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Útdráttur
Þörfin fyrir skapandi vinnubrögð og gagnrýna nálgun hefur líklega aldrei verið brýnni en
nú. Komandi kynslóðir þurfa verkfæri til að takast á við ýmis vandamál sem steðja að, og
verða ekki leyst án skapandi hugsunar.
Í þessari ritgerð kanna ég hvernig má nota aðferðir sjónrænnar rannsóknarvinnu og skoðun
á umhverfi og náttúru sem innblástur í námi. Rannsóknarvinnan er grunnur að kveikjum og
hugmyndavinnu í skapandi skólastarfi, en mörgum hefur reynst erfitt að innleiða skapandi
þætti í skólastarf, nú þegar sköpun er orðinn einn af grunnþáttum menntunar. Kveikjan er
fyrsti þáttur skapandi ferlis, en tilgangur hennar er að finna eigin áhuga, og síðari stig
ferlisins byggja á henni. Áhugahvöt gegnir mikilvægu hlutverki í námi, en hún hjálpar
okkur að skilja okkur sjálf, um leið og námið verður spennandi þegar við lærum út frá
eigin forsendum. Einstaklingsmiðað nám býður upp á tækifæri til þess að njóta, sem
minnkar líkur á skólaleiða til muna. Velt er upp hvaða reynsla sé í raun menntandi, en
viðfangsefni má setja fram á ólíka vegu. Í skapandi skólastarfi er mikilvægt að gefa sér
tíma og rúm fyrir rannsóknir, tilraunir og umræður. Samfella ætti að vera í námi en þannig
byggja nemendur við fyrri reynslu og þekkingu.
Í síðari hlutanum, hugmyndabókinni Sjónræn rannsóknarvinna: kveikjur fyrir skapandi
skólastarf eru settar fram tillögur að skapandi verkefnum, sem fara að miklu leiti fram í
grenndarnámi. Markmið þeirra er að nemendur læra að njóta hversdagsleikans, endurskoði
gildismat sitt, og átti sig á því að þau geti haft áhrif á heiminn, eða í það minnsta á sig sjálf,
en það er ekkert smáræði.
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Abstract
The need for creative working methods and a critical approach has probably never been as
great as it is today. Coming generations need tools to handle the various problems implict
in our future, problems that won’t be solved without creative thought.
In this thesis I explore how the methods of visual research and observation of nature and
our surroundings can be utilized for inspiration in education. The research provides a
resource of ideas and inspiration for the conceptual process used in a creative educational
approach. Implementing such an approach in schools has proven to be problematic, but
creativity is now one of the fundamental pillars of our national curriculum. Inspiration is
the first step in the creative process, and through it we find the motivation on which the
entire process builds. Motivation plays an important role in education; it helps us to
understand ourselves, while learning becomes more exciting when we do so on our own
terms. Individualised education offers the opportunity of enjoyment, which drastically
diminishes the chances of educational boredom. The question of what is truly educational
is discussed, as different subjects can be presented in many different ways. In creative
education it is important to give yourself time and space for research, experimentation and
dialogue. Continuity should remain a constant in education, as that is how students build
upon their past experience and retain knowledge.
The latter part of the essay, a book of ideas called Visual Research: Inspiration for
Creative Education presents proposals for creative assignments, which mostly take place in
the stundents´ nearby surroundings. The goal is for the students to relish the mundane,
reconsider their values and realize that they themselves have an impact on the world, or at
least on themselves, which is no small feat.
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1. Inngangur
Þetta meistaraverkefni byggir annars vegar á hugmyndabókinni Sjónræn rannsóknarvinna:
kveikjur fyrir skapandi skólastarf, sem inniheldur tillögur að skapandi verkefnum og
hinsvegar ritgerð þessari sem rökstyður inntak hugmyndabókarinnar. Ritgerðin skoðar m.a.
hvernig megi nýta aðferðir sjónrænnar rannsóknarvinnu til að öðlast innblástur til skapandi
vinnu úr nærumhverfinu.
Ég útskrifaðist með kennararéttindi árið 2010. Síðan þá hef ég kennt textílmennt í
grunnskóla og í forfallakennslu. Reynsla mín af starfi með nemendum hefur sýnt að það
gerir öllum gott að standa upp við og við og fá útrás með hreyfingu, upplifunum eða
sköpun. Það tel ég efla hugsun og úthald, setja námið í samhengi og auka næmni. Næmni
er fallegt orð og ekki tilviljun að það tengist orðunum nám og að nema, en það er einmitt
það sem við gerum þegar við gaumgæfum umhverfið.
Skemmtilegast við kennsluna finnst mér þegar maður sér hugmynd kvikna hjá nemendum.
Það eru forréttidi að fá að verða vitni að því, og fylgjast með þeim í sköpunarferli. Að læra
aðferðir í hugmyndavinnu getur verið þýðingarmikið fyrir nemendur sem eru ef til vill
vanari því að fá eingöngu kennslu í tækni. Ég vil einnig leggja áherslu á að kenna tækni, en
ég vil að hvatinn fyrir því að læra hana komi frá innri áhuga nemenda, og að þeir fái
tækifæri til að kynnast verkfærunum á eigin forsendum. Án þess að gera lítið úr
tæknikennslu þá er einnig mikilvægt að læra hvernig hugmyndir fæðast, fá innsýn í
hugarheim hönnuða eða listamanna og hvað veitir þeim innblástur. Í ljósi þessa legg ég
áherslu á grenndarkennslu, fjölbreytt og sveigjanleg verkefni sem hægt er að leysa út frá
áhugasviði hvers og eins.
Fyrir mér er kennarastarfið vegferð, sem ég geng með nemendum og fæ stundum að leiða
þá og vísa á rétta braut við að finna sjálfa sig, þroskast og verða heilsteyptar manneskjur.
Með því að efla sjálfstæð vinnubrögð, veita þeim fagurfræðilegt uppeldi, efla hæfileikann
til sjónrænnar skynjunar og búa til grundvöll fyrir tjáningu og sjálfskoðun má efla
siðferðiskennd og gildismat þeirra. Ég vil undirbúa þau fyrir framtíðina með skapandi
verkefnum sem fá þau til að upplifa eigið nærumhverfi á fagurfræðilegan hátt. Ég vil
aðstoða þau við að finna og forgangsraða hvað það er sem virkilega skiptir þau máli og
samfélagið sem þau búa í og af hverju. Ég vil undirbúa þau undir framtíðina og þau
margvíslegu verkefni sem bíða komandi kynslóða. Við vitum ekki hver þau verkefni verða,
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en við getum gert ráð fyrir því að takast þurfi á við miklar breytingar á sviði sjálfbærni og
að gera þurfi átak ef ná á árangri vegna loftslagsbreytinga, orkuþarfar jarðarbúa og
misskiptingu auðs svo fátt eitt sé nefnt. Tilgangurinn þarf að vera að bæta hag sem flestra,
svo enginn þurfi að líða skort. Að við getum lifað við sem besta heilsu og fengið notið
jafnvel lítilla og hversdagslegra hluta sem gefa okkur gleði og lífsfyllingu og höfum það öll
sem best verður á kosið. Til að leysa þessi brýnu verkefni þarf menntun sem er bæði
skapandi og gagnrýnin í senn.
Ég vil bjóða nemendum að taka þátt í vegferðinni, og skapa aðstæður fyrir þá til að finna
innblástur í umhverfinu, í óvissuferð sköpunarferlis sem leyfir manni að gleyma daglegum
áhyggjum um stund, taki maður boði um að tæma hugann og gefa skynjun sinni gaum. Ég
nýti gönguferðir með myndavél í minni vinnu. Með hugmynda- og kveikjubókinni vil ég
sýna hvað vekur áhuga minn, og spyr hvað vekur áhuga þeirra. Hvað er það sem kitlar
forvitni skynfæranna?
Ég hef ljósmyndað mikið af hversdagslegum hlutum sem öðrum finnast ef til vill ekki

Mynd 1: Veggur á Nönnugötu, 2014

Mynd 2: Kleinueining, 2013

Mynd 3: Tilbrigði við kleinur, 2013.

áhugaverðir við fyrstu sýn. Ljósmyndirnar nota ég til dæmis sem innblástur og
undirbúningsvinnu fyrir mynsturgerð, eins og dæmið að ofan sýnir, en á fyrstu myndinni
má sjá áferð á vegg sem varð innblástur að mynstrum sem ég sýndi á HönnunarMars
2017. Ég hef dálæti af því að búa til mynstur. Fyrir mér eru þau eins og stærðfræðiþraut
sem maður þarf að láta ganga upp á fagurfræðilegan hátt. Þarna sameinast áhugi minn á
skynjun á náttúrunni og umhverfinu, útivist og rúmfræði, grafískri hönnun og textíl, allt í
einu verkefni. Þetta er kjörin aðferð til samþættingar á námsgreinum.
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Byggt á þessari fyrri reynslu ákvað ég að búa til hugmyndabókinni Sjónræn
rannsóknarvinna: kveikjur fyrir skapandi skólastarf. Í henni set ég fram tillögur og dæmi
um hvernig megi brjóta upp skólastarf, og gera það meira spennandi.
Í ritgerðinni er fjallað um þau fræði sem ég lagði til grundvallar við gerð kveikjanna í
hugmyndabókinni. Í verkefnunum er byggt á skapandi nálgun og innblæstri sem fenginn er
úr nærumhverfinu með aðferðum sjónrænnar rannsóknarvinnu. Í því samhengi mun ég
koma inn á hlutverk kennarans í skapandi skólastarf og ýmsa þætti sköpunarferlis, nám
sem þáttöku, einstaklingsmiðað nám, áhugahvöt og leikgleði, og þar að auki ávinning
sköpunar bæði fyrir samfélagið og einstaklinga. Máli mínu til stuðnings mun ég tengja
fræðin við eigið nám og hvernig ég hef nýtt mér skapandi vinnuferli og listrannsóknir í
minni hönnun auk þess að segja stuttlega frá Steinunni Sigurðardóttur og sem kenndi mér
þessar aðferðir ásamt Gunndísi Ýr Finnbogadóttur. Að auki tók ég viðtal við Erlu Dís
Arnardóttur, textílkennara í Háaleitisskóla sem nýtir aðferðir sjónrænnar rannsóknarvinnu í
textílkennslu á grunnskólastigi með góðum árangri.
Í ritgerðinni styðst ég að mestu leyti við kenningar hugsmíðahyggjunnar í ljósi skapandi
skólastarfs, og þá aðallega kenningar John Deweys um verkhyggju og nám sem þátttöku
(Dewey 2000a; Dewey 2000b; Dewey 2010, Jóhanna Einarsdóttir, Ólafur Páll Jónsson &
Gunnar Ragnarsson, 2010; Gestur Guðmundsson, 2008). Einnig nota ég kenningar Elliot
Eisners (Eisner, 1998; Eisner, 2002) um rannsóknir í listkennslu þar sem lögð er áhersla á
ímyndunarafl, leikgleði og áhugahvöt, og kenningar David A. Gruenewald um
grenndarnám og læsi á umhverfið (Gruenewald 2003; 2008). Þá voru hugmyndir Keri
Smith um hvernig megi nýta læsi á umhverfið sem innblástur í sköpun (Smith, 2008; 2014)
einnig hafðar að leiðarljósi við gerð verkefnanna.
Hugmyndabókin Sjónræn rannsóknarvinna: kveikjur fyrir skapandi skólastarf, er ekki
hönnuð fyrir einn ákveðinn aldurshóp, heldur er gert ráð fyrir að kennarar geti nýtt hana og
aðlagað efnið fyrir nemendur á öllum skólastigum. Í bókinni eru fjölbreyttar kveikjur, sem
byggjast upp á rannsókn á umhverfinu, sem hægt er að setja í samhengi við fjölbreytt
viðfangsefni, á getustigi og áhugasviði hvers og eins.
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2. Skapandi skólastarf
Síðustu áratugi hefur áhersla á skapandi skólastarf aukist. Margar kenningar hafa verið
settar fram um skapandi nálgun í námi. Í þessari ritgerð mun ég fjalla um skapandi nálgun í
hugmyndavinnu með kveikjum úr umhverfinu, eiginleikann að geta séð hluti í víðara
samhengi þannig að möguleikar á úrvinnslu verði fjölbreyttari. Í skapandi nálgun tel ég
mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að útfæra eigin þekkingu í samhengi við fyrri
reynslu, með það að leiðarljósi að bæta sig sjálf og samfélagið.

2.1 Nám sem þátttaka
Kenningar hugsmíðahyggju (e. constructivism) og félagslegrar hugsmíðahyggju (e. social
constructivism) komu fram í upphafi 20. aldar. Þær byggðu á rannsóknum á þroskaferli
barna og voru settar fram sem sálfræðikenningar. Svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget
(1896-1981) og Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky (1896-1934) sem rannsökuðu
vitsmunaþroska barna höfðu gífurleg áhrif á nútíma kennslufræði. Piaget taldi að börn
gengju í gegnum mismunandi þroskastig, og að ákveðinn þroski væri undirstaða náms.
Hann áleit að börn þróuðu skilning á sjálfum sér og umhverfi sínu í gegnum virka þátttöku
(Snowman, McCown & Biehler, 2009).
Kenningar Vygotskys um félagslega hugsmíðahyggju voru frábrugðnar kenningum Piagets
að því leiti að sá fyrrnefndi lagði mikla áherslu á áhrif samfélagsins í námi barna.
Hugmyndafræði Vygotskys gekk út á að þeir getumeiri gætu aðstoðað þá getuminni. Hann
þróaði kenningar um svið mögulegs þroska (e. zone of proximal developement), en þær
ganga út á að einstaklingar geti náð meiri þroska með aðstoð þeirra sem eru lengra komnir
(Snowman o.fl., 2009). Nemendur geta því miðlað sín á milli auk þess að læra af
kennaranum.
Margir samtíma kennslufræðingar hafa verið undir miklum áhrifum af hugsmíðahyggju og
segja má að hugmyndafræðin leggi grunn að samtíma kennsluháttum. Upp úr kenningum
hugsmíðahyggjunnar spruttu meðal annars hugmyndir verkhyggjunnar (e. pragmatism), en
bandaríski heimspekingurinn og sálfræðingurinn John Dewey (1859-1952) var ásamt
fleirum upphafsmaður hennar. Hann er enn í dag talinn einn helsti frumkvöðull á sviði
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framsækinnar kennslufræði þar sem hann vakti athygli á því að skólar eða yfirvöld yrðu að
velta því fyrir hvers konar reynsla væri í raun menntandi (Ólafur Páll Jónsson, 2010b).
Verkhyggjan er nátengd hugsmíðahyggjunni, en báðar leggja áherslu á að nemandinn sé
virkur þátttakandi, en ekki viðtakandi. Dewey lagði áherslu á mikilvægi verklegrar kennslu
í samblandi við bóklega þekkingu. Hann vildi rækta einstaklinginn og lagði áherslu á nám í
gegnum tjáningu, upplifanir og reynslu. Hann taldi mikilvægt að höfða beint til áhuga
nemenda og búa þá þannig undir lífið og raunveruleg verkefni sem takast þyrfti á við í
framtíðinni (Dewey, 2000b). Í hugmyndafræði Dewey var lögð áhersla á að þekking verður
til í ferli sem hefst á skynjun sem svo er unnið úr sem reynslu. Þekkingin væri ekki bara
útkoma heldur hluti af virku ferli og því ætti ekki að horfa eingöngu á lokaniðurstöðu
(Ólafur Páll Jónsson, 2010a). John Dewey taldi að allt nám yrði að eiga rætur í
reynsluheimi nemenda því staðreyndir og sannindi sem lægju utan við reynsluheiminn
færu frekar fyrir ofan garð og neðan hjá nemendum ef þeir næðu ekki að tengja þau við
eigin lífsreynslu (Ólafur Páll Jónsson, 2010a). Dewey lagði ennfremur áherslu á frelsi
einstaklinga. Hann taldi hömlur hinnar hefðbundnu skólastofu þar sem allir áttu að þegja
og sitja kyrrir ekki ákjósanlegan kost fyrir nám, heldur fælist í því þvingun (Dewey,
2000b).
Samkvæmt Dewey er frelsi til að hreyfa sig mikilvægt í námi, auk þess sem það er
áhrifarík leið til að viðhalda andlegri og líkamlegri heilsu. Ekki ætti að leggja höfuðáherslu
á kyrrð í kennslustofunni, því þá yrði andrúmsloftið þvingað. En sömuleiðis er frelsi ekki
markmið í sjálfu sér, heldur þarf að nýta það á uppbyggilegan hátt (Dewey, 2000b).
Í skapandi skólastarfi er hreyfanleiki mikilvægur, og frelsið sem honum fylgir ekki síður,
en eins og áður sagði þá þarf að nýta frelsið á uppbyggilegan hátt. Nemendum þarf að
treysta ef þeir þurfa að fara í rannsóknarleiðangur á eigin spýtur, en þá þurfa þeir líka að
vera traustsins verðir. Í skólastofunni má ræða saman, en kennarinn er til staðar til þess að
stýra umræðunum, og hvetja nemendur áfram við að leysa verkefni á sjálfstæðan hátt
(Hrafnhildur Eiðsdóttir & Jóhanna Einarsdóttir, 2013).
Áhersla Deweys á verklega kennslu endurspeglast í kenningum Elliot W. Eisner (19332014) en hann breytti sýn manna á kennslu og námsmat með áherslu sinni á listir. Eisner
telur gildi skapandi kennslu einkum felast í því að þroska hugsunarferli, auka næmi í
skynjun og gefa aukna fjölbreytni í upplifunum sem ella væru ekki mögulegar. Hann segir
þær hjálpa fólki að skilja innra landslag sitt (Eisner, 1998). Eisner segir ennfremur:
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[E]kki [er] hægt að kenna sköpunarmátt, en það megi svo sannarlega skapa
aðstæður fyrir marga grundvallarþætti listarinnar til að þroskast. Svo sem að
fínstilla heilbrigða skynsemi, að öðlast sjálfstraust í verktækni, að koma auga
á samhengi og að öðlast skilning á list sem sögulegu og menningarlegu ferli
og afurð. (Eisner, 1998)
Áhugahvöt (e. motivation) er mikilvægur liður í þáttökunámi og skapandi skólastarfi. Í
námi endurspeglar áhugahvöt hvað nemandinn er tilbúinn til að leggja mikið á sig til að ná
ákveðnum árangri eða markmiði (Snowman o.fl., 2009). Gott er að gefa nemendum
tækifæri til að velja sér verkefni út frá eigin áhugahvöt, en þá upplifir nemandinn verkefnið
spennandi, það snertir hann út frá hans eigin forsendum, skiptir hann máli og er hann þess
vegna líklegri til að vanda til verks (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014).
Dewey lagði áherslu á að ábyrgðin á náminu eigi þó ekki að vera færð alfarið yfir á
nemandann. Hann er sammála því að nemendur fái að móta nám sitt en varaði við því að
stundaráhugi nemenda fengi að ráða för (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Abraham Maslow
(1908-1979) bendir á að huga þurfi að því að verkefnin séu passlega krefjandi, þar sem
nemendur sem eru með minna sjálfsöryggi eigi það til að velja of krefjandi eða of auðveld
verkefni, og þurfa því á leiðbeiningum og hvatningu að halda (Snowman o.fl., 2009).
Nemendur hafa mismikla þörf fyrir að leyfa hugmyndafluginu að leiða sig áfram. Þeir
nemendur sem ekki eru vanir freslinu geta fyllst óöryggi um að gera eitthvað rangt, en það
þarf þá einnig að leiða þá áfram á þeirra eigin forsendum. Nemendur eru mismunandi og
það þarf að mæta þeim á þeim stað sem þeir eru staddir (Eisner, 1998).
Eisner var hlynntur því að virkja ímyndunarafl nemenda í gegnum leik. Í leikjum geta
nemendur prófað mismunandi aðstæður og upplifað þær án nokkurrar áhættu (Eisner,
2002). Leikur er tilvalin aðferð til að virkja áhugahvöt nemenda. Í honum má gefa
ímyndunaraflinu lausan tauminn og nemendur geta prófað að setja sig í mismunandi
hlutverk. Fátt tengir reynslu og menntun á áhrifaríkari hátt en leikur. Í gegnum leik tjá börn
reynslu sína, endurskapa og setja í samhengi (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Leikir eru því
eins konar hermir fyrir raunverulegar aðstæður. Þegar hlutir verða tákn eða fulltrúar fyrir
aðra hluti, breytist leikur frá því að vera eingöngu fjör í athöfn sem felur í sér vitsmunalega
hugsun (Dewey, 2000a). Börn skapa merkingu í gegnum leik, en ímyndunaraflið getur
blásið lífi í dauða hluti. Jafnvel steinar geta orðið að lifandi verum og átt í samskiptum.
Leikur er í eðli sínu skapandi ferli, og er eins farið þar, hlutir og listaverk geta einnig öðlast
sjálfstætt líf (Ólafur Páll Jónsson, 2010b).
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Nám þarf ekki alltaf að taka hátíðlega, og nemendur læra ekki síður ef þeir upplifa námið
sem skemmtilegt.
Maður lærir eiginlega fljótar, maður lærir það miklu betur af því að maður
man miklu betur eftir því af því að maður skemmtir sér. Já, það er
skemmtilegra. Og líka er maður þá áhugasamari, ef þetta tengist leiknum
og þá viltu náttúrulega geta verið með í leiknum og vilt læra. (Gerður G.
Óskarsdóttir, 2014, bls. 174)

2.2 Skapandi nálgun og sköpunarferli
Ef maður gerir allt á sama hátt og það hefur alltaf verið gert, þá ætti maður
ekki að búast við nýrri niðurstöðu.1 (Bandarískt spakmæli, uppruni óljós).
Hví skildi maður búast við nýrri niðurstöðu ef maður framkvæmir hlutina alltaf eins?
Skapandi nálgun á sér stað í ferli, því hún er ekki afmarkaður viðburður eða einföld
aðgerð. Sköpunarferlið innheldur flókna blöndu þátta, ómeðvitaða jafnt sem meðvitaða
hugsun, innsæi og rökrétta útreikninga, en enginn einn þáttur getur komið í stað hinna
(National Advisory Committee on Creative and Cultural Education, 1999). Í skapandi ferli
er sjaldan hægt að notast við fyrirfram gefnar formúlur, en ferlið krefst hugvitssemi til að
finna jafnvægi milli fyrrnefndra þátta. Þjálfun í þessu eflir lausnamiðaða hugsun. Líkja má
skapandi ferli við óvissuferð. Við sjáum ekki fyrir endann á verkefninu, þess vegna verður
ferlið að leiða förina áfram, líkt og gengið sé milli varða, því við vitum ekki endilega fyrir
víst hvert næsta varða leiðir okkur. Við fetum ef til vill ótroðna slóð, en vörðurnar vísa
okkur veginn. Ekki er æskilegt að stökkva beint frá fyrstu vörðunni yfir til þeirrar síðustu
eða frá kveikju að hugmynd og yfir í úrvinnslu (Eirún Sigurðardóttir, 2016). Í ferlinu felst
að hafa ekki fyrirfram ákveðnar hugmyndir um niðurstöður eða útkomu, en að gefa sér
svigrúm til að uppgötva, skynja og endurskoða. Alltaf er mögulegt að líta um öxl, taka
skref til baka og prófa nýja leið, ef manni sýnist svo. Lærdómur felst í ferlinu og sá sem
skapar fær tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, og út frá eigin áhuga og hvötum
(Eisner, 2002).
Auk þess að hafa gífurlega tækifæri fyrir samfélagið þá er sköpun einnig mikilvæg
einstaklingum. Sköpun getur gefið nemendum tækifæri á að leysa verkefni út frá eigin
áhuga og á eigin ábyrgð. Nemendur eiga oft val um að fást við fjölbreytt verkefni og ólíkar
leiðir til að vinna með hugmyndir sínar. Nemendur geta því nýtt eigin áhuga sem hvata. Ýtt
1

e. If you always do what you always did, you will always get what you always got.
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er undir forvitni, spurningar og heilabrot. Sköpunarferlið og leit að þekkingu eru ekki síður
mikilvæg en niðurstöður og afurðir (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir
& Torfi Hjartarson, 2012). Skapandi skólastarf ætti að ganga út á að aðstoða nemendur við
að finna sína hæfileika og áhugamál, styrkja þá og þannig valdefla einstaklinga. Með
áhuga kviknar kraftur til að takast á við ný verkefni. Sjálfsmatið og sjálfsskilningur eykst.
Skapandi skólastarf getur á þennan hátt veitt ákveðinn viðnámsþrótt og getur haft
forvarnargildi (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012).
Sköpunargáfa er ekki náðargáfa, allir geta verið skapandi. Skapandi námsaðferðir fela í sér
sambland gagnrýninnar og skapandi hugsunar, forvitni, ímyndunarafls og greiningar
(National Advisory Committee on Creative and Cultural Education, 1999). Sköpun er ekki
eingöngu möguleg í listgreinum, sem stundum eru kallaðar skapandi greinar, heldur er hún
einnig nauðsynlegur þáttur í vísindum, leik, og við athafnir daglegs lífs (National Advisory
Committee on Creative and Cultural Education, 1999). Sköpun er einn af grunnþáttum
allra gildandi Aðalnámskráa á Íslandi, en þá er gengið út frá því að skapandi nálgun
einkenni allt skólastarf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).
Sköpunarferli er stundum skipt niður í fjóra þætti: rannsókn, dýpkun og tilraunir, samhengi
og umræður (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012,).
•

Rannsóknarþátt þar sem nemandinn leitar að [kveikjum, eða] því sem vekur áhuga,
rannsakar möguleika og leitar ögrandi leiða til úrlausnar.

•

Dýpkunarþátt þar sem nemandinn gerir tilraunir með efni og aðferðir og uppgötvar
þannig að hugmyndir sínar hafa marga fleti.

•

Samhengisþátt þar sem nemandinn skoðar fagleg samhengi, finnur tengingar og
fyrirmyndir sem nýtast honum til að ná betri tökum á verkefninu,

•

og loks umræðuþátt þar sem nemandinn metur niðurstöðurnar og ræðir um verk sín
við aðra (Lindström, 2006, bls. 58).

Ef gengið er út frá þessum þáttum í skapandi skólastarfi má meta framfarir í námi
(Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Þessa þætti má því nýta þegar gera á námsmat, því
það er mikilvægt að hafa sameiginlega þætti til að miða við, jafnvel þótt verkefnin geti
verið margbreytileg. Sjálfsagt er að kynna þætti matsins fyrir nemendum í upphafi svo þeir
átti sig á því hvernig verkin eru metin og læri í leiðinni um þætti ferlisins. Í upphafi geta
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kröfurnar verið minni, en svo aukist með tímanum. (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012).
Einnig er tilvalið að láta nemendur gera sjálfsmat út frá þessum þáttum.
Þó svo að sköpun sé einn af grunnþáttum nýrrar Aðalnámskrár hefur mörgum reynst erfitt
að innleiða skapandi þætti inn í skólastarfið. Jón Pétur Zimsen skólastjóri Réttarholtsskóla
sagðist í útvarpsviðtali við Kristján Kristjánsson (2016) hafa upplifað að innleiðing nýrrar
námskrár og breytingu á kennsluháttum sem fylgir henni vera risavaxið verkefni sem
kennarar hafi litla leiðsögn fengið með. Námskrárnar geri kröfur á að endurskoða þurfi
vinnubrögð kennara með sköpun að leiðarljósi, svo þróun geti átt sér stað í skólastarfi. Slík
hugsun samræmist kenningum Elliot Eisner sem bendir á að kennsla sé í raun listgrein, og
því ætti að vera hægt að beita sambærilegum skapandi aðferðum í kennslunni sem og
náminu (Eisner, 1998).
Í skapandi skólastarfi er áhersla lögð á að nemendur leysi verkefnin á sjálfstæðan hátt og út
frá eigin forsendum og áhugahvöt. Forsendur og áhugi einstaklinga eru mismunandi og því
er mikilvægt að bjóða upp á einstaklingsmiðað nám. Í skapandi skólastarfi eru
kjöraðstæður fyrir opna og einstaklingsmiðaða kennsluhætti, en þá þarf að nýta
margbreytileika og sérþekkingu starfsfólks vel (Sigrún Björk Cortez, Björgvin Ívar
Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir & Torfi Hjartarson, 2016). Í Aðalnámskrá grunnskóla
2011: almennum hluta segir:
Mikilvægt er að skólinn taki mið af þörfum allra barna og ungmenna á
einstaklingsbundinn hátt. Allir þurfa tækifæri til að njóta styrkleika sinna
sem er lykilþáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Mörg áhugamál
barna og ungmenna stuðla að heilbrigði og geta nýst í þessu samhengi.
Með því að gefa áhugasviðum þeirra rými í skólastarfinu gefst tækifæri til
að vinna út frá styrkleikum og áhuga, byggja upp jákvæða sjálfsmynd og
efla þannig heilbrigði. (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls.
21)
Í 26. grein laga um grunnskóla segir ennfremur:
Frá upphafi grunnskóla skulu nemendur eiga val í námi sínu, svo sem um
viðfangsefni, námsaðferðir og námsgreinar, í samræmi við viðmið í
aðalnámskrá grunnskóla og skipulag skóla. Markmiðið með því er að gera
nemendur ábyrga fyrir eigin námi og skapa sveigjanleika í skólastarfi.
(Alþingi, 2008)
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Og í 24. grein:
Í öllu skólastarfi skal stuðla að heilbrigðum lífsháttum og taka mið af
persónugerð, þroska, hæfileikum, getu og áhugasviðum hvers og
eins. (Alþingi, 2008)
Áhersla ætti að vera á að gefa nemendum val um hvernig þeir vilja leysa verkefni, út frá
eigin áhuga, og um leið gera þá ábyrga fyrir námi sínu. Mögulegt er að nálgast verkefni á
margvíslegan hátt, og með öflugu samstarfi kennara má samþætta kennslu ýmissa
námsgreina. Nemendur eru misjafnir og því henta þeim mismunandi aðferðir við nám.
Nálgast má greinar á borð við stærðfræði á áþreifanlegan og sjónrænan hátt. Sérhvert
skynfæri getur tekið á móti upplýsingum, og það að setja kennsluna fram með teikningum,
línuritum og tónum þegar við á eykur líkurnar á að nemandinn skilji og tileinki sér efnið
(Eisner, 1998).
Í skapandi skólastarfi er því lögð áhersla á tilraunir, að prófa sig áfram, í ferli, þar sem
alltaf er hægt að stíga skref aftur á bak í ferlinu ef eitthvað er ekki að ganga upp.
Nemendur vinna með ólík efni og miðla. Ferlið er kannað, allt frá hugmynd til úrvinnslu
og afurðar. Gefa þarf tækifæri fyrir tilraunir og rannsóknir, en svo þarf tíma til að ræða um
útkomuna og það sem kom upp í ferlinu. Ekki þarf að hræðast mistök, því mistök eru hluti
af lærdómnum (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012).
Aðferðir fyrirtækja á borð við Össur eru gott fordæmi fyrir skapandi skólastarf. Össur á
það til að brjóta upp starfið og takast á við eitthvað óvænt. Þetta er samvinna þar sem til að
mynda eru gerðar eru tilraunir með að vinna með ný efni. Starfsfólkið sér ekki fyrir endann
á verkefninu, og veit ekki hver útkoman verður og hefur heldur ekki sérstakt markmið
þegar hafist er handa, en þrátt fyrir það hafa margar vörur farið í framleiðslu í kjölfar slíkra
tilrauna (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Aðferðin er jafnframt notuð hjá fleirum
virtum fyrirtækjum, og virkar vel til að brjóta upp starfið og kanna nýjar áður ókannaðar
slóðir.

2.3 Hlutverk kennarans
21. öldin gerir nýjar kröfur til menntunar. Á tímum upplýsingatækni er kennarinn ekki
lengur alvitur miðlari þekkingar. Minni ástæða er til utanbókarlærdóms þegar upplýsingar
eru alltaf við höndina. Nýjar áherslur eru því tímabærar í kennslu. Nú reynir á kennara að
leiðbeina nemendum sínum á þann hátt að þeir geti sjálfir ígrundað áreiðanleika og
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uppruna upplýsinga og miðlað áfram á markvissan hátt. Nemendur þurfa auk þess að geta
tjáð eigin upplifanir og reynslu á fjölbreyttan máta. Kennarinn þarf að stuðla að því að
andrúmsloftið innan nemendahópsins sé nærandi og hvetjandi. Hann verður að vera
meðvitaður um að einstaklingarnir innan hans séu gæddir mismunandi hæfileikum og megi
ekki steypa í sama mót, heldur þurfi að aðstoða við að finna hæfileika hvers og eins. Opin
og uppbyggjandi samskipti ættu þar að auki að eigi sér stað. Virkja þarf nemendurna sjálfa
til ábyrgðar, vekja áhuga þeirra á að víkka út sjóndeildarhringinn og ef til vill komast skrefi
nær tilganginum með sköpun, tjáningu og leit að þekkingu (Sigrún Björk Cortez o.fl.,
2016).
Áhugi, forvitni og athygli eru þættir sem skipta höfuðmáli í námi, en forvitinn og
áhugasamur nemandi með athygli á skynjun sinni er líklegur til að nýta upplifun sína til
skapandi verka (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Hlutverk kennarans er að ýta undir
þessa þætti. Hlutverk kennarans er einnig að skipuleggja samfellda vinnu og velja
viðfangsefni sem eru menntandi, því áhuginn einn og sér er ekki nægilegur til þess að nám
fari fram (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Þá þarf kennarinn að fylgjast með áhuga nemenda
og stýra vali á verkefnum í samræmi við reynslu og getu nemenda (Dewey, 2010).
Um leið og nemendur læra að nálgast verkefni á skapandi hátt verða til forsendur til
gagnrýninnar nálgunar. Geta nemendur ígrundað eigin hugsanir og metið að hve miklu leiti
hugmyndirnar eru byggðar á tilfinningum eða eigin dómgreind (Mennta-‐ og
menningarmálaráðuneytið, 2012) Fagurfræðileg reynsla getur styrkt tilfinninganæmi
einstaklinga, en Dewey lagði áherslu á að fagurfræðileg reynsla í skólastarfi ætti þó ekki að
einskorðast við listkennslu. Veita ætti rými fyrir skapandi og gagnrýna hugsun í
rannsóknavinnu þar sem nemendur byggðu á eigin fagurfræðilegu reynslu þar sem hugur
nemandans og umhverfi ættu að vera í samtali (Gestur Guðmundsson, 2008).
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3. Fagurfræðileg upplifun og umhverfið
Fegurð á ekki einungis við yfirborðsútlit. Fegurð er aðdráttarafl, sem vekur þrá eftir að
dvelja við eða reyna að fanga upplifunina svo við getum deilt henni með öðrum. Við
finnum fyrir löngun til að fanga augnablikið með því að taka ljósmynd, teikna eða skapa
eitthvað, til þess að upplifunin geti nært fleiri (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2015). Þannig
getur upplifun fegurðar verið uppspretta sköpunar og ýtt undir enn frekari
fegurðarupplifanir.
Fagurfræðileg upplifun er hugsunarháttur sem þarf að þjálfa eins og hvað annað. Með því
að rækta næmni sína verður maðurinn opnari fyrir fjölbreytileika heimsins en það ýtir
undir þroska og víðsýni (Schiller, 2006). Fegurð æfir okkur í því að setja sjálfið til hliðar,
sem er eitthvað sem við erum ef til vill ekki vön að gera.
Þessi róttæka afmiðjun veitir okkur ánægju, svo að [sá] sem hefur einu
sinni verið gripin[n] og snortin[n] af fegurð er líkleg[ur] til þess að leitast
við að upplifa það aftur. Þannig verður fegurðarskynið að hæfileika sem
mótast og þróast með reynslu hvers og eins. (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir,
2015)
Þess vegna þurfa kennarar að veita nemendum fagurfræðilegt aðhald, með því að gefa
þeim tækifæri á að upplifa umhverfið, deila hughrifum sínum með öðrum og veita þeim
nægan tíma til þess að horfa í kringum sig og spegla sig í reynslu sinni.
Þörfin fyrir að deila fagurfræðilegum upplifunum á umhverfinu, listum eða eigin sköpun
sýnir okkur að við erum tengslaverur, en ekki einungis aðskildir einstaklingar. Með því að
deila reynslu okkar gefum við öðrum aðgang að huga okkar. Fagurfræðilegar upplifanir,
hvort sem er af hversdagslegum athöfnum, ósnortinni náttúru eða listsköpun geta ýtt undir
að við þróum með okkur dýpri siðferðisvitund. Við sköpum meiri hamingju og lífsgæði
fyrir samfélagið með því að skapa tækifæri fyrir fagurfræðilegar upplifanir. Fegurðin
hjálpar okkur að skilja okkur sjálf og aðra, sem og tengsl okkar við umhverfið.
Fagurfræðileg upplifun okkar brúar því bilið á milli okkar, afhjúpar órjúfanleg tengsl okkar
hvert við annað sem samfélag og við umhverfið og þar með við jörðina (Guðbjörg R.
Jóhannesdóttir, 2015).
Fagurfræðileg upplifun er heilnæm og tilfinningaþrungin. Hún á sér stað í núvitund, á
ákveðinni stund og stað. Grenndarnám er þess vegna tilvalin vattvangur fyrir
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fagurfræðilegar upplifanir (Quay, J., Seaman, Jayson & SpringerLink, 2013). Dewey taldi
forvitni grundvallarþátt í úttvíkkun reynslunnar. Forvitni leiðir til spennu fyrir nýjum
upplifunum og skynjunum (Dewey, 2000a). Forvitni er í raun hvati upplifunar, þess að
barn stingur hlutum upp í sig og bragðar á. Forvitni krefst áræðni til þess að rannsaka og
spyrjast frekar fyrir og sífellt vakna fleiri spurningar (Gunnar Hersveinn, 2016). Í
sjónrænni rannsóknarvinnu virkjum við forvitni, ímyndunarafl og fegurðarskyn nemenda,
og þegar það er tvinnað saman við sköpunarferli blandast inn fagurfræðilegar upplifanir og
sköpun.

3.1 Fegurðin í hversdagsleikanum
Við megum ekki vera of upptekin í amstri hversdagsins, vinnu og striti, til þess að við
gleymum að njóta. Það er margt í umhverfinu sem má njóta á fagurfræðilegan hátt; að
finna fyrir vindinum í hárinu, deginum sem styttist eða lengist, heyra fuglasönginn og
regnið sem lemur rúðuna (Saito, 2007). Það er þó ekki sjálfgefið að fólk njóti
hversdagslegra hluta á fagurfræðilegan hátt, því við erum ef til vill vön að halda að þegar
við njótum þess að fara á tónleika þá eigum við eingöngu að njóta tónlistarinnar sem er
spiluð, en ekki alls hins sem við upplifum, eins og til dæmis hvernig sætið er viðkomu
(Saito, 2007).
Fullorðið fólk á það til að gleyma því hversu spennandi það gat verið að fara í leiðangur
upp á háaloft eða niður í kjallara og að það geti verið ævintýri líkast (Tuan, 2004) og
jafnvel orðið hin mesta svaðilför þótt ekki sé langt að fara. Það er eins og gengið sé inn í
nýjan heim ef maður einungis nálgast leiðangurinn með rétta hugarfarinu. Umhverfi
skólans getur einnig verið vettvangur rannsóknar, en eins og kennari nokkur í New York
orðaði það þá sá hann, líkt og nemendur hans, kunnuglega staði á nýjan hátt, auk þess sem
hann tók líka eftir stöðum sem áður voru honum ósýnilegir (Graham, 2008). Markmiðið
með hugmyndabókinni er að nálgast rými á nýjan hátt. Form, litir og áferðir geta allt verið
spennandi viðfagsefni, en ég kem betur að því síðar.

3.2 Fegurðin í umhverfinu
Sú manneskja sem nálgast umhverfi sitt, bæði náttúruna og menninguna,
sem fagurfræðilegt viðfangsefni - viðfangsefni sem býr yfir ævintýrum,
leyndarmálum og verðmæti burtséð frá hennar eigin hagsmunum - kemst
ekki hjá því að sjá í umhverfi sínu veruleika sem er sjálfstæð uppspretta
verðmæta. (Ólafur Páll Jónsson, 2010b, bls. 69)
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Þegar fólk tengist nánasta umhverfi sínu og náttúrunni tilfinningaböndum getur því ekki
staðið á sama um það. Náttúran og umhverfið eru þá ekki eingöngu vettvangur eigin
yfirlýstra hagsmuna, heldur undraverður sjálfstæður veruleiki (Ólafur Páll Jónsson, 2010b).
Veruleiki sem getur fyllt mann undrun, sem er þáttur ímyndunaraflsins, ægifegurð eða því
að finnast maður vera smár í samanburði við mikilfengleg öfl náttúrunnar (Guðbjörg R.
Jóhannesdóttir, 2011).
Forsenda þess að fólk tengist náttúrunni og umhverfinu er fagurfræðileg skynjun. Forsenda
skynjunarinnar, þess að geta upplifað umhverfið sem sjálfstæðan veruleika, er hæfileikinn
til að undrast yfir því. Þannig haldast fagurfræðileg upplifun, ímyndunarafl, undrun,
sköpun og leikur í hendur við siðferði og er forsenda þess sú að fólk þroski með sér
fagurfæðileg viðhorf til umhverfisins (Ólafur Páll Jónsson, 2010b).
Vöruhönnuðurinn Brynjar Sigurðarson orðar sína reynslu svona:
[Þ]egar vel tekst til þá verður umhverfið hluti af mér og ég vinn svo út frá
þeirri reynslu. (Brynjar Sigurðarson, 2015, bls. 60)
Slík hugmyndafræði tengist mjög áherslum grenndarnáms (Gruenewald, 2003)
sem fjallað er um í næsta kafla.
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4. Aðferðir og undirbúningur
Markmiðið með þeim leiðangri sem skapandi ferli er, er að hver og einn læri inn á sig og
sitt eigið sköpunarferli, um leið og nemendur gera tilraunir og njóta ferðarinnar. Styrkja
þarf úthald, því ekki viljum við missa móðinn á miðri leið, og einnig þarf að læra að treysta
á sjálfan sig. Það getur verið hjálplegt að safna saman skissum, ljósmyndum eða jafnvel
hlutum sem vekja áhuga okkar, því þannig kynnumst við okkur sjálfum og okkar
fegurðarskini. Að hafa þetta sjónrænt fyrir framan sig getur hjálpað við að finna
samnefnara á áhugasviði manns. Í hópavinnu er jafnframt mikilvægt að vera opinn fyrir
hugmyndum annara, og ekki slá neitt samstundis út af borðinu (Eirún Sigurðardóttir,
2016).

4.1 Sjónræn rannsóknarvinna
Sjónræn rannsóknarvinna (e. visual research) er þekkt aðferð sem margir starfandi
hönnuðir og listamenn nota. Leonardo da Vinci (1452-1519) nýtti sér aðferðir sjónrænnar
rannsóknarvinnu og skrifaði hugleiðingar um aðferðirnar í dagbækur sínar. Á ítölsku
kölluðust þær „pensieri“ eða hugsun. Hugsanirnar voru gerðar sjónrænar með teikningum
og athugasemdum sem voru bæði lýsandi og greinandi (Gray
og Malins, 2004). Þarna safnaði hann gögnum og
hugmyndum, greindi og lýsti, mat og túlkaði, bæði með
ímyndun og á rökrænan hátt. Viðfangsefnin voru margvísleg,
formfræði og rúmfræði, náttúrufyrirbæri, vísindi, verkfræði
og nýsköpun (McCurdy, 1923). Í dag hefur tæknin breyst,
með tilkomu aukins aðgengis að starfrænum myndavélum og
auknu aðgengi að upplýsingum. Greinandi og lýsandi
Mynd 4: Fyrsta prentaða útgáfa af
rhombicuboctahedron, eftir Leonardo
da Vinci, sem birtist á prenti í Divina
Proportione eftir Luca Pacioli árið
1509.

hugsunin sem á sér stað í sjónrænni rannsóknarvinnu er
hinsvegar enn sú sama, þótt gagnaöflun og utanumhald sé
stundum með öðrum hætti (Gray & Malins, 2004).

Bókin The Art of Knitting: Inspirational Stitches, Textures and Surfaces eftir Francoise
Tellier-Loumagne (2005) sýnir á áhugaverðan hátt hvernig sjónræn rannsóknarvinna er
yfirfærð í textíl. Höfundi bókarinnar fannst vanta efni sem hvatti lesendur til skapandi
nálgunar en ekki aðeins til að afrita eða endurskapa verk annara, eins og hefðbundnar
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handavinnubækur gera ráð fyrir. Francoise Tellier-Loumagne kennir lesendum því aðferðir
til að vera skapandi og sjálfstæðir í vinnubrögðum (Tellier-Loumagne, 2005). Í bókinni er
að finna myndir úr umhverfinu, sem sýna línur, form, liti og áferðir, sem svo er aftur túlkað
á margvíslegan hátt í prjóni. Þessi aðferð leyfir frjálsari túlkun og leiðir þannig til
sköpunar.

Mynd 5: Mynd úr bókinni The art of knitting:
Inspirational stitches, textures and surfaces, bls. 179.

Mynd 6: Mynd úr bókinni The art of knitting:
Inspirational stitches, textures and surfaces, bls. 178.

Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður notar sjónræna rannsóknarvinna í sinni hönnun.
Steinunn deildi með mér og samnemendum mínum í Myndlistarskólanum í Reykjavík
þeim aðferðum sem hún notar í eigin sköpunarferli. Aðalatriðið er að skynja umhverfi sitt
og fanga á sem fjölbreyttastan hátt, t.d. með margvíslegum skissum og ljósmyndum. Að
lokum er hönnunarferlið unnið út frá rannsóknarvinnunni. Steinunn hefur unnið mikið með
íslenska náttúru. Áferð, litir og mynstur í náttúrunni vekja áhuga hennar. Í viðtali í
Morgunblaðinu segir hún um eigin hönnun:
Það er annars merkilegt hvað íslensku litirnir eru ofboðslega fallegir. Við
áttum okkur samt kannski ekki alltaf á fegurð landsins af því að við
þekkjum það of vel […] en hraunið, mosinn, ísinn, klakinn, eldstöðvarnar,
hverirnir, dalalæðan og jafnvel náttúran með augum Kjarvals eru ekki
síður góður efniviður og uppsprettan raunar endalaus. Sjálf leita ég líka
bæði meðvitað og ómeðvitað í náttúruna og landslagið hér heima. Þannig
sæki ég munsturgerðina í íslenska náttúru og myndi segja að fegurðarskyn
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mitt væri ekki síður íslenskt en litaskynið. (Anna Sigríður Einarsdóttir,
2005, bls. 13)

Mynd 7: Innblástur og hönnun Steinunnar Sigurðardóttur.

Í sumum flíkum Steinunnar má finna áhrif frá hrauninu og mosanum. Hún bendir á
stuðlaberg sem má finna á ermunum á einum jakkanum í einni línunni og áhrif steinanna í
fjörunni á annari flík. Steinunn bendir ennfremur á brúna litinn sem er svo afgerandi í
Landmannalaugum og að bláma jöklanna sé jafnframt að finna í mörgum af línum hennar.
Í öðru blaðaviðtali lýsti hún eigin listsköpunarferli svona:
Myndlistarmaðurinn notar olíulitina til að vinna með og ég nota efnið sem
miðil. (Svava Jónsdóttir, 2006, bls. 53)

4.2 Hugur og hönd
Ég ræddi um sköpunarferli og sjónræna rannsóknarvinnu við Erlu Dís Arnardóttur,
textílkennara í Háaleitisskóla, en auk þess að vera í stjórn félags textílkennara er hún með
vinnustofu þar sem hún hannar undir eigin nafni. Erla leggur mikla áherslu á
einstaklingsmiðað nám, en ekki eingöngu að leggja fyrir alla sömu fyrirfram ákveðnu
verkefnin. Hún nálgast nemendurna út frá þeirra eigin kunnáttu og reynslu, og prjónar svo
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við hana. Erla hvetur nemendur til umræðna og að verkefni séu unnin út frá eigin áhuga, en
þannig nálgast hún nemendur út frá þeirra eigin forsendum.
Ég legg mikla áherslu á að vinna með þeirra forsendur í einu og öllu. Það
eru margir sem segja að ég sé galin, að ætla að vinna þannig, að leyfa
þeirra forsendum að ráða. Ég held að ég nái þeim ekkert með mér nema
leyfa þeim að hafa eitthvað að segja með verkefnin sem þau eru að vinna.
Mér finnst bara annað vera GALIÐ.
Erla Dís kennir prjón á nýstárlegan og skapandi hátt. Hún byrjaði á að ræða við nemendur
sína um prjón og komst að því að þeir kunnu allir að puttaprjóna, svo þau byrjuðu á því.
Því næst prófuðu nemendurnir að prjóna með fingrunum, eins og rythmaprjónið sem
Steinunn Sigurðardóttir hefur kennt, en Steinunn hefur haldið námskeið og búið til
myndbönd um þá aðferð. Erla sýndi nemendunum myndbönd sem Steinunn gerði í
samstarfi við tónlistarmanninn Hermigervil, en myndböndin kveiktu áhuga hjá
nemendunum. Nemendurnir fengu svo að spreyta sig á að prjóna með höndunum. Eftir það
rétti Erla þeim prjóna og yfirfærslan reynist auðveld þegar prjónið var komið í hendurnar
og í líkamsminnið.

Mynd 8: Nokkur skjáskot úr myndböndum Steinunnar Sigurðardóttur og Hermigervils, Rhythm knitting by STEiNUNN

Kennsluaðferðir Erlu eru dæmi um yfirfærslu reynslu sem hjálpar til við að fara frá hinu
hlutbundna til hins óhlutbundna (Dewey, 2000a). Slíkar aðferðir byggja á því sem
nemendur þekkja fyrir og tengja fyrri reynslu viðfangsefnunum sem unnið er með og
markmiðum þeirra. Sýnikennslu og skynfæraþjálfun af þessu tagi taldi Dewey vera mikla
framför í kennslu frá fyrri aðferðum sem eingöngu notuðu munnleg eða skrifleg fyrirmæli
(Dewey, 2000 a).
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Í samfelldu starfi þarf að nota náttúruleg efni, áhöld og orku, þannig að
það knýr til hugsunar um hvernig efnin, áhöldin og orkan tengjast hvert
öðru og framkvæmd markmiða. (Dewey, 2000a, bls. 270)

4.3 Grenndarnám
Með sjónrænni rannsóknarvinnu eða skoðun á umhverfinu verða nemendur læsir á
umhverfið (Gruenewald, 2003). En með rannsókn á nærumhverfinu tengjum við nemendur
við raunveruleikann og stöðuna í samfélaginu (Quay, o.fl., 2013) og þannig virkjum við
nemendur til ábyrgðar á eigin gjörðum og á eigin lífi. Nemendur skoða áhrif sín á
nærsamfélagið og tengsl sín við umheiminn. Sjónræn rannsóknarvinna fer að miklu leyti
fram í grenndarnámi og á göngu, og getur þar með leitt til minni notkunar einkabíls, en
göngur hafa einnig jákvæð áhrif á heilsuna og sköpunarmáttinn. Markmið grenndarnáms er
að námið veiti beina reynslu (e. hands-on experience) við raunverulegar aðstæður (e. reallife experience) þar sem áhersla er lögð á samverkandi þætti reynslu og ígrundunar.
Grenndarnám (e. place-based education) og útinám eiga sér ekki endilega stað utandyra,
heldur utan veggja skólans (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Í vettvangsferðum í náttúrulegt
umhverfi eða borgarumhverfi, á söfn og menningarstofnanir, verkstæði og fyrirtæki má
sækja innblástur, hugmyndir og fróðleik varðandi ýmis viðfangsefni (Ingibjörg
Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Í grenndarkennslu má auk þess nýta mannauð nærsamfélagsins,
svo sem reynslu og þekkingu foreldra og fjölskyldu (Mennta- og menningamálaráðuneytið,
2013).
Í grenndarnámi er unnið með nánasta umhverfi, bæði náttúrulegt og félagslegt. Það að
vinna með afmarkaða þætti nærsamfélagsins getur hjálpað til við að skilja stóra samhengið
betur. Markmið grenndarkennslu er að gera nemendur læsa á sitt nánasta umhverfi, og að
nemendur fái reynslu af nærumhverfinu frá fyrstu hendi (Gruenewald, 2003). Í sinni
víðustu mynd snertir læsi samskipti og þekkingu sem gerir okkur meðal annars kleift að
skilja umhverfi okkar og tjá okkur um það á margvíslegan hátt. Læsi er víðtæk
samskiptafærni sem veitir fólki vald og verkfæri til tjáningar (Stefán Jökulsson, 2012). Við
notum öll skynfæri okkar við sköpun og lestur merkingar og setjum hana í samhengi við
raunveruleg verkefni (Stefán Jökulsson, 2012). Því má segja að grenndarnám sé hentug
leið til að setja í samhengi reynslu daglegs lífs og hagnýta í skólakerfinu. Að því leiti er
grenndarnám í anda Deweys, en hann taldi nemendur sjaldan fá tækifæri til að setja
þekkingu námsins í samhengi við eigin reynslu. Eins og áður sagði taldi Dewey að
skólastofan væri einangruð frá raunveruleikanum, að í henni væri oft þvingað atferli og þar
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vantaði leiðir til að nýta upplifanir nemenda til að vekja áhuga á náminu (Dewey, 2000b).
Dewey taldi vettvangsferðir ómissandi þátt í skólastarfi allra skólastiga. Hann lagði til að í
vettvangsferðum skoðuðu yngstu nemendurnir fyrst umhverfið næst sér, svo sem
skólabókasafnið og skólalóðina. Svo væri hringurinn stækkaður eftir því sem nemendurnir
eldast, og þau færu í lengri ferðir (Jóhanna Einardóttir, 2010).
Í kaflanum Hæfniviðmið fyrir sjónlistir í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að
sjónlistanám ætti að stuðla að því að nemendur öðlist forsendur til að kynnast sjálfum sér í
tengslum við nærumhverfi og náttúruna, ekki síður en efnisheiminn. Þekkingin sem
skapast verður ýmis konar, byggð á rannsóknum á raunveruleikanum eða töfrum
ímyndunaraflisins (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013). Ennfremur segir þar að
með því að taka þátt í að skapa, greina og njóta listar þjálfist nemendur í að upplifa list
jafnframt því að þróa með sér samkennd, umburðarlyndi og gagnrýninn skilning á
heiminum (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013). Þann skilning öðlumst við einnig
í gegnum kynni okkar af nærumhverfinu, sem er eins komar upphafsreitur eða
viðmiðunarpunktur okkar. Þeir staðir geta síðan hjálpað okkur við að brúa bilið milli
nærumhverfis og fjarlægari staða og skoða heiminn í stærra samhengi (Sommarville,
2010). Að læra að skilja umhverfið í gegnum myndmál getur oft verið einfaldara en að
öðlast skilning á forsendum talaðs eða ritaðs mál.
Myndmálið er lúmskara en ritað mál því það á greiðari aðgang að skynjun
okkar. Svo fremi sem augu okkar eru opin erum við berskjölduð fyrir
sjónrænu áreiti, en við þurfum að setja okkur í stellingar til að lesa texta.
(Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999, bls. 272)
Gönguferðir eru áhrifarík leið til að skoða umhverfið og náttúruna. Leiðsögu- og
listamaðurinn Ósk Vilhjálmsdóttir skipuleggur hæglætisgönguferðir (e. slow travel) með
áherslu á að skoða náttúruna. „Því hægara sem þú ferð yfir, því meira sérðu“ (Ósk
Vilhjálmsdóttir, 2007, bls. 30), en Ósk telur náttúruskoðun mikinn hvata frjórrar hugsunar.
Ennfremur segir Ósk að útivera og náttúruskoðun veiti mikla lífsfyllingu, og vill hún að
börn innflytjenda eigi ekki síður kost á þeim lífsgæðum. Þetta er ákveðin leit að lífsgæðum
sem gleymist stundum í daglegu stressi. Í viðtali sagði hún:
Kílómetrafjöldinn skiptir ekki öllu máli heldur að ferðalögin feli í sér
meira andríki og innihald. (Inga Rún Sigurðardóttir, 2007, bls. 30)
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Úti- og grenndarnám gefur tækifæri til að nýta öll skynfæri, samhliða hreyfiþjálfun. Þannig
má samþætta íþróttakennslu við önnur viðfangsefni.
[Útinám] gefur gott tækifæri til að tengja heilsuuppeldi og sjálfbærni í
lifnaðarháttum. Nemendur þurfa að þekkja, skilja og virða náttúruna og
næsta umhverfi sitt, manngert eða náttúrulegt. Nemendur læra að klæðast
eftir veðri og undirbúa sig með nesti og öryggisbúnað. Ratvísi, skipulag og
stjórnun eru mikilvægir þættir sem nást fram með útivistarferðum.
(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 183)
Áherslur Dewey á frelsi einstaklingsins tengdust hugmyndum hans um hömlur hinnar
hefðbundnu skólastofu þar sem allir áttu að þegja og sitja kyrrir. Slíkar aðstæður taldi hann
ekki vera ákjósanlegan kost fyrir nám, því í því fælist þvingun (Dewey, 2000b). Frelsi til
að hreyfa sig væri mikilvægt í námi, auk þess sem það er áhrifarík leið til að viðhalda
andlegri og líkamlegri heilsu. Í skólastarfi getur grenndarnám haft víðtæk áhrif, til dæmis
hjálpað nemendum að sjá umhverfið í nýju ljósi, og að setja það í samhengi við námið.
Ekki þarf alltaf að fara langt til þess að innihaldsríkt grenndarnám eigi sér stað.
Styttri ferðir út á skólalóðina þar sem rýnt er í nærumhverfið hafa sitt að segja. Mikilvægt
er að skipuleggja kennsluna þannig að hún gefi rými t.d. fyrir vettvangsferðir eða
þemaverkefni. Margir kennarar veigra sér við það vegna þess að það passar illa inn í
dagsskipulagið. Mögulegt væri að hafa einn dag í viku þar sem ekki eru 40 mínútna
kennslustundir, heldur ein samfella, og gætu þá kennarar farið saman með hópa út fyrir
skólann. Dewey leggur hinsvegar mikla áherslu á að í skólastarfi sé samfella, en ekki röð
ótengdra athafna. Samfelld skipuleg starfsemi þar sem eitt skref undirbýr þörfina fyrir
næsta á röklegan hátt, stig af stigi, og byggi þannig við þekkingu og reynslu sem fyrir er
(Dewey, 2000a).
Aðalnámskrá grunnskóla (2012) leggur áherslu á að kennarar skapi aðstæður fyrir
nemendur til að kynnast eigin nærumhverfi. Erla Dís (2016) segir suma kennara mikla það
fyrir sér að drösla hópi af 6 ára börnum út, en sjálf hefur hún gert það í sinni kennslu. Hún
segir að þetta sé bara spurning um viðhorf, og yfirleitt sé það ekkert vandamál að fara út á
skólalóðina, en geti þvert á móti verið skemmtilegt að brjóta upp hefðbundið skólastarf. Á
haustin gerir hún sjónræna rannsókn með nemendum í 1. bekk. Þau hafa rýnt í laufin, týnt
þau, og tekið þau inn. Laufblöðin eru síðan nýtt sem innblástur í útsaumsverkefni, en þá
geta nemendurnir valið sér garn, borið saman litina, og túlkað upplifunina á eigin hátt.
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Hugmyndir Erlu Dísar eru á margan hátt í anda aðferða Keri Smith sem hefur gefið út
fjölmargar bækur með skapandi verkefnum sem fá notendur þeirra til að upplifa
nærumhverfi sitt á nýjan hátt. Bækur hennar kynna margvíslegar aðferðir við að toga fólk
út fyrir hversdagsleikann og fara að veita fegurðinni í kring um sig athygli. Keri Smith
setur spurningmerki við allt sem er hefðbundið, og ögrar þannig gildismati okkar á hlutina.
Í bókinni How to be an Explorer of the World: Portable Art Life Museum er lögð áhersla á
að fara í gönguferðir sem hafa ekki ákveðinn áfangastað (Smith, 2008). Hún hvetur til þess
að fara óhefðbundnar leiðir og jafnframt hvetur hún lesandann til að villast. Líkt og Ósk
Vilhjálmsdóttir leggur hún áherslu á að maður þarf ekki að flýta sér, eins og venjulega
þegar förinni er heitið á einhvern áfangastað, heldur má maður einfaldlega drolla (Smith,
2008).
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5. Lokaorð
Astrid Lindgren sagði eitt sinn að allt gott sem gerst hefði í veröldinni hefði fyrst átt sér
stað í ímyndunarafli einhvers. Það er mikið til í því. Við þurfum að æfa okkur í virkja
ímyndunaraflið, til þess að virkja sköpunargáfuna og láta okkur fara að dreyma um betri
heim, því án þess breytist lítið. Við höfum ef til vill ekki völd til þess að breyta heiminum,
en við höfum völd til þess að breyta okkur sjálfum og leggja okkar lóð á vogarskálarnar.
Þannig getum við í það minnsta haft áhrif á heiminn. Við höfum völd, sem felast í því að
vera hugsandi, skapandi mannverur. Við getum skapað nýjan heim, bara með því að
ímynda okkur hann. Að ímynda okkur eitthvað betra eða áhugaverðara ýtir núverandi
tilveru í fasa breytinga. Sumar byltingarkenndustu breytingar okkar tíma eru til komnar
vegna þess að einhver hafði hugrekki til þess að ímynda sér eitthvað nýtt.
Þróunar á sviði nýsköpunar í tækni og vísindum virðast engin takmörk sett. En hvert
stefnum við í þeim efnum? Auðhyggja og iðnþróun hafa leitt af sér ákveðna firringu.
Sumir óttast að mannkynið sé komið í öngstræti. Fegurðupplifun gegnir mikilvægu
hlutverki í skynjun okkar á veruleikanum. Við þurfum að hætta að líta á fegurðina sem
söluvöru, eða lúxus sem aðeins fæst ef greitt er fyrir hann dýru verði. Fegurðin er ekki
aðeins fyrir útvalda eða þá sem eru djúpt sokknir í yfirborðsdýrkun neyslusamfélagsins.
Fegurðarinnar geta allir notið, óháð stétt eða stöðu.
Með hugmyndabókinni Sjónræn rannsóknarvinna: kveikjur fyrir skapandi skólastarf vil ég
gefa nemendum á ýmsum aldri tækifæri til að upplifa umhverfi sitt og fegurðina í því á
nýjan hátt. Þess ber að geta að aðgangur að hugmyndabókinni er lokaður á Skemmunni
eins og er, meðan unnið er að útgáfi efnisins. Velkomið er að hafa samband við höfund til
að fá frekari upplýsingar. Verkefnin eiga það sameiginlegt að þar er unnið með eigin
áhuga, og þegar þeim er lokið getur verið áhugavert að athuga hvort og þá hvaða
samnefnara viðfangsefnin sem nemendur hafa valið sér hafa. Við þurfum að staldra við og
gefa okkur tíma til þess að njóta litlu augnablikanna í lífinu. Að njóta hversdagslegra
upplifana og fegurðarinnar allt í kringum okkur gefur okkur lífsfyllingu. Við þurfum að
hægja á okkur og endurskoða hlutina og gildismat okkar. Á þann hátt má skapa aðstæður
fyrir nemendur til að endurskoðaða afstöðu sína, meðal annars til fegurðar, neyslu og
náttúrunnar.
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Nýjar kröfur eru uppi í menntakerfinu. Aukin áhersla er lögð á samvinnu, ábyrgð,
gagnrýna hugsun og sköpun. Ég vil kenna nemendum aðferðir í hugmyndavinnu;
sjónrænna rannsóknarvinnu. Rannsóknarvinnan er grunnur að kveikjum og hugmyndvinnu
í skapandi skólastarfi. Kveikjan er fyrsti þáttur skapandi ferlis, en tilgangur hennar er að
finna eigin áhuga. Áhugahvöt gegnir veigamiklu hlutverki í námi, en hún hjálpar okkur að
skilja okkur sjálf, um leið og hún gerir námið spennandi og skemmtilegt. Tækifæri til að
nýta áhuga nemenda ber að taka fagnandi, og ekki skemmir fyrir ef ýtt er undir
sjálfsþekkingu, næmi og siðferði um leið. Ég hlakka til að takast aftur á við kennslu með
hugmyndabókina í farteskinu þar sem mér mun gefast kostur á að þjálfa bæði skapandi og
gagnrýna hugsun nemenda. Grípum tækifærið og skemmtun okkur og njótum um leið og
við lærum og verum nógu hugrökk til að breyta heiminum.
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