eftir	
  Max	
  Lamb	
  (2012).	
  Postulín	
  og	
  gifs,	
  frummót	
  og	
  endanlegir	
  hlutir.	
  

Lamb hefur haldið tryggð við Austurland eftir ráðstefnuna eins og margir af þeim
hönnuðum sem þar komu fram. Hann vann síðar að verkefni þar sem kallaðist Designs
from Nowhere, þar sem unnið var með staðbundin efni og þekkingu frá hinum ýmsu
stöðum á Austurlandi. Afrakstur þeirrar vinn var meðal annars sýndur á London Design
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Festival og í SPARK galleríi í Reykjavík og fékk það verkefni Hönnunarverðlaun Íslands
árið 2014 (mynd 10).

Mynd	
  10.	
  Íslenskt	
  grót,	
  verkefni	
  eftir	
  Max	
  Lamb	
  á	
  sýningunni	
  Austurland:	
  Designs	
  from	
  Nowhere	
  
(Sigríður	
  Sigurjónsdóttir,	
  2014).	
  

Í viðtali við The New York style magazine (Egan, 2016), lýsir Lamb þessari þörf fyrir að
vinna beint í efni. Hann segir að í skólanum hafi hann ekki getað hugsað sér að eyða
deginum í að sitja og skissa. Hann langaði miklu frekar að fara beint í uppsprettuna og
vinna með efnið og reyna á tæknilegar útfærslur. Hann tengir það við barnæsku sína þegar
hann var hjá afa sínum í sveit, þar ók hann dráttavélum, lagði múrsteina og vann við
rafmagnsvinnu. Þetta hafi gefið honum skilning á því hvers megnugar hendur hans gætu
verið. Hann hafi getað nýtt sér þá þekkingu og reynslu sem hendurnar búa yfir og myndað
nýja þekkingu. Þögla þekkingu.
Ég er mjög hrifin af hans verkum og hvernig hann nálgast sína vinnu og tengi vel við þessa
löngun til að vinna beint í efni.

3.3 Hrafnhildur Arnardóttir
Hrafnhildur, eða „Shoplifter“ sem er listamannsnafnið hennar, býr og stafar í New York.
Þangað fór hún í meistaranám eftir að hún útskrifaðist úr Myndlista- og handíðaskóla
Íslands og heillaðist af borginni sökum litagleðinnar og margbreytileikans sem þar finnst
og nýtist það henni sem uppspretta hugmynda. Fyrst var hún mikið að vinna með fundið
efni, ýmislegt drasl, dót og lím. Kveikjan af því að hún byrjaði að vinna með hár var
hárskraut sem hún átti og fannst alltaf svo heillandi (mynd 11). Hárið er eitthvað sem
snertir alla og flest þurfum við að greiða okkur og reyna að temja hárið, nema ákvörðun sé
tekin um að gera það ekki. Henni finnst líka einhver sterk tenging við barokkið, þessi
ofgnótt og þörf manna til að skreyta sig, hvort sem það stafar af beinum hégóma,
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sjálfsdýrkun eða öðru. Að hennar sögn er eitthvað svo hrífandi við að nota eittvað af
líkamanum til að listsköpunar. Hrafnhildur segist sumpartinn líta meira á sig sem teiknara
og hárið sé sem lína (Kirch, Gaukur Úlfarsson og Markús Þór Andrésson, 2017).

Mynd	
  11.	
  Verkið	
  ,,Left	
  brain,	
  right	
  brain‘‘	
  	
  eftir	
  Hrafnhildi	
  Arnardóttur	
  (Shoplifter,	
  2015b).	
  Unnið	
  úr	
  
mannshárum.	
  

Húmorinn er aldrei langt undan, hvort sem það er í leik eða starfi, hárform hennar eru þar
ekki undanskilin, þau vekja upp náttúruleg form og minna á líf plantna með björtum
litasamsetningum. Hrafnhildur einskorðar sig ekki bara við hár heldur er hún forvitin að
prufa eitthvað nýtt og lætur efnið leiða sig áfram. Hún vinnur í miklu flæði og notar því
mikið loftbyssur og límbyssur til að geta unnið hratt og viðhaldið flæðinu í ristavöxnum
hárinnsetningum (mynd 12) (Kirch, Gaukur Úlfarsson og Markús Þór Andrésson, 2017).

Mynd	
  12.	
  Verkið	
  ,,Nervescape‘‘	
  	
  eftir	
  Hrafnhildi	
  Arnardóttur	
  (Shoplifter,	
  2015c).	
  Unnið	
  úr	
  
gervihárum.	
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Þótt handverkshefðin komi skýrt fram í mörgum verkum hennar þá lætur hún það aldrei
binda sig heldur nýtir bara það sem hentar best hverju sinni. En það er þó þessi skreytiþörf
mannsins, hvort sem hún stafar af beinum hégóma eða sjálfsdýrkun sem er oft kveikjan að
verkum hennar. Enda er haft eftir listakonunni: ,,Ég held að fegursti hlutur í heimi sé þessi
hreina löngun til að skreyta og fegra sjálfan sig.“5

3.4 Hildur Bjarnadóttir
Hildur hefur nýlokið doktorspróf frá Bergen í myndlist. Bakgrunnur hennar er í textíl og
verk hennar hafa ávallt tengingu þangað. Hildur vinnur mjög náið með náttúrunni og
eignaðist hún landspildu fyrir nokkrum árum sem hún girti af og hafa rannsóknir hennar
um vistkerfi staðarins verið meginþemað í nýjustu verkum hennar. Hún lítur á plöntur sem
hálfgert upptökutæki á umhverfið og fólkið sem þar er. Plönturnar taka upp upplýsingar úr
umhverfinu í gegnum rætur sínar og blöð, sem Hildur vinnur svo við að flokka, þurrka og
skrásetja. Þennan efnivið notar hún síðan til að sjóða og búa til náttúrulega litarefni sem
hún litar þræði og efni verka sinna með. Litakerfi staðarins er einstakt og finnst bara á
þessu svæði, ólíkt litakerfi tilbúinna, keyptra akrýllita sem hægt er að nálgast nánast hvar
sem er í heiminum og í sama litnum.
Hildur stillir þessum ólíku kerfum saman í verkum sínum, náttúrulitunum og akrýllitunum,
enda vill hún forðast þennan hreinleika, finnst hann svo heilagur, eins og hún sé að hafa
eitthvað af því samfélagi sem hún vinnur í og kemur úr. Við erum aldrei algjörlega sjálfbær
og skiljum alltaf eftir einhver vistspor hvar sem okkur ber niður. Náttúrulegir litir staðarins
eru líka mengaðir af umhverfinu sem við öll lifum í, því væri það ekki sannleikanum
samkvæmt að við teldum okkur algjörlega sjálfbær og hrein. Akrýlliturinn er því tákn þess
heims sem við lifum í og í raun jarðtengingin í verkum hennar, því ekkert er 100 % hreint
og við þurfum í öllum okkar gjörðum að leita að þessu jafnvægi á milli þess manngerða og
þess sem jörðin gefur okkur.
Það er einmitt þetta jafnvægi, hið náttúrulega efni og svo hið ónáttúrulega, sem myndar
saman jafann í verkunum þannig að þau eru á mörkum vefnaðar og málverks. Litirnir eru
ofnir í uppistöðuna og með samspili þráða í vefnaðinum er eins og myndin 'máli' sig sjálf.

5 “I think the most beautiful element in the world is the pure desire to decorate and beautify your self.”
(Shoplifter, 2015a)
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Verkin sem hún sýndi á Kjarvalsstöðum samanstóðu af ofnum veggverkum og stórum
flekum úr jarðlituðu silki (Aldís Arnardóttir, 2016). Dásamlega falleg sýning sem fór með
mig um víðan völl, allt frá tengingum við Trabantsáklæði til Japans (myndir 13 og 14).

Mynd	
  13.	
  Vistkerfi	
  lita,	
  sýning	
  á	
  Kjarvalsstöðum	
  2016	
  (Aldís	
  Arnardóttir,	
  2016).	
  Ofin	
  ull,	
  hör,	
  
jurtalitir,	
  akrýlmálning.	
  

Mynd	
  14.	
  Vistkerfi	
  lita,	
  sýning	
  á	
  Kjarvalsstöðum	
  2016	
  (Aldís	
  Arnardóttir,	
  2016).	
  Jarðlitað	
  silki.	
  

Þessir listamenn hafa allir kveikt hjá mér djúpa löngun til að koma mér upp fastri
vinnustofu sem ég get alltaf gengið að. Stað sem ég get veitt mér það að hverfa inn í flæði
og látið mig fljóta áfram í leit að nýrri þekkingu.
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4.   Mín eigin listsköpun: Tilraun til flæðis í vinnu með efni
Ég hef verið að velta fyrir mér fyrirbærinu „að hugsa í gegnum aðgerð“ (e. thinking
through making) og um flæði í sambandi við skapandi starf þar sem áherslan er á samband
hugar og handar. Til að reyna þetta á eigin skinni/höndum setti ég upp svolitla
vinnuaðstöðu í skólanum. Ég fékk lítið afdrep í einni kennslustofunni og safnaði saman
efnum úr efnisveitu skólans sem mér leist vel á og önnur kom ég sjálf með að heiman, eins
og steina og fleira (mynd 15).

Mynd	
  15.	
  Vinnuaðstaða	
  í	
  Listaháskólanum.	
  

Ég ákvað þó að vinna aðeins með þau efni sem ég vinn oftast með, þ.e. leir,
postulínsmassa, timbur og gifs (mynd 16). Þessi efni höfða vel til mín, bæði vegna hráleika
þeirra og fagurfræðilega. Þau eru algjör grunnefni, í þeirri merkingu að þau eru ómótuð og
gefa ekkert upp um hvað verða vill, allir möguleikar eru opnir og leit getur hafist. Maður
byrjar þannig algjörlega á byrjunarreit. Þó svo að ég hafi unnið með þessi efni áður þá var
það í raun í öðrum tilgangi, gifisið notaði ég t.d. vanalega í mótagerð þar sem það er í raun
grunnur fyrir fyrirfram ákveðið form sem á svo að steypa.
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Mynd	
  16.	
  Undirstaða	
  efnisveitunnar.	
  

Ég ákvað svo að bæta við koparvír, trébútum sem ég hef verið að sanka að mér í gegnum
tíðina, sem og sagi og fleiri trébútum sem ég fann í rusli við skólann. Viður hefur mér
alltaf fundist heillandi efni sem ég hef hingað til aðeins unnið með við mótagerð. Þetta eru
allt frekar hrá efni en mig langaði samt að hafa líka einhvern lit og valdi því blek þar sem
mér fannst það passa vel við hin efnin (mynd 17).

Mynd	
  17.	
  Tilraunir	
  með	
  gifs	
  og	
  blek.	
  

Það reyndist mér svolítið erfitt að byrja ferlið þar sem ég var mjög meðvituð um það að
vera ekki með neina fyrirfram ákveðna hugmynd um hvað ég var að fara að gera. Ég
byrjaði á því að gera nokkrar prufu að því hvernig blekið kæmi út í gifsinu í mismiklu
magni og mismikið hrært. Mér fannst það í raun fallegast þegar því var hellt út í eða alveg
hrært, þessi marmaraáferð höfðaði ekkert sérstaklega til mín. Á þessum tímapunkti fangaði
eiginlega meiri athygli mína krukkan sem ég geymdi olíuna í, olíuna sem ég nota á milli
móts og gifs svo ég nái því í sundur aftur. Guli liturinn í krukkunni ýtti undir græna litinn í
glerinu, ótrúlega fallegt. Svona getur fagurfræði hversdagsleikans skotið upp kolli þegar
síst skyldi (mynd 17).
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Mynd	
  18.	
  Tilraunir	
  með	
  gifs	
  og	
  fundið	
  efni.	
  

Ég prufaði að dýfa prikum í gifsið, (mynd 18), bæði óllitað og litað. Fannst eitthvað
skemmtilegt við það, þessi áferð og litasamsetning fangaði aftur og aftur athygli mína. Það
hvernig gifsið sem fyrir var dróg í sig rakann úr nýrri gifsumferð við endurteknar dýfingar,
og gerði áferðina grófari. Litasamsetningin varð svo falleg þar sem áferð efnanna fékk að
njóta sín. Þessi efni eru svo falleg á sinn hráa hátt. Það er einhver náttúrustemning í þessu,
jökull, snjór og jörð, eins og þegar sjór fer að hopa að vori. Þessi litla prufa, sem lætur nú
ekki mikið yfir sér, tengdist þannig upplifun sem maður verður oft fyrir í náttúrunni.
Maður getur orðið svo hugfanginn af því hversdagslega og litla. Blátónarnir í snjónum,
litla blómið sem stingst upp úr melnum eða jafnvel mynstrið í skítugum gangstéttarhellum.

Mynd	
  19.	
  Tilraunir	
  með	
  að	
  blanda	
  saman	
  ólíkum	
  efnum.	
  

Ég prófaði þessu næst að leika mér með vírinn og reyna að tengja hann saman á ýmsa vegu
en endaði svo á því að vefja honum utan um trékubba (mynd 19). Það kom skemmtilega út
en mér fannst það ekki nóg. Ég gerði því mót úr leir og steypti gifskubba fasta við
trékubbana. Þar gerðist eitthvað áhugavert. Það var svo skemmtilegur þessi skurður milli
þessa náttúrulega efnis og gifsins. Gifsið virkaði mjög dautt og fannst mér því mikilvægt
29

að halda í ójafnar brúnirnar eftir leirinn sem ég notaði til að móta gifsið. Vírinn valdi ég að
hafa í efnisveitunni og fannst hann geta bundið þessi efni á einhvern hátt samam. Þetta
minnti mig á afa og sveitina, þegar maður var með honum í girðingaviðgerðum. Hann nýtti
alltaf notað efni sem hann sankaði að sér. Ég er samt ekki alveg búin að gera það upp við
mig hvað mér finnst um þessar prufur, kannski er það vírinn sem er eitthvað að trufla mig.
„Andlitin“ sem koma fram í kubbunum eru skemmtileg, annað í kvisti trékubbsins og eins
kom fram „auga“ í gifsinu á öðrum (mynd 19).
Þó svo að ég hafi ekki haft neitt eitt ákveðið í huga varð mér mjög oft hugsað til kenninga
Tim Ingolds (Ingold, 2013) og þeirra orða sem hann notaði til að lýsa tengslum hugar,
handar og efnis, orða eins og samsvörun, vefnaður og hnútur. Samsvörun eða svörun þar
sem efnið og líkaminn eiga í samtali, höndin og hugurinn með sína þekkingu sem bregðast
við nýrri þekkingu sem myndast hefur við meðhöndlun efnisins. Efnið, höndin og líkaminn
ferðist saman og til verður hlutur sem leiðir mann áfam í átt að öðrum og þannig, koll af
kolli, verður sífellt til ný þekking og nýr hlutur.
Orðið samsvörun minnti mig á samspil. Í samsvörun þá er verið að bregðast við einhverju,
þar sem eitthvað jafnvægi er á milli. Þessi orð, samsvörun og samspil, komu því alltaf til
mín þegar ég var að vinna. Til að byrja með var ég mikið að leika mér með ákveðið
samspil og það hvernig hlutir mætast, ég velti fyrir mér hvað er sett saman og hvað ekki.
Öll þessi efni eru samsett úr ákveðnum efnum, ekkert þeirra er frumefni þó svo að mér
finnst þau hafa vissan hráleika.

Mynd	
  20.	
  Tilraunir	
  frh.	
  

Krossviðarbútarnir sem ég fann í ruslinu á smíðaverkstæðinu fannst mér líka skemmtilegir,
þar er búið að líma saman þunnar sneiðar af viði og búa til massa (mynd 20). Viður sem
sneiddur hefur verið niður hefur verið límdur saman aftur í lögum. Það vekur upp pælingar
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um hvað liggur að baki. Byrjuðu menn á því til að nýta viðarafganga? Það vantaði kannski
við í ákveðinni þykkt en hann var ekki til og þá voru límdir saman afgangar? Það er a.m.k.
góð leið til að nýta efnið, en sú hefð var rík hér á Íslandi sem annars staðar. Þetta kveikti
ótal tengingar við aðra hluti sem voru endurnýttir hér áður fyrr, t.d. var borðbúnaður úr leir
spengdur saman ef eitthvað brotnaði þar sem allt var innflutt og nýr borðbúnaður ekki
auðfenginn. Sama má segja um fatnað og annað sem var nýtt, bætt og stagað til hins
ýtrasta.
Ég fann hrúgu af sagi fyrir utan skólann og fór að blanda því saman við gifsið sem gaf því
skemmtilega áferð, þetta var svona eins og tilraun til að líma sagið saman aftur svipað og
krossviðarbútana sem ég fann á smíðaverkstæði skólans – að gera eitthvað heilt aftur
(mynd 21). Þar er viður endurnýttur og límdur saman, sem gefur honum vissan styrk. Sagið
er eitthvað sem ég myndi gjarnan vilja vinna meira með, Bæði sem áferð í mótagerð og
jafnvel prófa að blanda því út í porstulínsmassa. Mig langar að gera tilraun með að hafa
sag í massanum og brenna það síðan, en veit ekki hvort það er möguleiki ofnanna vegna.
Það er til pappírsleir sem er til þess gerður að létta leirinn þar sem pappírinn brennur í
burtu í ofninum og skilur eftir lítil loftrými inni í leirnum. Með sagi gæti þetta orðið
sýnilegra og áferðin grófari. Það var á þessum tímapunkti sem mér fannst ég komin í gott
flæði og fann fyrir löngun til að halda áfram. Allskonar tengingar byrjuðu að myndast og
þrátt fyrir þreytu sem ég fann fyrir áður en ég byrjaði daginn á saghaugnum þá var sú
þreyta þotin út í veður og vind. Orðið „innviðir“ fór að skjóta upp kollinum, mér fannst það
tengjast efni ritgerðarinnar um þessa þöglu þekkingu, þekkingu handa, sem og auðvitað
saginu í efninu. Ef sagið er brennt í burtu þá myndast holrými og „innviðir hlutarins“ hafa
horfið. Það er oft talað um að innviðir hafi molnað, og bara þetta orð, innviðir, gaf mér
alveg nýja sýn. Mig langar að vinna meira með það ásamt þessum efnum.

Mynd	
  21.	
  Tilraunir	
  með	
  sag	
  og	
  viðarbúta.	
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Ég hélt áfram tilraunum mínum með að lita gifs með bleki. Í þetta skipti muldi ég niður
harðnað, hvítt gifs, hrærði brotunum út í blátt blek og og lét þau út í fljótandi gifs sem ég
steypti svo í mót. Síðan pússaði ég það niður þannig að bláu kornin komu fram. Mér finnst
eitthvað mjög skemmilegt við þá aðferð og eitthvað svo fallegt við þessi korn í massanum,
svipar til slípaðs steins eins og sést á hlutnum lengst til vinstri á myndinni (mynd 22).
Seinni tveir hlutirnir á myndinni eru annarsvegar bleklitað gifs með sagi útí og ólitað gifs
með sagi.

Mynd	
  22.	
  Tilraunir	
  með	
  gifs	
  og	
  litarefni.	
  

Mér fannst allar tilraunirnar hingað til vera á einhvern hátt að reyna að bæta eitthvað eða
laga eitthvað sem hafði farið í sundur eða verið skilið eftir. Þetta var einskonar tilraun til að
gefa þessum efnum einhvern tilgang. Ég var með einn krossviðarbút sem var búið að saga
af en neðsta lagið látið halda sér, ég fór því að „gera við hann“ aftur og fyllti upp í
skurðinn með leir og lituðu gifsi. Áferðina á leirinn fékk ég með því að fletja hann út á
viðarbút (mynd 23). Þessi prufa fannst mér vera allt annars eðlis en fyrri prufur, þetta
minnti mig á líkan af byggingu, kannski af því að hann reis hæst. Þetta væri gaman að leika
sér meira með og sé ég það fyrir að ég muni gera allskonar prufur af þessum toga. Þetta
tengist líka arkitektúr sem ég hef mikinn áhuga á, hef elskað hann síðan ég var barn, lá yfir
grunnteikningum úr blöðunum hennar mömmu til að geta séð fyrir mér húsið að innan og
teiknaði svo upp grunnteikningar af draumahúsum. Þarna var kannski hin þögla þekking að
verki, hver veit. Mér finnst ég allavega ekki ná að skynja hvort eða hvenær sú þekking sem
Ingold talar um er að verki eður ei. Mér fannst ég bara vera að vinna og eitt leiddi af öðru.
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Mynd	
  23.	
  Unnið	
  með	
  krossviðarbút,	
  leir	
  og	
  litað	
  gifs.	
  

Eins og áður segir fannst mér ég ná góðu flæði í þessum síðustu tilraunum, þar sem eitt
leiddi af öðru og hugmyndir fóru að kvikna. Ég hefði viljað hafa meiri tíma til að halda
áfram því það er vont að ná ekki meiri samfellu en ætla að vinna hlutina lengra síðar.
Eins of ég hef komið inn á þá var þetta allt of stutt ferli og mér fannst ég rétt vera að
komast í flæði. Ég notaði þetta ferli sem verkefni í áfanga sem ég var í, kennarinn –
listamaðurinn.
Að hafa fast rými er mikilvægt þegar verið er að rannsaka efni í flæði. Ég átti í upphafi
erfitt með að koma mér af stað þar sem ég var að reyna að vinna við eldhúsborðið heima
hjá mér, sem krafðist þess að ég væri alltaf að taka saman tilraunir mínar. Það var ekki fyrr
en ég átti fund með leiðbeinanda mínum, Ásthildi Jónsdóttur, sem sú hugmynd kom upp að
setja upp smá vinnuaðstöðu í Listaháskólanum og vinna með ýmis efni. Það að hafa fasta
aðstöðu þar sem ég gat gert ólíkar tilraunir skipti sköpum fyrir vinnuna þegar ég vann mig í
gegnum efni og myndaði flæði. Þar sem ég vann þetta verkefni í tímaþröng var ég oft of
meðvituð um tímann og streitan var ekki að hjálpa mér.
Ég er sátt við tilraunir mínar, en tel að með meiri tíma og án tímapressu hefði útkoman
gefið meiri vídd og orðið meira spennandi. Til að komast í flæði í vinnu er mikilvægt að
vera ekki of gagnrýninn á sjálfan sig í ferlinu og það tókst hjá mér á síðustu metrunum. Ég
fann að allt í einu fóru hugmyndir að hrannast upp og leiðunum áfram fjölgaði. Þessar
tilraunir sem ég hef gert grein fyrir hér eru upphafið af vinnuferlinu mínu. Að stoppa og
kynna tilraunir mínar núna á þessu stigi er mér mjög erfitt. Mér finnst svolítið eins og ég sé
að sýna striga sem ég er bara búin að grunna. En á sama tíma minni ég mig á að þetta er
dæmi um vinnuferli sem ég er að skoða út frá bæði kennslufræði og listsköpun.
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Ég er mjög heilluð af einfaldleikanum og því er fagurfræði hversdagsleikans mér
hugleikin. Mér finnst þessi aðferð í þeim anda. Það er eitthvað við það að vinna með
höndunum og í flæði sem mér finnst svo fallegt, einskonar hugleiðsla. Ég tengi vel við
hugmyndir Yuriko Saito og fagurfræði hversdagsleikans þar sem ég hef fundið í gegnum
tilraunir mínar tengingar við hversdagsleg fyrirbæri. Það er í raun allt sem við skynjum og
gerum sem getur fallið undir þessi fræði. Þar er lögð áhersla á að vera meðvituð um hvaða
áhrif við getum haft á umhverfi okkar ef við látum smekk okkar ráða för. Smekkur einn og
sér ætti ekki að ráða úrslitum um það hvað við teljum þess virði að vernda og það sama má
segja um það sem við kaupum, því framleiðsluferli varnings getur verið mjög skaðlegt
okkur, sem og umhverfinu (Saito, 2001). Það er ekki síst fyrir hógværðina, virðingu fyrir
umhverfi sínu og fegurð þess smáa sem mér finnst þess hugmyndafræði svona áhrifarík.
Fagurfræði handverks heillar mig og mér finnst svo mikilvægt að fylgjast með hinu smáa.
Ég tek svo eftir því hvernig fólk vinnur og get orðið alveg heilluð. Hvernig það ber sig við
vinnu, handahreyfingar og öryggið hefur eitthvað dáleiðandi afl. Ég held að það sem
heillar mest er þegar færni og virðing fyrir sér og sínu spilar saman.
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5.   Niðurstaða
Það hefur verið ánægjulegt að fara í gegnum þetta ferðalag með þeim félögum sem ég hef
verið að kynna mér og fræðum þeirra. Þar með er ég ekki að segja að þetta hafi alltaf verið
dans á rósum ... meira svona á þyrnum. Það var ekki alltaf auðvelt að halda sig á réttri slóð
og fiska út það sem skipti máli og tengdist því sem ég var að kanna. Á leiðinni rakst ég á
ýmislegt áhugavert sem ég tek með mér þó svo að það hafi ekki þjónað tilgangi hér í
þessari ritgerð. Þá kom sér vel að hafa Ásthildi, leiðbeinanda minn, sér innan handar.
Ástæðan fyrir vali mínu á þessu efni var komið frá minni eigin reynslu eins og ég rakti hér
að ofan í inngangnum, hvernig mér fannst oft betra að vinna beint í efni heldur en að skissa
og gera hugarkort. Það var því ánægjulegt að komast að því að í raun væri þetta síst verri
leið til að koma sér áfram í hugmyndavinnu. Ég veit nú að ég þarf að ganga lengra en ég
hef gert hingað til og gefa mér lengri tíma til að í að kanna og gera tilraunir sem var oft
erfitt að gefa sér tíma fyrir. Það er svo nauðsynlegt að vinna sig inn í flæðið og treysta á
ferlið, ég komst samt að því að tímapressa og streita er ekki gott veganesti eins og kemur
fram í kaflanum hér á undan.
Mér finnst hægt að heimfæra þessa reynslu mína yfir á kennslu, þ.e. að gefa nemendum
tíma til tilrauna og leiks án þess að vera með eitthvað lokatakmark. Gefa nemendum þetta
frelsi til leiks og leysa þá undan þeirri pressu sem myndast oft þegar við vitum að í lokin
verðum við að vera með einhverja lokaafurð í höndunum, að ferlið geti skipt meira máli en
útkoman.
Ég gerði skipulag fyrir kennsluáfanga í námi mínu síðastliðinn vetur þar sem ég gekk út frá
því að vinna í gegnum efni, en að ákveðinni afurð – en sé það nú að ég hef gefið allt of
stuttan tíma í ferlið.
Við vorum nokkrir meistaranemendur úr listkennsludeildinni sem héldum vinnusmiðjur í
Norræna húsinu 22. apríl 2017. Smiðjurnar voru haldnar í tengslum við ráðstefnuna
Listkennsla á 21. öld. Tengingar og tækifæri og sýninguna Interwoven, samsýningu
norrænna listamanna þar sem útgangspunkturinn var sjálfbærni, handverk og menning. Á
ræaðstefnuna mættu yfir sjötíu listgreinakennarar til að sækja fyrirlestra, spjalla og taka
þátt í smiðjum. Það var ánægjulegt að heyra af því hve þátttakendur voru ánægðir með
smiðjuna og töluðu um hve sjaldan maður gæfi sér tíma til að leika sér og leyfa sér bara að
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fljóta án fyrirfram gefinna hugmynda. Við ræddum að við þyrftum að gera þetta oftar, að
hittast og deila reynslu – en aðallega til að leika okkur.
Ég hef einnig lært á þessu ferli og á vettvangi kennslu hve mikilvægt er að örva skynjun
nemenda, sem og okkar sjálfra, leyfa nemendum að dvelja í augnablikinu og njóta eins og
fram kemur í þriðja kafla hér að ofan (Pallasmaa, 2005; Johnson, 2010; Saito, 2001). Það
er allt of lítið gert að því í nútíma samfélagi. Ef við sjáum eitthvað fallegt þá fer allur tími
okkar í að finna myndavél og mynda í staðinn fyrir að setjast niður og njóta, við skoðum
þessar myndir hvort eð er ekki svo oft aftur og þær hafa ekki fangað það sama og við
upplifðum, því nær maður seint á mynd.
Það sem mér finnst kannski mest um vert er að fá styrkingu á því sem ég hef kannski innst
inni vitað, hve hendurnar okkar eru mögnuð fyrirbæri. Þær spila svo stórt hlutverk í
upplifun okkar og skynjun á heiminum og fyrir mig hafa hendurnar haft mikla þýðingu. Í
höndunum býr svo mikil þögul þekking (e. tacit knowledge) sem nýtist okkur í vinnu með
efni og spila þær stórt hlutverk sem tengiliður hugar og handar til myndunar flæðis þannig
að ný þekking verði til. Mér finnst ég aldrei eins fókuseruð eins og þegar ég er að vinna
eitthvað verklegt, og þegar ég er löt og þreytt langar mig oft t.d. að fara að baka, mér finnst
það oft eins og einhvers konar hugleiðsla sem endurnýjar orkuna. Þetta sama gildir um
stundirnar á vinnustofunni, það er þegar maður er að gera það sem manni finnst
skemmtilegast þá líður manni vel og fyrir mér tengist það höndunum.
Mig langar til að ná að virkja þessar tengingar hjá nemendum, finna með þeim hvar
áhuginn liggur svo það geti verið þeim hvatnig til að leita lengra og kafa dýpra, og
verðlaunin væru þessi innri vellíðan sam af því hlýst. Þegar þau einu sinni hafa kynnst
þessum hvata er mun líklegra að þau haldi áfram að nýta hann í gegnum lífið
(Csikszentmihalyi, 1990).

5.1 Starfskenning mín: Hönnuðurinn / listamaðurinn

Hvað

Hvers vegna

Hvernig

Vinna áfram sem mest með
höndunum og takamarka
styttingar sem tæknin býður
upp á

Sú vinna gefur mér mikið, mér
finnst ég tengjast betur því sem
ég er að gera og gefa eitthvað
af mér í verki

Með því að halda áfram
eins og ég hef gert en bara
gera meira af því og njóta
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Gera tilraunir með efni

Sjá nýja vinkla á efni sem ég
hef unnið með, og ath. hvert sú
tilraun leiðir mig

Vinna með ýmis hráefni
sem ég hef valið mér

Leyfa þeirri þöglu þekkingu
sem býr í höndunum að
brjótast fram

Það bætir við nýrri þekkingu
og reynslu sem maður er ekki
alltaf mjög meðvitaður um

Með því að vinna með
höndunum í efni án þess
að hafa fyrirfram ákveðið
markmið

Gefa sér tíma í það að
mynda flæði þannig að
ferlið sé ekki rofið

Þetta ferli krefst tíma, því
lengri tími því meiri líkur á
góðu flæði

Taka frá tíma og reyna að
ná sem lengstum tíma
samfellt

Mikilvægt að mynda ferlið

Sjá þannig hlutina í öðru ljósi

Vera með góða myndavél
við hendina og vera
dugleg að taka myndir af
öllu

Getið unnið með myndirnar
áfram, tekið út hluta úr mynd,
stækkað eða minnkað
Vanda frágang

Bera virðingu fyrir því sem ég
er að gera

Stunda vönduð
vinnubrögð

Skapa skemmtilegt
andrúmsloft á vinnustað

Skiptir miklu að líða vel á
vinnustað

Vera meðvituð um rýmið
og útlit þess

Gefa hugmyndum og
tilraunum ákveðinn tíma
áður en þær eru afskrifaðar

Hef rekið mig á að hlutir þurfa
gerjun, þú sérð þá í nýju ljósi
löngu síðar

Að vera ekki of fljót að
jarða hugmyndir, skissur
og tilraunir

Góð umgengni um
vinnustað, sem og tæki og
tól

Bera virðingu fyrir sjálfum þér Þrífa reglulega, ganga vel
og heilsunni, vinnustað og
frá og hirða um áhöld
verkfærum
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5.2 Starfskenning mín: Listkennarinn
Hvað
Listmiðuð kennsla –
unnið út frá listamanni
eða liststefnu sem kynnt
er í tímanum

Hvers vegna

Hvernig

Góð leið til listasögukennslu í
gegnum listsköpun

Kynna listamann og
listastefnu sem unnið
verður með í tímanum

Grenndarnám –
unnið með
nærumhverfið,
menningararf, sögu
staðar o.fl.

Að læra um sitt nærumhverfi
eykur virðingu gagnvart því og
ábyrgðatilfinningu gagnvart náttúru
og staðnum

Nærumhverfið notað
sem efniviður eða efni úr
nærumhverfi

Hvetja nemendur til

Hvetur til forvitni um nærumhverfið Gefa tíma til samræðna í

gagnrýninnar hugsunar í
námi og um sitt
nærumhvefi

og að leita lausna í náminu

tímum og finna hvað
betur mætti fara í sínu
samfélagi

Rödd einstaklingsins

Að hlusta eftir reynslu nemenda
eykur á tilfinningu þeirra fyrir því
að þeir skipta máli, stuðlar að
persónumiðaðra námi

Gefa svigrúm til
tjáningar, þau komi með
tillögur og hafi val

Þróa styrkleika sína

Eykur áhuga og hvata í námi

Nemendur velji sér
verkefni við hæfi

Hafa fjölbreytt efnisval

Nemendur fái að máta sig við ólíkar
aðferðir til listsköpunar

Fjölbreytt niðurröðun
verkefna

Leyfa þeim að þreifa sig
áfram með því að nota
hendurnar sem mest

Nýta þeirra innri þekkingu og bæta
við nýrri í gengum vinnu með
höndum, gefa þeim hreyfingu og
útrás sem líkamleg vinna veitir

Með verklegri vinnu þar
sem hendurnar fá að
snerta og kanna

Gefa þeim tíma til að
skynja og vera
meðvitaðri um hina
innri, þöglu þekkingu

Í hraða samfélagsins gleymum við
að gefa líkama okkar og upplifunum
gaum og koma þeim í orð, mikilvægt að byrja snemma á þessu ferli

Með því að gefa þeim
tíma og hvatningu til að
tjá sig og spyrja þau
hvetjandi spurninga

Gefa góðan tíma í
tilraunir

Til að geta myndað gott flæði og
þróað hugmyndir

Með því að gera ráð fyrir
því í kennsluáætlun
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Hafa andrúmsloftið í
stofunni aðlaðandi og
notalegt

Aðlagandi umhverfi eykur á ánægju
við vinnu

Huga að uppröðun,
upphengdu efni og
efnisveitu

Bera viðingu fyrir
öðrum og sínu
nærumhverfi

Nauðsynlegt til að viðhalda ánægju
þar sem margir vinna og starfa
saman

Hafa skýrar reglur sem
við öll erum sammála
um

Góð umgengi og
vinnureglur
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Lokaorð
Tim Ingold útskýrði ferlið þegar maður vinnur með efni sem þrjár samhliða línur sem
stæðu fyrir hug, hönd og efni. Þessar línur væru alltaf á hreyfingu fram á við og ættu í
stöðugum samskiptum sín á milli þar sem gripir yrðu til í þessu stöðuga ferli. Fleiri línur
geta svo bæst við, eins og tónlist, sem gefa eitthvað af sér í samtalið.
Ég sá þetta ferli alltaf fyrir mér sem þrjá ferðalanga sem ferðast saman en staldra við annað
slagið og taka stöðuna um næstu skref. Það er einmitt þessi áning sem er svo mikilvæg, að
staldra við og skoða en halda svo áfram þar til næst er áð.
Þetta ferðalag er hægt að heimfæra upp á margt, ferðalag nemenda og kennara sem eiga í
stöðugum samskiptum og þar er einnig nauðsynlegt að staldra við annað slagið og skoða
vegferð okkar hingað til og hvert framhaldið ætti að vera. Það er mikilvægt sem kennari að
vera í gagnvirku sambandi við nemendur til að vegferðin verði sem farsælust fyrir báða
aðila.
Listmiðuð kennsla finnst mér góð og skapandi leið til að læra strax frá unga aldri um
möguleika myndmáls og tjáningu þar sem skýr tengsl eru milli hugar og handar. Á sama
tíma hafa þeir forsendur til að læra um helstu listamenn og liststefnur, í tengslum við við
eigin listsköpun frekar en sem þurra upptalning á þeim. Eftir því sem snertifletir við námið
verða fleiri og nemendur kynnast efninu af eigin reynslu er líklegra að þeir nái að mynda
þekkingu til langframa. Við það eitt að takast á við verkefnin á eigin forsendum, hvort sem
það er á skriflegan eða verklegan hátt situr ekki einungis eftir þessi skýra þekking sem við
getum auðveldlega tjáð okkur um, heldur einnig sú þögla þekking sem við geymum í
höndum okkar. Við höfum oft ekki hugmynd um hve oft við grípum í þá þekkingu en ég er
ansi hrædd um að án hennar yrðum við nokkuð bjargarlaus.
Grenndarnám er leið sem ég sé fyrir mér að nýta í kennslu þar sem þekking nemenda á
nærumhverfinu hefur, ef vel tekst til, góð áhrif á samfélagið. Nemendur verða meðvitaðri
um gildi þess og líklegri til að berjast fyrir því sem betur mætti fara og leita því lausna.
Þekking nemenda á sögu staðarins og menningu eykur líkur á varðveislu þess arfs. Listrænt
grenndarnám býður upp á tilraunir með efni í fjálsu flæði.
Afslappað andrúmsloft í skólastofunni og hvetjandi umhverfi til athafna skapar grundvöll
fyrir opnum samræðum og skapandi rýni á námið. Nauðsynlegt er að rödd nemenda fái að
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heyrast og að þeir öðlist tilfinningu fyrir að skoðanir þeirra skipti máli bæði hvað varðar
málefni sem til umræðu eru og efnistök verkefna. Með fjölbreyttu efnisvali, þar sem hvatt
er til rannsókna og tilrauna, geta þeir þróað styrkleika sína og getu til aðgerða.
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