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II

Útdráttur

Meistaraverkefnið Að skapa tengsl við náttúru með listsköpun er tilraun til að nálgast og
bregðast við loftslagsbreytingum sem heimurinn stendur frammi fyrir í dag.
Loftslagsbreytingar eru afleiðingar þess stóra vandamáls sem aftenging mannsins frá
náttúrunni og umhverfinu veldur.
Meistaraverkefnið samanstendur af þremur smiðjum sem unnar voru á ólíkum
vettvangi. Smiðjurnar eiga það sameiginlegt að vinna að því að skapa aukin tengsl
þátttakenda við náttúruna og umhverfið. Til að undirbúa mig undir listasmiðjurnar vann
ég sjálf listrænt verkefni með það að markmiði að kanna eigin tengsl við nærumhverfið
og kanna þau áhrif sem ég hef á mitt umhverfi.
Markmið meistaraverkefnisins var að kanna og þróa eigin starfshætti í átt að skapandi
leiðum í menntun til sjálfbærni. Í því ljósi er vísað í kenningar fjölmargra fræðimanna
og þær tengdar við áherslur Aðalnámskrár frá 2011.
Verkefnin sem framkvæmd voru í tengslum við meistaraverkefnið fólust í eigin
listsköpun, smiðju í Landakostsskóla og smiðju á Kjarvalsstöðum í tengslum við
vetrarhátíð. Öll verkefnin lögðu áherslu á skapandi flæði og persónulega nálgun.
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Abstract

The master’s thesis, To Connect with Nature through Art is an attempt to address and
react to the global changes the world faces today. Climate change is the result of the
deep problems caused by humans’ disassociation from nature and the environment.
This thesis is based on three workshops conducted in different locations/areas. The
workshops share the objective of creating a deeper connection between the participants
and the natural environment. To prepare myself for the workshops I worked on an
artistic project aimed at investigating my relationship with my immediate environment,
and exploring how I affect my environment.
The aim of the project was to explore and develop my own practice towards a creative
approach to education for sustainability. In this context I refer to the theories of several
scholars and relate these to the emphases of the National Curriculum from 2011
The projects conducted in relation to the master’s project included my own artistic
practice and workshops at Landakotsskóli and Kjarvalsstaðir connected to the city´s
Winter Festival. All the projects focused on a creative flow and a personal approach.
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Formáli

Þetta 10 eininga verkefni var unnið við listkennsludeild Listaháskóla Íslands undir
leiðsögn Ásthildar Bjargar Jónsdóttur. Henni vil ég þakka fyrir mikinn stuðning,
hvatningu og jákvætt viðhorf. Samvinna okkar gekk vel og finnst mér ég hafa eignast í
henni góðan vin.
Einnig vil ég þakka Gunndísi Ýri Finnbogadóttur fyrir að grípa mig þegar ég var í
frjálsu falli og hjálpa mér að lenda mjúklega í listsköpunarferlinu.
Fjölskyldu minni vil ég einnig þakka fyrir alla hvatninguna og þolimæðina sem þau
veittu mér. Yfirlesurum mínum Vigdísi Gigju, Lofti S. Magnússyni og Ingibjörgu
þórisdóttur vil ég þakka fyrir að hafa gefið sér tíma til að lesa ritgerðina yfir og gefa
mér ráð.
Magdalenu Helgu Óskarsdóttur vinkonu minni og samstarfsfélaga vil ég þakka
sérstaklega fyrir hennar róandi nærveru og skemmilegu sýn á lífið.
Að lokum er ekki annað hægt en að þakka samnemendum mínum, fyrir að taka þátt í
öllum samtölunum og vangaveltum um lífið og tilveruna og þá sérstakalega Herborgu
Eðvaldsdóttur og Dagrúnu Magnúsdóttur sem voru mín stoð og stytta í gegnum námið.
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1 Inngangur
Náttúran hefur alltaf verið mér undrunarefni. Margt af því sem ég hef upplifað úti í náttúrunni
hefur mótað mig sem einstakling. Það sem hefur drifið mig áfram er frumkraftur náttúrunnar,
þar sem hún óbeisluð fær að njóta sín. Sífelld orka hennar sem endurskapar og upphefur sjálfa
sig og ekkert fær stöðvað hefur mikil áhrif á mig. Upplifun á því hvernig átök vinds og vatns
mætast, þar sem fossar steypast fram og vindurinn grípur inn í, en fær flæðið ekki stöðvað
veitir mér orku. Jöklar skríða og hopa á víxl og skilja eftir sig landslag sem ekki verður við
hreyft. Samvinna hrauns og ösku skilja eftir sig myndform sem hugur manna hefði ekki getað
mótað. Hvar harðneskja flóru hefur sagt til um að hún velur sjálf sitt svæði til lífs. Verk
manna um endursköpun náttúru er aðeins hugmynd að því sem frumöflin sjálf kunna og geta.
Staða mannsins í dag hefur leitt honum fyrir sjónir að hann er lítils megnugur án þess að
náttúrunnar njóti við, því hefur hann reynt að snúa til baka og hefja uppbyggingu í formi
ýmiss konar friðunar á landsvæðum svo og ræktunarlands sem hefur farið halloka vegna
ágangs manna. Sumt hefur tekist vel en annað þarf lengri tíma. Þessi vitundarvakning er
mikilvæg og það er mikilvægt að hún nái til fólks á breiðari grundvelli. Þessi vitundarvakning
verður að hefjast á vettvangi grunnmenntunar. Skólar þurfa að veita nemendum tækifæri til að
læra að skynja og þekkja náttúruna, finna sig sem hluta af henni, og þróa með sér löngun til að
hjálpa henni að halda stöðu sinni. Á fyrstu skólastigum væri mjög æskilegt að nemendur
upplifi að náttúran sé okkur nauðsynleg. Þeir þurfa að skilja hvernig við viðhöldum jafnvægi
allra lífvera. Börn eru mjög móttækileg, opinn fyrir fjölbreyttum fróðleik og hafa forsendur til
að vera öflugir sendiherrar þegar þau vilja hafa áhrif á sitt nánasta umhverfi.
Þegar vekja á áhuga nemenda á náttúrunni eru ýmsar leiðir færar, meðal annars með
endurnýtingu hluta og gera þeim grein fyrir hvað áhrif ýmis aukaefni geta haft á allt umhverfi
og hvaða afleiðingar geta orðið, ef það er ekki haft í huga. Myndlist getur átt stóran og
mikilvægan þátt í að auka læsi nemanda á eigið umhverfi, því með myndlist er hægt að kynna
myndlíkingar sem ekki krefjast orða. Því betur sem okkur gengur að fá unga fólkið í lið með
okkur, því meiri líkur er á jákvæðum árangri. Til þess að árangur náist í að vekja áhuga og
umhyggju nemenda á umhverfinu þarf víðtæka samstöðu milli allra þeirra sem koma að
menntun barnsins, því án þess verða sífelldir árekstrar sem koma til með að hamla
umhverfisvitund barnsins.
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Fátt er það sem hefur veitt mér eins mikla vellíðan og að ferðast um ósnortna náttúru landsins,
kynnast náttúrunni og eiginleikum hennar. Þessi kynni hafa vakið á mörgum stundum minn
innsta frumkraft við nálægðina við þau öfl sem enginn getur tamið. Löngun mín er að geta
orðið partur af og tekið þátt í að þróa hugmyndir sem stuðla að því að vekja fólk til
umhugsunar og verða meðvitað um nauðsyn umhverfisverndar. Meistaraverkefni mitt er liður
í því að svo megi verða. Þessi ritgerð skiptist fyrst í umfjöllun um verkefni sem ég hef unnið í
Waldorfskólanum Sólstöfum, með það að leiðarljósi að vekja áhuga nemenda á umhverfi
sínu. Næsti kafli fjallar um kennslufræðilegar áherslur sem stuðlað geta að auknum áhuga
nemenda á náttúrunni. Kafli þrjú fjallar um þrjú verkefni sem ég vann til að fá aukna reynslu
af fyrirbærinu. Fyrsta verkefnið er umfjöllun um listaverk sem ég vann með það að leiðarljósi
að tengjast náttúrunni í gegnum listrænar tilraunir. Annað verkefni er vinnusmiðja sem ég
vann í Landakotsskóla og þriðja verkefnið er listasmiðja sem ég vann á Kjarvalsstöðum. Öll
voru verkefnin unnin með það að markmiði að auka eigin þekkingu og þróa eigin
starfskenningu.

2

2 Að móta eigin starfskenningu
Síðastliðin fimm ár hef ég starfað í Waldorfskólanum Sólstöfum, sjálfstætt reknum
grunnskóla fyrir nemendur í 1.-10. bekk. Þar hef ég komið að fjölbreyttum verkefnum
skólastarfsins, allt frá yngstu stigum til þeirra elstu. Upplifun mín að starfa í þessu umhverfi
hefur gefið mér tækifæri til þess að kynnast menntun barna á annan hátt en ég hef áður gert.
Þessi reynsla hefur gefið mér nýja sýn á uppeldi og orðið til þess að vekja með mér einlægan
áhuga á að vinna með börnum og starfa með fólki sem hefur sama áhuga. Kennslufræðinámið
í Listaháskóla Íslands (LHÍ) hefur aukið færni mína í skapandi skólastarfi og stuðlað að meira
öryggi og ánægju í samskiptum við börn og veitt mér meiri færni og fræðilegan grunn til þess
að miðla þekkingu minni, skipuleggja kennslu og setja mér langtíma markmið.
Bakgrunnur minn í myndlist hefur nýst mér í starfi með börnum, þar sem hann hefur hjálpað
mér í því að vinna á skapandi hátt, að beita hugmyndaflæði til þess að láta sér detta eitthvað
nýtt í hug, við hinar ýmsu aðstæður sem geta myndast. Að vera góður kennari er erfið vinna
og oft ekki mikils metin. Maður þarf að hafa mikla ástríðu fyrir því sem maður er að gera og
það er eilífðarverkefni að vera góður kennari. Markmið hvers kennara ætti að vera að fá hvern
nemanda til þess að hlakka til að koma í skólann og að nemandanum líði vel í skólanum,
finnist hann vera að vinna að einhverju og finni tilgang í því sem hann eru að gera, að
verkefnin veki hjá honum spurningar og forvitni. Ég tel kennarastarfið vera endalausa
rannsóknarvinnu, sem gerir starfið skemmtilegt og fjölbreytt.
Þegar á hólminn er komið skiptir mestu afstaða kennara, atorka og
vandaðir starfshættir. Með því að ganga til verka með opinn hug og
einlægan vilja má komast langt. (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra
Ragnarsdóttir & Torfi Hjartarson. 2012. bls. 61)
Er það ekki það sem skiptir mestu máli, þessi einlægi vilji til að gera sitt besta?
Mikilvægur liður í að vera góður kennari, er að komast að raun um hvaða aðferðir dugi
best við undirbúning kennslunnar (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Ég held að erfiðasta
hlutverk kennarans sé að fá nemendur til að hafa áhuga á því sem hann er að kenna, og
myndi ég telja að það væri útbreitt vandamál. John Dewey (1859-1952) var bandarískur
heimspekingur og menntunarfræðingur sem vildi meina að nemendur lærðu með því að
framkvæma, (e. learning by doing) (Guðrún Friðgeirsdóttir & Margrét Jónsdóttir,
1995). Það er því mikilvægt fyrir kennara að skapa þannig aðstæður að nemendur séu
ekki bara að taka á móti upplýsingum heldur þurfi þeir að upplifa það sjálfir.
3

Framkvæmd leiðir til dýpri skilnings. Þegar kennarar geta tengt skólastarfið við sjálft
lífið, ná nemendur að tengja sig við efnið og þar með á lærdómur sér stað (Dewey,
1938/ 2000).
Í kennslu hef ég lagt jafna áherslu á myndlist og handverk. Það að kunna að vinna með
höndunum finnst mér vera mikilvægur grunnur til að tengjast umhverfinu. Að læra að
tengja náttúru og handverk saman gerir fólk meðvitaðra um umhverfi sitt og sjálft sig.
Kennsla utandyra er eitthvað sem þarf líka að huga að, t.a.m. að skapa aðstæður þar sem
nemendur komast í snertingu við náttúruna. Í útinámi geta nemendur leikið sér, flogist
á, klifrað í trjám, hlaupið um á ójöfnum jarðvegi. Eins er gott að vinna með allskonar
handverk t.d tálga, lita ull, búa til skýli. Skólalóðirnar í flestum skólum í dag hafa ekki
upp á þetta að bjóða og þar er oft lítið rými fyrir ímyndunarafl barna (Malone. &
Tranter, 2005).
Megintilgangur með námi í list og verkgreinum í grunnskóla er að allir
nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á
verkkunnáttu, sköpunarkraft, samhæfingu hugar, hjarta og handar og
margar ólíkar tjáningaleiðir. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011. bls. 141)
Efnisþekking er mikilvæg í handverksnámi, t.d. þekking á trjátegundum, þar sem hver
trjátegund hefur sinn eiginleika. Að þróa með sér tilfinningu fyrir eiginleika og áferð efnisins,
geta snert á efni og sagt til um hvort það er silki, bómull eða ull, getur gagnast þegar fólk vill
skapa eitthvað og er með hugmynd. Slík efnisþekking veitir meiri möguleika á því að vita
hvað efni hentar í hvaða sköpunarferli. Í Waldorf-fræðunum er lögð áhersla á að gott sé að
hafa djúpan skilning á efnum. Þá þarf kennarinn ekki endilega að vera sérfróður um eiginleika
allra efna en hann þarf að geta komið því frá sér á þann hátt að nemendur nái að mynda tengsl
við efnið og að efniviðurinn skipti barnið máli (Waldorfskólinn, 2015).
Það er ekki annað hægt að segja en að það sé krefjandi en jafnframt gefandi reynsla að
vinna með börnum og maður lærir ekki síður um sjálfan sig við að leiðbeina öðrum. Það
kemur greinilega í ljós í grein Kristínar Valsdóttur, prófessors við listkennsludeild LHÍ,
að það sem er haft að leiðarljósi í starfi með börnum og ungmennum er umburðarlyndi,
vinnusemi, hlýlegur agi sem og jákvætt lífsviðhorf og lífsgleði (Kristín Valsdóttir,
2009). Einnig kemur þar fram að kennarar eiga það sameiginlegt, sama hvernig þeir
greina sig, að þeir hafa mikla trú á því sem þeir kenna og vilja hafa áhrif og leggja
flestir mikla vinnu á sig til þess að það takist. Hafþór Guðjónsson (2011) dósent við
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Menntavísindasvið HÍ leggur áherslu á að kennarar skoði starf sitt með
rannsóknargleraugum, því það sé mikilvæg leið til að læra í starfi og vaxa í starfi. En
einnig talar hann um mikilvægi þess að læra af reynslunni, sem er í anda Dewey. Að
geta rætt við samstarfsmenn eða félaga af einlægni um starf sitt hvað gekk vel og hvað
mætti betur fara, eykur líkurnar á farsælu skólastarfi (Hafþór Guðjónsson, 2011). Í starfi
mínu í Waldorfskólanum og í námi mínu í listkennsludeild LHÍ hefur samtal sem þetta
verið ómetanlegt.
Ætli það sé ekki satt og rétt að orði komist að ,,Þetta verður að vera glíma” eins og
heitið á lokaverkefni Hrafnhildar Eiðsdóttur (2010) um sannfæringu Waldorfkennara
um sköpunarkraft í eigin kennslu, ber með sér. Í verkefni sínu kemst hún að þeirri
niðurstöðu að kennarar ættu að vera áhugasamir um nemendur, hafa trú á nemendum og
ná að kveikja áhuga þeirra á efninu. Aðaláherslan væri að nemendum liði vel, þeir væru
lífsglaðir, opnir, gætu tjáð sig og væru ánægðir með sjálf sig. Og markmiðið væri á
endanum að þau fyndu sinn persónulega styrk til að finna sjálf hvað þau hafa áhuga á.
Samkvæmt sálfræðingnum Mihaly Csikszentmihalyi má námið ekki vera of þungt og
ekki of létt, þá geta nemendur annað hvort upplifað kvíða eða leiða, þannig að
kennarinn þarf að fylgjast vel með hverjum og einum. Enginn nemandi er eins og því
þarf markmið kennarans að vera að láta hvern nemanda geta tekið ábyrgð á sínu námi
(Flaste, 1989). Samkvæmt höfundum leiðbeiningarrits um grunnþáttinn Sköpun ætti
markmið skóla að vera að þjálfa nemendur í því að hafa sjálfstraust til þess að taka af
skarið, að beita ímyndunarafli, sýna frumkvæði, leita samvinnu og vinna sjálfstætt. Hjá
góðum kennara væri áhuginn á að læra meira, vilji til að bæta við sig þekkingu,
ákveðinn áhugi á lífinu og tilverunni. Viljinn til að þroskast í starfi og vilja gera betur
(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir & Torfi Hjartarson, 2011). Ég
held að partur af því að viðhalda áhuga á kennslu sé sjálfsrannsókn og skrifa t.d. dagbók
til að rannsaka hvern dag í kennslunni. Ég tel að það séu of lítil samskipti á milli
kennara í almennu skólastarfi og það valdi því að þeir eigi erfitt með að þróa sig áfram í
kennslu.
Námsmat er mikilvægur hluti alls skólastarfs. Leiðsagnarmat er markvisst tæki sem kennarar
og nemendur geta notað til að meta hvort nám hafti átt sér stað og til að vera örugg um að það
sem þú ert að kenna nái skilningi nemenda. Námsmat á ávallt að vera þannig að það styðji við
nemendur og geri þeim kleift að nýta sér það á jákvæðan hátt, til dæmis að geta spurt sig
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spurninga á borð við hvað get ég gert betur? Að námsmatið örvi þá til að vilja bæta sig
(Marsh, 2009 bls.71).
Annars vegar verður námsmat að vera fjölbreytt og hins vegar er námsmat ekki
endapunktur heldur ferli sem stendur yfir allan námstímann. Til þess að tryggja
að námsmat sé fjölbreytt dugar ekki að nota hefðbundnar aðferðir eingöngu
heldur verða kennarar einnig að nýta sér aðferðir óhefðbundins námsmats.
(Elísabet Valtýrsdóttir, 2010, bls. 28)
Ég tel að það sé margt gott í Waldorfskólanum Sólstöfum, þar er lítið um að börnin séu látin
þreyta próf og það er yfirleitt engin heimalærdómur fyrr en á efri stigum og því er ábyrgð
bekkjarkennarans mikil, hann þarf að vera vel vakandi yfir nemendum sínum, og er í miklum
persónulegum samskiptum við foreldra.

2.1 Skoða, hlusta og skilja í samtali við umhverfið.
Ein leið til að læra að bera aukna virðingu fyrir náttúrunni er að gera nemendum grein
fyrir stöðu loftslagsbreytinga og auka þekkingu þeirra á loftlagsbreytingum, stuðla að
áhuga þeirra og frumkvæði. Hjálpa nemendum að finna fyrir löngun til að sporna við
loftslagsbreytingum, fá þá til að vera áhugasama og að það viðhaldist eftir að
kennslunni lýkur. Til að ná þessu fram hjá nemendum þá eiga þeir vera sjálfstæðir
rannsakendur og vinna hugmyndavinnu í kringum loftslagsbreytingar. Hugmyndum er
gert hátt undir höfði og þær útfærðar á skapandi hátt. Foley talar um að við þurfum að
upphefja hugmyndir, hvetja nemendur til að vinna með sínar eigin hugmyndir.
Nemendur ættu að fá tækifæri til að vera skapandi, forvitnir, sem leita svara við
spurningum, framkvæma hugmyndir í gegnum leik (Foley, 2014). Ég tel að það sé mjög
mikilvægt að upplýsa nemendur um þetta málefni þar sem staðreyndin er sú að miklar
loftslagsbreytingar hafa orðið undanfarna áratugi, ekki hvað síst á síðustu árum og hefur
það áhrif á okkur öll. Loftslagsbreytingar valda meðal annars að meðalhiti
andrúmsloftsins er að hækka, umfangsmikill bráðnun á ís og snjó, súrnun sjávar og
sjávarborð fer hækkandi. Þó ekki sé hægt að koma í veg fyrir öll áhrif, þá er líklegt að
án aðgerða muni áhrif loftslagsbreytinga að lokum verða meiri en aðlögunargeta
náttúrulegra og samfélagslegra kerfa fær við ráðið (Halldór Björnsson, 1998).
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Það er á okkar ábyrgð að upplýsa nemendur og gefa þeim tækifæri til að hafa áhrif. Það er
betra að gera eitthvað í málunum en aðhafast ekkert. Hvort myndum við vilja hafa reynt allt
sem í okkar valdi stóð eða sjá eftir því alla tíð að hafa ekki gert neitt.
Vandamálin sem við stöndum frammi fyrir í heiminum í dag krefjast þess að við
finnum nýjar leiðir til að hugsa og bregðast við. Sköpun og nýsköpun geta fært
samfélög í átt til auðsældar en samfélög verða jafnframt að sýna ábyrgð
gagnvart umhverfi og náttúru, menningarlegum margbreytileika, velsæld allra
einstaklinga, ekki bara fárra. Úr stefnuyfirlýsingu Evrópuárs sköpunar og
nýsköpunar (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir & Torfi
Hjartarson. 2012. bls. 9)
Það að eiga samtal við umhverfið sitt er undirstaða í skapandi ferli. Í skapandi námi er
ekki nauðsynlegt að finna upp hjólið heldur skynja umhverfi sitt með því að hlusta,
skoða og reyna að skilja það og leyfa því að dvelja innra með manni og gerjast. Með
þjálfun athyglisgáfu og skynjun á umhverfi sínu myndast þekking sem mun búa með
nemandanum og nýtast til að styrkja skilning hans á umhverfi sínu sem og heiminum
(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir & Torfi Hjartarson, 2012).
Nemendur þurfa að vera meðvitaðir um það sem er að gerast í kringum okkur og geta
jafnvel brugðist við með sögum, á skapandi hátt með úrlausnum, um hvað hægt sé að
gera. Með því þurfa þau að vera tengd við umhverfi sitt og finnast þau geta sagt sögu
sem skiptir máli svo þau geti haft áhrif. Þá eru verkefni sem snúast um að vinna með
sína persónulegu tengingu við náttúruna og vinna með sitt eigið umhverfi vel til þess
fallin. Slík verkefni falla undir áherslur sem flokkast undir grenndarnám.

2.2 Grenndarnám
Í greininni The Fringe of Nirvana er fjallað um hvernig hægt er að vinna listrænt með
nemendum á listrænan hátt, út frá þeirra nánasta umhverfi. Í verkefninu voru nemendur
hvattir til að vinna persónulega með náttúru og samfélag (Graham. 2008) sem er
nauðsynleg leið til að efla samkennd með náttúrunni og samfélaginu. Með þessari
persónulegu tengingu nemendanna, náði þeim að finnast eins og að þeir væru partur af
umverfinu og það skipti máli hvað yrði um það, þannig er auðveldara að vinna með
loftslagsmál, því það er auðveldara að vinna út frá einhverju sem nemendur hafa
persónulegan áhuga á, sem tengist þeim persónulega svo þeir öðlist sína eigin sýn og
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skilning á loftslagsbreytingum. Markmið mitt er að hjálpa nemendum að finna fyrir
löngun til að sporna við loftslagsbreytingum, fá þau til að vera áhugasöm og að sá áhugi
viðhaldist.
Vísindin hafa sett fram ýmis konar flóknar og stundum óskiljanlegar útfærslur á hvernig
loftslagsbreytingar eru alltaf að aukast, línurit og langur texti af flóknum upplýsingum birtast í
fjölmiðlum sem hefur fráhrindandi áhrif og fólk hættir að spá í þetta, lætur loftslagsmál sig
litlu skipta (Guðbjörg Jóhannsesdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir, 2015).
Á meðan vísindi og vísindaheimspeki hafa, eins og við höfum séð, verið að
undirbúa jarðveginn fyrir könnun á heiminum eins og við skynjum hann, hafa
myndlist, ljóðlist og heimspeki með djörfum hætti verið að ryðja ákveðna braut
sem færir okkur algjörlega nýja sýn, sem er einkennandi fyrir samtímann, á
hluti, rými, dýr og jafnvel manneskjur séðar utanfrá, eins og þær birtast í
skynsviði okkar. (Ponti, 2008)
Ég tel að þarna sé leið sem hentar vel til að ná til fólks. Ef við tökum listrænan vinkil á þessa
vísindalegu nálgun og vinnum hana með öllum skilningarvitum þá myndi það hafa sterkari
áhrif á fólk og jafnvel ná að breyta vitund hjá fólki svo það yrði opnara fyrir því að vilja taka
þátt í að stoppa eða koma í veg fyrir loftslagsbreytingar. En það hefur sýnt sig að ef maður er
virkur þátttakandi í verkinu hefur það enn meiri áhrif, þegar fólk getur tekið þátt í að skapa
verkið, þannig að svona vinna væri meira virði ef hún yrði að þátttökulist að einhverju tagi,
eða að fólk gæti alltaf bætt við verkið á einhvern hátt.
Vísindamaðurinn Marcus Moench hélt fyrirlestur á TED um hvernig við getum haft áhrif á
loftslagsbreytingar í gegnum listsköpun. Hann fjallaði um hvernig list gæti haft meiri áhrif en
hreinn og beinn raunveruleiki, þar sem hann gefur ekki raunverulega skynjun. Persónuleg
tenging við málefnið er mikilvæg til að koma auga á vandamál og lausnir. Með listinni getum
við sagt sögu af okkar eigin upplifunum af vandamálum í umhverfinu sem við búum í og
komið með lausnir hvernig við getum breytt því til betri vegar. Mikilvægt er að uppgötva
heiminn í gegnum áhugahvöt og í gegnum leik, að málefnið skiptir máli (Moench, 2015). Þar
sem vestræni heimurinn er upptekinn af allt öðru en náttúrunni og tenging okkar við hana er
alltaf að fjarlægjast meira og meira þá vill Meri-Helga Mantere (2004) meina að við þurfum
að læra að skynja öðruvísi og ástæða þess að við erum í þessari krísu er þessi aftenging okkar
við umhverfið. Með listinni getum við hreyft við ungu fólki, sem venjubundin kennsla nær
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ekki að gera að öllu jöfnu. Listmiðuð umhverfisfræðsla gefur okkur tækifæri til þess að skapa
aðstæður fyrir það að veita skynjun okkar og umhverfinu athygli. Til að ná að tengjast
náttúrunni þurfum við að gefa okkur tíma til að vera í henni, skoða hvernig okkur líður og
vera meðvituð um áhrifin sem hún gefur okkur. Upplifun okkar á náttúrunni getur verið
margvísleg, jákvæð sem neikvæð, ekki bara fegurð heldur getur hún einnig látið okkur upplifa
eitthvað ógeðslegt eða ógnandi. Þetta ferli hjálpar okkur að muna.
Listin snertir hjartað og er tungumál sálarinnar segir James Hillman. Það virðist
vera eins og það kemur mér fyrir sjónir að menntun sem er sneidd allri listrænni
nálgun, á til með að verða köld og þurr, og skilur flest ungt fólk eftir andlega
ósnortið. (Mantere, 2004, bls. 2)
Það að hafa áhrif með listum á tilfinningar ungmenna er meginmarkmið þessa
meistaraverkefnis. Að skapa aðstæður sem hvetja þau til þess að taka afstöðu, taka þátt í
samfélaginu af áhuga, eldmóð og gleði.

2.3 Að rannsaka með aðferðum myndlistar
Myndlistamaðurinn Logi Höskuldsson (2016) setti mikla orku í að rannsaka og taka myndir af
byggingum eftir arkitektinn Sigvalda Thordarson sem var bæði afkastamikill og listfenginn á
sinni stuttu starfsævi og setja hús hans mikinn svip á mörg hverfi borgarinnar. Sigvaldi var
einn af fulltrúum módernismans í íslenskri byggingalist og var þekktur fyrir að nota gulan,
bláan og hvítan lit á áberandi hátt í verkum sínum (mynd 1).

Mynd 1: Hluti af myndaseríu eftir Loga Höskuldsson af byggingum hönnuðum af Sigvalda Thordarsyni
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Með þessu verki sem Logi setur skemmtilega fram á Instagram með lýsingum á húsunum og
kemur einnig inn sínum eigin tilfinningum og pælingum að á skemmtilegan hátt. Með þessu
verki tel ég hann ná að segja sögu manns sem hafði lagt mikla vinnu, hugleiðingar, ástríðu og
vandvirkni í verkið sitt og þarna er sköpunin með yfirhöndina. Þó svo að Logi hafi ekki verið
að hugsa um að sporna við loftslagsbreytingum þá sé ég að þarna gæti verið ádeila á hvernig
við hugsum um umhverfi okkar í dag. Er einhver hugsun á bak við það eða er það bara
græðgin að byggja eins margar og ódýrar íbúðir og hægt er.
Það er hægt að fara margar leiðir í að vinna verk sem hjálpa manni að vakna upp úr
svefninum langa og miðlarnir eru margir sem hægt er að nýta sér. Með því að nálgast þetta
stóra og alvarlega málefni á listrænan og persónulegan hátt með nemendum, leiðir það til
meiri dýptar og hvetur þá til að hafa áhrif með sinni eigin listsköpun. Þessi aðferð er dæmi um
að vera tengdur viðfangsefninu, rannsókn og áhuga sem er góð leið til að vera meðvitaður um
það sem er í kringum okkur og bera saman mismunandi aðferðir sem fólk hefur notað á
gagnrýninn hátt. Að skoða umhverfi okkar og finna fyrir löngun til að skoða dýpra, fara alla
leið og koma svo með niðurstöðu á skapandi hátt.
Það eru hægt að fara margar leiðir í að tjá sig á skapandi hátt, að finna sína ástríðu sem
vekur okkur til að skoða umhverfi okkar á annan hátt, gott dæmi er Listakonan Agnes
Denes, sem fer sínar leiðir í sinni listsköpun. Ekki er hægt að segja að verkin hennar séu
hefðbundin, en þau sem hún gerir eru mjög tilkomumikil, bæði að stærðargráðu sem og
í verki. Hún vinnur út frá heimspeki og vísindum og hún segir að hún geri verk sem eru
unnin út frá því að færa heimspeki, vísindi og stærðfræði í sjónrænt form, sem annars
væru ekki sýnilegt öðrum. Hún kallar þetta sjónræna heimspeki. Allt sem hún skapar
gerir hún af mikilli ástríðu sem hún hefur á umhverfinu sínu. Hún hefur verið staðsett
með listamönnum sem vinna með umhverfislist, en hún segir að þegar hún byrjaði að
vinna verkin sín þá sá hún sig ekki með neinum ákveðnum hópi, heldur fór hún sína
óvenjulegu leið í listsköpun, þrátt fyrir skilningsleysi almennings í byrjun. Hennar sýn
var að vinna með landinu, ekki á móti, allt sem hún gerir er að reyna að vekja fólk til
meðvitundar um umhverfi sitt og hjálpa því að skilja margbreytileika og fegurð
landsins, hvort sem er í borg eða náttúrunni. Hún fékk mikinn áhuga að skoða hvernig
hægt væri að vinna með landfyllingar og lagðist í miklar rannsóknir um hvernig hægt
væri að nýta þau svæði. Verkið hennar Hveitiakurinn (e. Wheatfield, a Confrontation)
frá árinu 1982 (mynd 3) er gott dæmi um hvernig hún setur saman vísindi inn í listform.
Það tók Denes sex mánuði að vinna verkið, sem fól einnig í sér að planta hveiti fræjum í
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akurinn sem var tveir hektarar af landfyllingu sem sett hafði verið yfir rústir nálægt
Wall Street á Manhattan (mynd 2 og 3).

Mynd 2: Agnes Denes undirbýr verkið Hveitiakurinn. Hér sést hvernig umhorfs var áður en hún byrjaði
að planta

Ekki er sjáanlegt hversu mikil og flókin vinna liggur að baki í verkum hennar og það
svakalega líkamlega erfiði sem þurfti til að framkvæma verkið, þar sem hún gerði alla
vinnuna sjálf, og hafði einungis einn sjálfboðaliða til að hjálpa sér. Með þessu verki
hefur hún náð að vinna list sem hefur þann mátt að sá fræjum í huga og hjarta fólks í
tengslum við mikilvægi þess að hugsa vel um umhverfið okkar og að tengja fólk og
samfélag saman. Hennar hugsjón er að vinna vistfræðilega list þar sem henni er
hugleikið að tengja saman menningarleg og félagsleg málefni. Ekki að sýna vald sitt
yfir náttúrunni heldur að vinna með náttúruöflunum.
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Mynd 3: Agnes Denes Hveitiakurinn (e. Wheatfield, a Confrontation, 1982)

Hennar verk snúast ekki um að sýna vald sitt og reyna að stjórna náttúrunni og skilja eftir sig
eyðingu, heldur er hún að vinna í samstarfi með náttúrunni, þannig að hún njóti góðs af. Með
þessu er Denes að vekja athygli almennings á landinu, að fólk uppgötvi hvers það er megnugt
og sýnir hvað hver einstaklingur getur gert til að hafa áhrif (Kerr, 2017).

2.4 Barnamenningarhátíð Laugarnesskóla, 2016
Nám ætti stöðugt að snúast um að nemendur takist á við ögrandi verkefni, sem lætur þá
þurfa að taka ákvarðanir og fá þá til að finna lausnir á sjálfstæðan hátt (Ingibjörg
Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir & Torfi Hjartarson 2012). Eitt af verkefnum
mínum í listkennslunáminu í Listaháskóla Íslands var að taka þátt í
barnamenningarhátíð með nemendum úr 5. bekk Laugarnesskóla, sem fram fór í
Grasagarði Reykjavíkur. Í því verkefni var áhersla lögð á að nemendur fengju að skapa
og vinna í náttúrulegu umhverfi sem jafnframt gæfi þeim tækifæri til að leika sér með
sköpun og vinna í almenningsrými í grennd við skólann. Yfirmarkmið verkefnisins var
að efla lykilhæfni nemenda sem er tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýna hugsun,
sjálfstæði og samvinna með nýtingu miðla og upplýsinga. Auk þess var lögð áhersla á
að þeir tækju ábyrgð og legðu mat á eigið nám. Þessi vinna fór fram í gegnum
upplýsingasöfnun á vettvangi með öllum skynfærum (bæði upplifun og fræðslu),
gagnrýni og samtölum (hvað er fegurð eða ljótt), rannsókn og tilraun, sköpun og miðlun
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sem fólst í að taka þátt í lokasýningu. Áhersla var lögð á að nemendur væru meðvitaðir
um líðan sína á meðan verkefninu stæði. Þeir greindu eigin frammistöðu, virkni sem
þeir skráðu sem sjálfsmat eftir hvern dag. Verkefnið átti einnig að auka tengsl nemenda
við umhverfið sitt í heimabyggð og vekja áhuga og skilning þeirra á náttúrunni og
umhverfinu.
Grasagarðurinn þjónaði þessum markmiðum mjög vel, vegna þess að þarna kynntum
við fyrir nemendum þýðingu, eiginleika, tilgang og regluverk í þessum óvenjulega en
vinsæla útisafni. Hópurinn minn, sem ég vann með ásamt samnemanda mínum Arite
Fricke, einbeitti sér að afmörkuðum svæðum tengdum plöntum frá Japan. Plönturnar frá
Japan eru margar í Grasagarðinum vegna þess hversu góða aðlögunareiginleika þessar
plöntur hafa í íslenskum aðstæðum. Við völdum að vinna með hugtakið “wabi-sabi”
sem merkir að einbeita sér að hringrás lífsins og fegurðinni í hinu endalega, ójafnvægi
og ófullkomleika. Í gegnum wabi-sabi fagurfræði, heimspeki og lífstíl gátu nemendur
tengt persónulega þekkingu og reynslu (eigin lífstíl, japanska menningu) við nýjar
upplýsingar á hagnýtan, skapandi og greinandi hátt (Sternberg, 2010).

2.5 Wabi-sabi fagurfræðin
Wabi-sabi er forn fagurfræði sem er sögð hafa þróast í Japan á 15. öld undir áhrifum zenbúddishma og einskonar mótvægi við fullkomnaáráttu og eyðslusaman lífstíl þess tíma. Wabisabi var upprunalega tengt te-athöfnum þar sem fátækir og ríkir, jafnvel Samurai stríðmenn
fóru saman sem jafningjar og óvopnaðir í tehús til að fylgjast með þessari einföldu athöfn,
dáðust jafnvel að einu blómi í vasanum fyrir framan sig og handgerðum óreglulegum gömlum
tebollum. Þarna voru allir vissir um forgengileika hluta og varnaleysi og öldrun fólks en
dvöldu samt í fegurð augnabliksins. Samkvæmt Leonard Koren er wabi-sabi heimspeki, það
sem fangar fegurð í öllu sem er eðlilegt og gallað. Í rauninni er varla hægt að orða það en ef
ég vildi þýða það þá stendur “wabi” fyrir einfaldleika sem getur verið bæði glæsilegt eða
gróft. “Sabi” þýðir fegurð aldurs og slits (Koren, 1994).
Foreldrar og kennarar sem velja sér wabi-sabi eða minimalisma sem líf- og kennslustíl velja
sér líka öðruvísi uppeldi barna, þó það sé ekki auðvelt að fá börn til að sjá fegurð og tilgang
einmitt í því að ekki leyfa sér allt hvar og hvenær sem er. Í listkennslu býður wabi-sabi upp á
fjölbreytta möguleika til að móta heilan áfanga og það fyrir alla aldurshópa. Samkvæmt
kennsluleiðbeiningum Reibstein er hægt að setja hugtakið í samhengi við sögu Japans, flestir
nemenda hafa einhverja reynslu eða þekkingu af menningarheimi Japans (t.d. Manga). Svo er
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hægt að tengja það við tungumál og ljóðlist eins og Haiku, samfélagsfræði, landafræði (sem
dæmi er hægt að fara í gönguferð í kringum Grasagarðinn, einnig að setjast í grasið með lokuð
augun og skrifa um upplifanir, tilfinningar og skynjanir eins og í wabi-sabi ferðasögum), teathöfn, náttúrunni, vísindum, listum (sem dæmi að búa til pappír úr endurnýttu efni eða
myndskreyta Haiku), hreyfingu, spil, leiki, karakter-menntun (e. character education) og yfir á
lífstílsviðhorf (Reibstein, 2016). Að bæta wabi-sabi í kennslustílinn sinn þýðir til dæmis að
vera virkari í nærumhverfinu sínu. Að fara með nemendur út fyrir skólalóðina, taka til, týna
rusl, ræða um og bera saman ástandið áður og eftir á.
Í Grasagarðinum fengum við líka tækifæri til að vinna með fagfólki garðsins sem var
mikilvægt. Við fengum leiðsögn um japanskar plöntur í garðinum sem eru mest ávaxtatré eða
kvistir sem eru mjög harðgerðir. Það þýðir að þau blómstra snemma áður en þau laufgast og
þola ágætlega næturfrost.
Japan og Ísland eru í grunninn mjög sambærilegar eyjur, þar sem náttúruöflin spila mjög
stóran þátt í mótun þjóðanna og einkennum þeirra. Japan og Ísland eiga margt sameiginlegt
eins og það að vera eyja (með minni eyjum í kring), vera eldvirk (eldfjöll og jarðhiti) og bæði
löndin eru með mjög einkennilegt landslag. Fólkið hefur lært og sérhæft sig í því að lífa með
náttúruöflum eins og jarðskjálfta, tsunami og fleiru. Svo er hægt að segja að Japan sé
heimsþekkt fyrir sína menningu til dæmis japanska hönnun (Manga) og mat (Sushi). Wabisabi er sambærilegt hugtak og minimalismi, núvitund eða mindfulness sem er oft notað þessa
dagana. Fólk er að stunda jóga og hugleiðslu til þess að tengja sig aftur við sjálft sig og losna
frá ónauðsynlegum áhrifum umhverfisins og öðlast innri frið og hugarró. Eitt af markmiðum
okkar með verkefninu í Grasagarðinum var einmitt að færa nemandann nær því að hafa
meðvitund um garðinn og sjálfan sig sem hlut garðsins; lykt, sjón, hljóð, veðrið, tilfinningar
og fagna öllum skynjunum. Einnig snerist verkefnið um hvað gerist ef við erum þarna:
hvernig breytist umhverfið? Hvernig er hægt að bæta einhverju við sem truflar ekki
hringrásina heldur leyfir henni að vera eða jafnvel fær gesti til að skilja betur, gleðjast og
læra? (myndir 4 -7)
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Mynd 4: Þátttakendur í listasmiðju í Grasagarðinum Leikur með boltum

Mynd 5: Þátttakendur í listasmiðju í Grasagarðinum vinna í anda Wabi Sabi
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Mynd 6: Þátttakendur í listasmiðju í Grasagarðinum gera tilraunir með náttúruleg efni, málningu og glerkrukkur

Mynd 7: Allir bjuggu til sína persónulegu krukku með sínum óskum í

2.5 Flæði
Sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi setti fram kenninguna um flæði sem er í
sjálfu sér skyld námi. Samkvæmt Csikszentmihalyi er flæði ástandið þegar manneskja
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getur sökkt sér niður í viðfangsefni, þegar einstaklingurinn nær fullri einbeitingu að
verkefninu sem hann er að vinna að. Til að flæði geti átt sér stað verða að vera skýr
markmið, markviss endurgjöf og jafnvægi milli áskorana og færni
(Csikszentmihalyi1990).
Csikszentmihalyi talar um að mikilvægt sé að finna þetta flæði þar sem lærdómur á sér
stað. Til að finna þetta flæði þarf að vera ákveðin áskorun og skiptir ekki máli hvaðan
hún kemur, en hún má ekki vera óyfirstíganleg, þá hættir hún að vera flæði og verður að
kvíða. En það má heldur ekki vera of auðvelt þá myndast frekar leiði sem er jafn
neikvæður og kvíði (Flaste, 1989). Öll höfum við áhuga á að vera hamingjusöm, en
hvaðan kemur hamingjan, það er ekkert sama sem merki á milli þess að eiga nóga
peninga og hamingju. Með rannsóknum sínum hefur hann uppgötvað mikilvæga
tengingu á milli hamingju og flæðis.
Flæði er ástand sem okkur líður vel í og okkur finnst við vera að skapa eitthvað nýtt og læra
eitthvað nýtt. Að komast í flæðiástand, þar sem við erum algjörlega heltekin af efninu og þar
sem við erum að vinna, getur tekið sinn tíma þar sem oft þarf að læra ákveðna tækni áður en
flæðið getur myndast. Þess vegna er mikilvægt að finna sitt áhugasvið þar sem þú ert alltaf til
í að ganga skrefinu lengra til að komast í flæðiástand þar sem þú missir ákveðið tímaskyn og
finnst þú partur af einhverju miklu stærra en sjálfum þér. Þetta ástand gefur okkur ákveðinn
tilgang fyrir lífinu og okkur líður ótrúlega vel. Þegar maður finnur tilgang með lífinu er
ákveðinn sigur kominn og við þurfum að læra að finna það sem gefur okkur tækifæri á að vera
í flæði. Hann talar um nokkra þætti sem þessi vinna eða sköpun sem við setjum okkur í gefur
okkur ekki færi á að hugsa um neitt annað, það er eins og allt annað hverfi og það sem situr
eftir er flæði. Það skiptir máli að þú sért að vinna að einhverju sem hefur líka jákvæð áhrif á
aðra, að þín vinna hafi á einhvern hátt góð áhrif og sé jákvæð fyrir samfélagið
(Csikszentmihalyi,1990).
Að skapa þetta rými í kennslu er mikilvægt, til að ekki myndist leiði og áhugaleysi, en til þess
þurfum við að vera með yfirsýn yfir hvert barn því ekki eru þau öll eins og erum öll á
mismunandi stað, þetta er ákveðin jafnvægiskúnst sem við þurfum að vera meðvituð um.
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3 Maður og náttúra: Menntun til sjálfbærni
Sjálfbær þróun er þýðing á enska orðinu sustainable development og festist orðasambandið
almennilega í sessi með Brundtland skýrslunni sem samin var árið 1987 Okkar sameiginlega
framtíð (e. Our Common Future) undir stjórn Gro Harlem Brundtland fyrrum forsætisráðherra
Noregs. Þá var hugtakið fyrst skilgreint: Í fyrstu grunnreglu Ríó-yfirlýsingarinnar (1992)
segir:
Sjálfbær þróun snýst um manninn og möguleika hans. Fólk á að geta starfað og
lifað heilbrigðu lífi í sátt við náttúruna.
Sjálfbær þróun hefur þrjár meginstoðir: efnahagsvöxt, félagslega velferð og jöfnuð og vernd
umhverfisins (Siv Friðleifsdóttir, 2002). Mikil þörf var á þessari skýrslu, þar sem hún greindi
frá nauðsyn þess að hefjast strax handa og vinna markvist að umbótum þar sem auðlindir
jarðar voru markvisst að eyðileggjast vegna neysluvenju mannkyns.
Markmið sjálfbærrar þróunar var að fólk leitaðist við að uppfylla þarfir sínar á
hverjum tíma án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að gera slíkt
hið sama. (Sigrún Helgadóttir, 2013 bls. 7.)
Stoðir sjálfbærrar þróunar eru eftirfarandi: umhverfi, efnahagur og samfélag. Þróunin þarf að
vera á öllum stoðunum til þess að verða sjálfbær og miðað er að því að árangur náist með
bættri sjálfbærri þróun í samtímanum án þess að það komi niður á möguleikum
framtíðarinnar. Máltæki frá Kenýja lýsir þessari hugsun mjög vel: ,,Þú hefur ekki fengið
landið til eignar frá foreldrum þínum; þú hefur það að láni frá börnum þínum”.
(Utanríkisráðuneytið 2012)
Árið 1972 var sett á fót Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna (UN Environment
Programme, UNEP) sem er leiðandi í heiminum í dag í tengslum við umhverfismál.
Heimsráðstefnan Sameinuðu þjóðanna var haldin í Ríó 1992 um umhverfi og þróun. Á
ráðstefnunni var alvarleiki umhverfisvandans sem við glímum við viðurkenndur og einnig
hversu mikilvægt það er að allar þjóðir taki þátt í að takast á við vandamálið eins og
loftlagsbreytingar, eyðing og þynning ósonlagsins, eyðing skóga, myndun eyðimarka, mengun
í lofti sem og landi og sjó. Einnig voru lagðar sérstakar áherslur á fátækt og fólksfjölgun,
misskiptingu gæða, ofnýtingu auðlinda, lífshætti og neysluvenjur (Sigrún Helgadóttir. 2013).
Áherslan var meðal annars á að við þurfum að hugsa hnattrænt, að allar okkar gjörðir tengjast
á einn eða annan hátt.
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Hugsaðu hnattrænt, framkvæmdu heima fyrir. (e. Think globaly, Act Locally)
Eygló Björnsdóttir. 2005, bls. 1).
Það skiptir máli að hver og einn geri sér grein fyrir því að hvert fótspor sem við tökum getur
haft áhrif, að vera meðvitaður um okkar þátt, þó svo við þurfum að breyta okkar venjum, þá
þarf það ekki endilega að vera til hins verra. Það gæti komið þeim sem gera breytingar á
óvart, hversu innihaldsríkara lífið getur orðið með því, að vera þátttakendur í að leysa stærsta
vanda sem heimurinn glímir við.
Menntun til sjálfbærni er ekki námsgrein heldur námsvið sem allir kennarar
verða að tileinka sér. Við mótun nýrra námskráa var ákveðið að hugað yrði
sérstaklega að hlutverki skólakerfisins í uppbyggingu og endurmótun
samfélagsins. (Ásthildur Jónsdóttir, 2011, bls. 3)

3.1 Áherslur aðalnámskrár grunnskóla
Í almennum hluta Aðalnámskrár leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 2011 voru gefin út
rit með grunnþáttunum sex, til þess að kennarar, skólastjórnendur og starfsfólk ætti
auðveldara með að átta sig á helstu niðurstöðum grunnþáttanna og ættu auðveldara með að
innleiða grunnþættina inn í starfsemi skólans.. Þessir grunnþættir eru læsi, sjálfbærni,
heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. En það er í höndum
skólastjórnenda hvernig það fer fram (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 4):
Fólk verður að vera fúst til að stíga út úr ákveðnum þægindahring og tileinka
sér breytta lífshætti til að virða lýðréttindi og jafnrétti til handa öllum, líka
þeim kynslóðum sem enn eru ófæddar. Forsenda þessa er að fólk menntist og
alist upp við sjálfbæra þróun. Þar er hlutverk skóla og kennara mikilvæg.
(Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 8)
Menntakerfið er mikilvægur þáttur í að innleiða skilning á umhverfisvandanum og til þess að
ná markmiðum okkar þurfum við að innleiða sjálfbærni inn í menntakerfið. Menntun til
sjálfbærni er ein leið til þess að koma til móts við aftengingu okkar á umhverfinu, því þurfum
við að vera meðvitaðri um umhverfið og náttúrna. Samfélagið sem við lifum í dag er ekki að
virka, það er mikill hraði á öllu, félagslegur ójöfnuður of mikill, samskipti lítil á milli fólks og
virðing okkar fyrir náttúrunni hefur minnkað eða er jafnvel engin. Við erum mitt inn í
óhjákvæmilegu tímabili breytinga menningar og lífstíls, þar sem ekki er hægt að horfa fram
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hjá því að mikið óvissuástand ríkir í heiminum og við þurfum að finna leiðir til að snúa
þessari þróun við.
Forsenda sjálfbærni er að fólk menntist og að skilningur á ástandi Jarðar verði
almennur. Við þurfum að viðurkenna að sjálfbær þróun, samþætt úr
umhverfismálum, efnahagsmálum og samfélagsmálum, er lífsnauðsynleg til
áframhaldandi og mannsæmandi mannlífs á Jörðu. Enginn getur gert allt en
allir geta gert eitthvað. Enginn gerir þó neitt nema að hann þekki og skilji hvað
við er að eiga. (Sigrún Helgadóttir, 2013. bls. 16)
Fólk í dag er orðið ólæst á náttúruna, er hætt að upplifa hana og það er stórhættuleg.
Framþróunin/tæknivæðingin hefur rofið tengsl mannsins við náttúruna og hann skynjar
ekki hversu illa er farið með hana. Maðurinn upplifir ekki heldur þá lífsfyllingu sem
nærvera við náttúruna veitir. „Slíkt ólæsi er ekki bara hættulegt heldur tekur líka frá
fólki lífsfyllingu og gleði.“ (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls 18)
Hugtakið sjálfbær þróun er tilkomin vegna margra vandamála sem við erum að reyna að
sporna við á 21. öldinni eins og loftlagsbreytingar, fólksfjölgun og súrnun sjávar. Er það
gert með því að auka meðvitund í samfélaginu og hvetja fólk til þátttöku í öllu því sem
varðar umhverfismálefni og til að auka meðvitund á okkar daglegu venjum og gera
okkur ábyrgari fyrir hegðun okkar í sem víðustu mynd. Getum við breytt einhverju í
hegðun okkar sem minnkar kolefnisfótspor jarðar? Auðlindir jarðar eru ekki
ótæmanlegar eins og hreint vatn, hreint loft, ósnert náttúra, o.s.frv. Okkar
hegðunarmynstur getur haft gríðarleg áhrif á það hvort aðrir fái notið góðs af bæði í
nútíð, sem og komandi kynslóðir í framtíðinni.
Ef markmið aðalnámskráa um menntun til sjálfbærni eiga að ná fram að ganga
verður nám og kennsla að hlúa að gagnrýnni og skapandi hugsun. Gagnrýnin
hugsun er mikilvæg vegna þess að hún er öguð, fylgir ákveðnum reglum í
ályktunum sínum og nær þar með árangri sem hægt er að leggja skýrt mat á.
Meginreglan er sú að hugsunin stýrist af rökum. (Brynhildur Sigurðardóttir
2011)
Samkvæmt áherslum myndlistarhluta Aðalnámskrár grunnskóla (2011) er mikilvægt að leggja
áherslu á gagnrýna hugsun til móts við skapandi og greinandi hugsun. Listir í flestum, ef ekki
öllum menningarheimum, eru óaðskiljanlegur þáttur lífsins og hafa fylgt mannkyninu frá örófi
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alda: virkni, sköpun og nám eru samtvinnuð. Listir hafa alla möguleika á að vera í
grundvallaratriðum hjálplegar, bæði með formlegum og óformlegum hætti, sem tæki
þekkingar og aðferð til þess að læra mismunandi greinar (UNESCO, 2006).

3.2 Skapandi skólastarf með áherslu á umhverfisvitund
Sköpunarkrafturinn er ein verðmætasta auðlind okkar. Hann getur stuðlað að
hugvitssamlegum lausnum á illleysanlegustu vandamálum (Kelley & Kelley 2013/2014).
Miklar breytingar hafa verið í þjóðfélaginu vegna örrar tækniþróunnar, það getur verið erfitt
að sjá hvert stefnir nema við vitum að við erum rétt að byrja. Hraðinn er mikill í þjóðfélaginu
og allt á að gerast svo hratt. Hvernig við höfum verið að kenna er löngu orðið úrelt og ég tel
að með nýju námskránni þá finnur maður að það er byrjuð vakning í þjóðfélaginu. Ken
Robinson (1982) varar okkur við að halda áfram að mata börn, þau þurfi að fá að hugsa
sjálfstætt. Hann talar um að þjóðfélagið þurfi að virða meira skapandi færni en ekki eingöngu
fræðilega færni. Börn hafa miklu meira upp á að bjóða. Innsæi, sköpun, næmni, og verklega
færni sem einkennir listsköpun og við höldum því fram að slík menntun sé öllum börnum jafn
mikilvæg og menntun af fræðilegum toga. Það að hafa ekki skapandi menntun er háskaspil og
brenglar þroska nemenda sem vitsmunavera, tilfinningavera og sem hæfum einstaklingum
(Robinson 1982).
Í listmeðferðarnámskeiði hjá Unni Óttarsdóttur, listmeðferðafræðingi, áttaði ég mig á hversu
lítið listmeðferðarfræðingur les úr myndum og litanotkuninni hjá meðferðaraðilanum, og tel
ég það nokkuð rökrétt að vera ekki að festa sig í því að reyna að sjá lausnina fyrir
einstaklinginn, heldur fær hann þetta rými til að finna lausnina sjálfur. Mörg okkar viljum
bara fá svarið frá öðrum, að aðrir segi hvað okkur er fyrir bestu, hluti af því er að við viljum
ekki taka ábyrgðina á mistökum okkar eða við erum bara svo langt frá okkur sjálfum að við
höfum ekki hugmynd um hver við erum, en raunin er sú að enginn veit betur en við sjálf hvert
svarið er. Þetta þurfum við að hafa til hliðsjónar þegar við erum að kenna og Olivia Gude
prófessor í listkennslu kemur vel inn á þetta í grein sinni með hvað þarf að hafa í huga þegar
kemur að listkennslu hvernig megi virkja meðvitund nemenda á sjálfum sér og umhverfinu.
Hún vill meina að hægt sé að virkja nemendur á svo marga vegu með myndlist.
Listgreinakennarar hafi þarna tækifæri að opna fyrir þann möguleika að veita nemendum
sjálfstraust til að tjá sig á sinn persónulega hátt og opna fyrir sköpunarkraftinn sem býr í
okkur öllum, en mikilvægt er að huga vel hvernig það er gert til að tiltekinn árangur náist
(Gude, 2007).
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Til þess að gera þetta mögulegt þarf maður að vera með vel valin verkefni þar sem
möguleikarnir eru margir þegar kemur að úrvinnslu og gott er að spyrja sig, hvernig fæ ég
nemendur til að virkja sitt besta sjálf. Þar kemur við sögu góð skipulagning og meðvitund um
hvað á að kenna og af hverju. Muna þarf að hafa verkefnin fjölbreytt. Fjölbreytileiki verkefna
hjálpar nemendum að vinna með viðfangsefni í umhverfinu sem eru þeim kunnugleg á
mismunandi hátt, mun það skapa vakningu hjá þeim sem ýtir undir tengingu við nærumhverfi
þeirra. Mikilvægt er að þau fá tækifæri til þess að rannsaka umhverfi sitt og fá tækifæri til að
tjá sig á ólíkan hátt með ólíkum útfærslum og miðlum eins og að búa til ljóð, sögur, að taka
ljósmyndir, vinna með leir, tálga og svo framvegis (Rowley & Cooper, 2009).

3.3 Sjálfbærni og listkennsla
Listkennsla getur tekið á menntun til sjálfbærni á marga vegu. 1) Stuðla að sjálfbærri
efnisnotkun. 2) Viðhalda og þróa áfram fyrirliggjandi tækni og efnisþekkingu í myndlist og
hönnun. 3) Vinna með inntak er eykur skilning á málefnum sjálfbærrar þróunar (Ásthildur
Jónsdóttir, 2011).
Í sjálfbærnimenntun felst einnig að börn og ungmenni takist í námi sínu á við
margvísleg álitamál og ágreiningsefni. Kennsla og starfshættir innan skólans
skulu fléttast saman við það viðhorf að markmið menntunar sé geta til aðgerða.
Í því felst þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og því að stuðlað sé að
áhuga og vilja til þess að börnin og ungmennin taki þátt í samfélaginu.
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls.14)
Að hanna eitthvað getur verið mjög skapandi ferli og skemmtilegt. Þetta ferli sem á sér
stað á leiðinni að lokaútkomunni getur oft verið strembið en oft ótrúlega lærdómsríkt. Í
greininni The Challenge of beginning fjalla Hargrove og Rice (2015) á flottan hátt um
tilgang og ferlið að góðri hugmynd, sem ég get vel tengt við hugmyndavinnu í myndlist.
Þeir nefna að því fleiri sem hugmyndirnar sem koma fram þeim mun betri útkoma
myndast þegar þeir leyfa öllu að fljóta. Að brjóta heilann, skoða hluti frá ýmsum
sjónarhornum og skapa eitthvað áhugavert eða ekki, sem engum hefði dottið í hug í
byrjun að þessi tiltekna útkoma myndi verða valin. Að taka áhættu og hvetja nemendur
til að prófa margar leiðir. Greinin nær að lýsa þessu skemmtilega og útskýra ferlið á bak
við eina góða hugmynd og gefur leyfi til að gera fullt af ónothæfum hugmyndum til að
þessi eina sem skiptir máli geti komið.

22

Gaman er að vinna með fundna, gamla og ónýta hluti og jafnvel hanna nýjan hlut
samsettan úr mörgum hlutum. Hafa þarf í huga áferð, litasamsetningar, vinna með ólík
efni, setja saman ólíka liti, leikur að litum, brjóta upp fagurfræðina og skapa eitthvað
sem nemendur myndu ekki vanalega gera, vinna með ljótleikann, ekki reyna að búa til
eitthvað fallegt heldur leyfa sér að gera eitthvað hræðilega ljótt, gæti leynst í því
ákveðin fegurð þegar upp er staðið.
Að vinna með handverk sem grunn fyrir að kunna að vinna með höndunum, en það er
líka eiginleiki að geta og þora að prufa eitthvað nýtt og setja hluti saman sem eru ólíkir.
Handverkshefðir stuðla líka að því að nemendur viðhalda fyrirliggjandi tækni og
efnisþekkingu í myndlist. Í þessu samhengi er hægt að vinna með skissur sem gætu
jafnvel verið endanleg útkoma. Að vinna með samsetningu á ólíkum efnivið eins og
plasti, við, áli, stáli og ull. Vinna í hópum, þar sem allir fá sama hlutinn en útkoman
verður misjöfn. Hægt væri t.d. að láta nemendur fá símaskrá sem þeir ættu að vinna
með. Hóparnir myndu setja fram ólíkar hugmyndir um hvað hægt væri að gera og velja
svo eina. Nemendurnir þyrftu svo að fá tækifæri til að kynna og útskýra. Útkoman gæti
verið hönnun eða jafnvel myndlist, því við þurfum að gefa nemendum tækifæri að sjá
hluti frá mörgum sjónarhornum og jafnvel hafa hugrekki til að staldra við og prufa
eitthvað nýtt.
Þegar ég var á textíl-námskeiði hjá myndlistarkonunni Hildi Bjarnadóttur þá talaði hún um að
eitt að því sem við gætum gert væri að prófa að eyðileggja eitthvað sem væri jafnvel erfitt að
eyðileggja, efni sem er heilt, verðmætt, okkur kært og svo framvegis. Að skapa eitthvað nýtt
út frá því. Eitt af því sem felst í menntun til sjálfbærni er meðvitund þess að endurnýting hluta
þyki sjálfsögð Að horfa á hlutina frá mörgum sjónarhornum getur hjálpað okkur að vera opin
fyrir lausnum sem annars væru okkur hulin. Mikilvægt er vekja hjá okkur spurningar hvað er
okkur mikilvægt og hvers vegna (Sigrún Helgadóttir, 2013).
Hvernig geta kennarar hjálpað börnum að horfa aftur á hið venjulega daglega
umhverfi í skólanum. Hvaða nýju fjársjóði getum við fundið? Hvernig getur þetta
venjulega verið gert meira áhugaverðara. Hvernig eins og William og Hart (2004)
leggja áherslu á er að vinna útfrá áherslunum að skoða heiminn með öðrum augum
(e. can we make the ´ordinary ´ ´extraordinary´) (Rowley & Cooper, 2009).
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Sköpunarkrafturinn er ein verðmætasta auðlind okkar. Hann getur stuðlað að
hugvitssamlegum lausnum á illleysanlegustu vandamálum (Kelley & Kelley 2013).
Í listgreinum gefst nemendum svigrúm til að þróa eigin hugmyndir sem byggja
á gildum og framtíðarsýn. Að vinna með sjálfbærni í myndmennt gefur
forsendur til að hjálpa nemendum til að skoða eigin rann. Í því samhengi er
vert að hafa í huga mikilvægi reynslunnar. (Ásthildur Jónsdóttir, 2011, bls. 6)

3.4 Grenndarnám
Í byrjun á miðri síðustu öld byrjuðu fræðimenn, að þróa námskrá sem væri byggð á og í
tengslum við umhverfið, byrjar með umhverfismennt og svo seinna þróaðist út í meiri
áherslur á grenndarnám (Birkeland, 2014; Gruenewald & Smith, 2007).
Staðan í heiminum í dag krefst þess að við finnum lausnir til að umbreyta vandamálunum sem
við horfumst í augu við í dag. Grenndarkennsla er ekkert ný af nálinni, þar sem hún hefur
verið viðurkennt verkfæri um árhundruði. Samfélög hafa veitt ungum nemum tækifæri á að
læra af öðrum sem hafa meiri þekkingu og hafa reynslu á því sviði sem valið er. (Smith &
Sobel, 2010) Svipaðar nálganir voru í Evrópu og Ameríku í byrjun 20. aldar, þar sem skólar
voru aðalega viðbót við óformlega menntun, þar sem nemendur lærðu hvernig þeir ættu að
bjarga sér í því sem þeir tækju sér fyrir hendur, eins og að gerast verkamenn, bændur, eða
kaupmenn. Yfirleitt voru áhugaverðustu störfin bundin við menntaskóla og svo núna í
samtíðinni eru þau bundin við háskólana. Að nota nærsamfélagið sem upphafspunkt til þess
að tengja við allar námsgreinar og hvetja kennara til að horfa handan tungumálsins og aðferðir
á þeirra sviði til að rannsaka vandamál og verkefni, opnar fyrir samtal á milli sviða crossdisciplinary-dialoge. Á þennan hátt tekur allt samfélagið þátt í að mennta nemendur, þannig
að nemendur fái tækifæri á að tengjast betur út í samfélagið og þá munu þeir bindast sterkari
böndum við samfélagið og bera meiri virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu (Smith &
Sobel, 2010).
Fyrir kennara hefur það verið gagnlegt að nýta sér nálgun grenndarkennslunnar til að skapa
aðstæður fyrir fólk til að það nái að tengjast samfélaginu og landinu á sérstakan og
persónulegan hátt (Gruenewald 2003; Jónsdóttir 2013). Grenndarkennslu-aðferðina er hægt að
innleiða í gegnum skólagöngu í samstarfi við samfélagið, svo að nemendur geti svo nýtt sinn
þroska, sköpun og hæfni sem þeir hafa til að bera, til að takast á við vandamál samfélagsins,
sem eru þeim hjartfólgin. Hægt er að vinna með börn frá leikskólaaldri og þvert á allan aldur,
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í gegnum menntaskóla og er það tækifæri til þess að vinna með það sem nemendur læra og
tengja við samélagsleg vandamál (Smith & Sobel, bls. 24).
Eitt af því mikilvægasta í menntun til sjálfbærni er að verða læs á eigið nærumhverfi. Að
mennta “umhverfis læsi” er leið til að gefa tækifæri á að eiga merkingarbærar umræður um
hlutverk sitt í öllu samfélaginu. Við skiljum það sem ákveðna hæfni, hæfileika til að læra af
beinni upplifun af stað og bregðast við aðstæðum á viðeigandi hátt. Það er leið til að takast á
við sameiginlegt mannlegt ástand svo að við kennum hvort öðru viðunandi viðbrögð við
umhverfinu (Birkiland & Aasen, 2012, p. 114).
Í grenndarkennslu er ekki alltaf einblínt á að finna lausnir á vandamálum eða einblínt á
einhverjar aðgerðir sem grípa þarf inn í tengt samfélaginu, en ef það er gert hefur það
verulega góð áhrif á sjálfsmynd ungs fólks og virkni þess. Nemendur þurfa að geta lesið í
umhverfið landfræðilega, náttúrufræðilega og menningarlega og nýtt það sem heild innan
fræðigreina. Þannig víkka nemendur sjóndeildarhringinn á náttúruna sem þeir eru í nálægð við
og geta síðan nýtt sér þegar litið er til staða annars staðar í veröldinni (Eygló Björnsdóttir,
2005).
Það eru margir nútímalistamenn sem láta vistfræðileg málefni sig varða og hafa það sem
útgangspunkt í sinni listsköpun. Listkennsla sem vanrækir nútímalist og sjónræna menningu,
tekur frá nemendum það tækifæri að vera upplýstir um félagslegt og vistfræðilegt réttlæti og
hindra þá sem listamenn í að hlúa að félagslegu og vistfræðilegu réttlæti (Graham, 2007).
Nútímalistamenn vinna með ögrandi athugasemdir gagnvart náttúrunni, samfélaginu og
menningu, sem spegla okkar flóknu samskipti við hinn náttúrulega heim. Listamenn vinna oft
með sérkenni ákveðins staðar og vekja athygli á tengslaneti menningar og vistfræði staðarins.
Með þessari aðferð hafa þeir getað opnað fyrir ákveðna meðvitund með því að gera hlutina
þannig skiljanlega að það verður til þess að fólk tekur þátt í að bæta og breyta (Graham,
2007).
Nemendur eyða meirihluta dagsins innan veggja skólans, þá hættir til að það geti myndast
leiði og þeir missi áhuga á náminu öfugt við það ef þeir eru markvisst að skoða og taka eftir
hlutunum í kringum sig og er því mikilvægt að kennarar geri dagana áhugaverða og fái
nemendur til að horfa öðrum augum á umhverfið sitt.
Hugmyndafræði Ögmundar Sigurðssonar kennara og fræðimanns um kennslufræði og
skólamál frá áttunda áratug þarsíðustu aldar fellur vel að þeim áherslum sem er að finna í
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Aðalnámskrá grunnskóla, samkvæmt grein Eggerts Lárussonar og Meyvants Þórólfssonar í
Ráðstefnuriti Netlu árið 2010. Ögmundur lagði m.a. áherslu á að kennarar ættu að vera
meðvitaðir um hvernig þeir kenna börnunum. Hann taldi mikilvægt að kennslan væri lifandi
og skemmtileg. Í því felst að kveikja áhuga hjá börnunum þannig að þau myndu fylgja
sjálfviljug inn í ferlið. Mikilvægt væri að vekja hjá þeim áhuga á umhverfi og náttúru (Eggert
Lárusson & Meyvant Þórólfsson, 2010). Í greininni vitna þeir beint í orð Ögmundar frá árinu
1890:
Ef vér hjálpum börnunum til þessa gjörum vér gott verk, ekki einungis með því
að vekja hjá þeim gleði, heldur með því að opna augu þeirra svo þau gangi ekki
eins og blindir menn alla æfi sína. (Eggert Lárusson & Meyvant Þórólfsson,
2010, bls. 5).
Staðan í heiminum í dag býður upp á að við finnum lausnir til að umbreyta vandamálunum
sem við horfumst í augu við í dag. Ekki er talið áhrifaríkt að vera með hræðsluáróður, heldur
þurfum við að virkja tengingar okkar við umhverfið og þar kemur grenndarkennsla sterk inn.
Hún kemur til móts við aftengingu okkar við umhverfið, við þurfum að vera meðvitaðri um
umhverfið og náttúruna. Samfélagið sem við lifum í, er ekki að virka, það er of mikill hraði á
öllu og félagslegur ójöfnuður of mikill, samskipti lítil á milli fólks og virðing okkar við
náttúruna minnkar eða er jafnvel engin. Við erum mitt inn í óhjákvæmilegu tímabili breytinga
hvað varðar menningu og lífstíl, þar sem ekki er hægt að horfa fram hjá því að mikið
óvissuástand ríkir í heiminum og við þurfum að finna leiðir til þess að snúa þessari þróun við.
Með grenndarkennslu getum við virkjað börnin okkar til að taka ábyrgð með því að leyfa
þeim að vinna á skapandi og gagnrýnin hátt með nærumhverfið sitt. Nemendur fá tækifæri til
þess að upplifa, safna reynslu og tengja sig við umhverfið á gagnrýnan og skapandi hátt, læra
um gildi staðarins og verða meðvituð um eigið hlutverk og ábyrgð, ekki bara á gjörðum sínum
í dag, heldur áhrif þess á lífið fyrir komandi kynslóðir (Ásthildur Jónsdóttir, 2012).

3.5 Tengsl hugar og handar
Rudolf Steiner lagði áherslu á að hæfileikar fullorðinnar manneskju til að móta sér
skoðun og einbeita sér í hugsanaferlum sínum, byggðist mun meira á því hvort henni
sem barni var kennt að nota hendurnar en hvort hún lærði að nota rökhugsun seinna
meir (Waldorfskólinn, 2015). Vísindamenn sem hafa verið að rannsaka hvort handverk
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hafi einhver áhrif á heilann, hafa komist að þeirri niðurstöðu að heilinn geti einnig losað
út dópamín á meðan við erum að vinna að einhverju skapandi verkefni. Og einnig haft
jákvæð áhrif á minni og athygli (Wilson, 2015).
Megintilgangur með námi í list og verkgreinum í grunnskóla er að allir
nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkkunnáttu,
sköpunarkraft, samhæfingu hugar, hjarta og handar og margar ólíkar
tjáningaleiðir. (Aðalnámskrá grunnskóla. 2011, bls. 141)
Hvað er kvelja okkur? Tímaleysið kvelur okkur, lífskrafturinn þarfnast rýmis til þess að draga
inn andann. Mikilvægt er, en gleymist oft, að hleypa honum út aftur og halda ákveðnum takti.
Það er mikilvægt að lærdómurinn geti verið hluti af þessum takti og frjáls sköpun hefur þann
eiginleika að geta búið til þetta rými. Börn þurfa rými til þess að geta þroskast á eigin hraða
og út frá sínum forsendum. Þannig er frjáls sköpun tækifæri fyrir þau til þess að setja hlutina í
samhengi, greina umhverfi sitt og merkingu. Í bókinni Balance in education er fjallað um
tímann sem mikilvægt verkfæri í kennslu barna, sem er eitthvað sem hörgull er á í almennum
grunnskólum í dag. Lærdómur barna síast betur inn ef þau þurfa ekki að flýta sér að rannsaka,
skoða og gera tilraunir og má líkja því við takt lærdómsferlisins, sem virkjar börnin til þess að
vinna af krafti án þess að ræna þau lífskrafti bernskunnar. Þessi lífskraftur er nauðsynlegur til
þess að viðhalda löngun til að læra (Avison, 1998).
Í dag eru margir kennarar sem upplifa að börn vilja ekki bara sitja og hlusta. Börn vilja fá að
taka þátt í heiminum á verklegan hátt. Á þeim forsendum segir taugafræðingurinn, Frank R.
Wilson (1998 b), að þó að alltaf hafi verið litið þannig á að heilinn sé í höfðinu, þá sé því
öfugt farið, heilinn sé í hendinni og höndin er heilinn. Þess vegna þarf höndin að geta orðið
fim, tilfinningarrík og sterk, og getur handverk átt stóran hlut í að næra vitræna og líkamlega
upplifun fyrir líkamlegan þroska barnsins. Fagurþroski skiptir miklu máli í þessu samhengi:
Í leik- og grunnskólum þarf að örva fegurðarskyn barna með því að beina
athygli þeirra að fegurð í nánasta umhverfi þeirra, í listsköpun og úti í
náttúrunni og vekja áhuga þeirra á hverskonar umhverfis- og náttúruvernd.
Börn eiga að fá fjölbreytt tækifæri til þess að tjá reynslu sína í skapandi starfi
og leik. Þannig er eðlilegri sköpunarhæfni og sköpunargleði barna sýnd
virðing. (Menntamálaráðuneytið 1997, bls. 15)
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Að takast á við verkefnin er mikilvægt í þessu samhengi eða að læra með höndunum (e.
hands on). Nate Johnson kennari að mennt, í bifvélavirkjun, upplifði að nemendur hans
gætu ekki lengur leyst sum vandamál sem komu upp. Hann reyndi að finna út hver
ástæðan væri, hann komst að þeirri niðurstöðu, að þeir nemendur sem ættu í mestu
erfiðleikum með að leysa verkefnin, eins og að gera við bíla, höfðu aldrei unnið með
höndunum. Ef þeir höfðu aldrei gert neitt með höndunum þegar þeir voru börn, leikið
sér með höndunum, gátu þeir ekki leyst vandamál eins vel. Svo að leikur er bæði
gagnlegur og mikilvægur (Brown, 2008). Krakkar í dag hafa ekki lengur þekkingu og
getu til að vinna með höndunum. Hann segir að þau þurfi að fá tækifæri til að leika sér
með höndunum, kasta snjóbolta, drullubolta, taka hluti í sundur og handleika þá, þau
þurfi ekki endilega að vita, hvað hver hlutur er, aðal málið er að fá að takast á við
hlutinn í leik (Wilson, 1998 a).
Megintilgangur með námi í list og verkgreinum í grunnskóla er að allir
nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkkunnáttu,
sköpunarkraft, samhæfingu hugar, hjarta og handar og margar ólíkar
tjáningarleiðir. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 141).
Að kunna vinna með höndunum er mikilvægur grunnur sem þörf er að hafa til að mynda
tengsl við efni og fá skilning á því hvernig efnin virka, leika sér með höndunum og gera
tilraunir með efnin, handleika þau, taka í sundur og skapa eitthvað nýtt. Mannshöndin
meðhöndlar hluti, þá er höndin að tengjast heilanum, og heilinn er að tengjast höndinni,
leikurinn er milliliður til þess að þessir hlutar nái að tengjast (Brown, 2008).
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4 Listræn nálgun og menntun til sjálfbærni
Ég vann bæði listræna rannsókn og framkvæmdi tvær vinnusmiðjur til að þróa eigin
starfskenningu og prófa hvaða aðferðir virka best til að auka tengsl mín og nemenda við
eigin lifnaðarhætti og tengsl þeirra við loftslagsbreytingar.
Ég útbjó greiningarramma byggðan á greiningu á verkefnunum sem fjallað var um í
kafla tvö. Greiningarramman notaði ég til þess að fylgja eftir markmiðum mínum. Ég
nýtti hann einnig í hugmyndavinnuferlinu til þess að greina markmiðin mín.

4.1 Greiningarrammi
Áhersluþættir

Hvers vegna

Gera tilraunir

Eykur áhuga á viðfangsefni og dýpkar skilning

Ræða um eigin
uppgötvanir

Eflir tjáningu og skilning á viðfangsefninu

Frjáls sköpun

Gefur nemandanum tækifæri til að finna sína leið og til þess
að tjá sig á skapandi hátt

Samkennd gagnvart
náttúrunni

Mikilvægur þáttur svo fólk hafi áhuga á að vernda og ganga
vel um náttúruna

Að sjá og finna lausnir á
vandamálum

Til að auka skilning á vandamálinu og hvetur nemendur til
að vera meðvitaðir um stöðu sína sem þátttakendur í
vandamálinu

Frumkvæði

Styrkir sjálfstraust og trú á eigin getu

Samvinna

Lærum hvert af öðru

4.2 Tenging mín við náttúru í gegnum listsköpun
Í minni listsköpun hefur það alltaf verið mikilvægt að vinna í tengslum við náttúruna.
Sú vinna hefur líka eflt samtal mitt við náttúruna og umhverfið. Ég hef líka skoðað
tengingar annara listamanna við umhverfi þeirra og margir hafa skapað verk sem eru
áhugaverðar kveikjur þegar verið er að vinna með nemendum til að efla tengsl þeirra
við náttúruna.
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Ég vann verkið Tilbrigði við tjáningu sem hluta af þessu meistaraverkefni til að fara í
gegnum sama ferli og ég myndi vilja að nemendur mínir upplifðu. Þegar ég byrjaði að
vinna að verkinu þurfti ég að byrja á að skoða mig utan frá. Ég velti fyrir mér hvernig
ég nálgaðist umhverfið mitt daglega. Ég tók tvær vikur í að skissa í dagbókina (sjá
mynd 8), til að átta mig hvaða tengingar ég væri með, bæði meðvitað og ómeðvitað. Ég
velti fyrir mér náttúrunni og hvaða tengingum ég vildi ná fram í listsköpun minni.

Mynd 8: Sýnishorn af hugmyndavinnu úr skissubók

Fyrsta skrefið var að skoða mína eigin hegðun í hversdagslífinu, hvernig ég verslaði inn
og skoðaði hvernig ég endurvann það sem féll til. Ég velti t.d. fyrir mér hvort ég gæti
gengið meira en ég gerði. Ég fann að með þessu óx meðvitund mín og ég gat strax
breytt fullt af hlutum í mínu fari. Það er ekki nóg að fræða nemendur, maður verður
sjálfur að taka þátt í ferlinu líka. Í þessari sjálfskoðun skissaði ég mikið og margar
hugmyndir komu fram ( sjá myndir nr. 9).

30

Mynd 9: Skissur byggðar á hugmyndavinnu

Það skiptir máli að skrá allt niður til þess að nýjar hugmyndir komist að, eða þær gömlu
nái að þróast eða breytast í eitthvað annað. Með þessari vinnu var ég að reyna að átta
mig á því hver ætti að vera meginhugmynd listaverksins. Hugmyndin fólst í því að
vinna með náttúrunni, ekki á móti henni, og sjá hvert það myndi leiða mig. Ég byrjaði
að labba um nærumhverfið mitt og skoða með rannsóknaraugum, að vera opin fyrir
hugmyndum sem oft geta kviknað með því að leyfa sér að vera í náttúrunni (sjá mynd
nr. 10). Á þeim tíma sem ég byrjaði þessa vinnu snjóaði mikið. Mér fannst áhugavert að
skoða auðu formin sem mynduðust á jörðinni og fór að gera teikningar út frá þeim (sjá
mynd nr. 11).
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Mynd 10: Rannsóknarvinna skissur með myndavél, skoða formin, áferð og liti í umhverfinu

Mynd 11: Unnið út frá auðum formum sem höfðu myndast í snjónum

Að vinna í náttúruna í gegnum leik var góð byrjun á að tengjast náttúrunni betur. Við
þess háttar vinnu upplifði ég löngun til að vinna með náttúruna sem efnivið. Ég og
náttúran að vinna saman á einhvern hátt (sjá mynd nr.12).
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Mynd 12: Tilraun: snjórinn tekinn inn í rýmið

Tenging við stað er mér hugleikin og að finna hvað tengir okkur við staði fannst mér
áhugavert. Ég ákvað að skoða/rannsaka umhverfið sem var mér næst. Þar sem ég bý við
sjóinn, er hann það fyrsta sem ég sé þegar ég labba út. Ég ákvað því að gefa þeirri sýn
meiri athygli. Á hverjum degi skráði ég hjá mér með myndum og skissum aðstæður og
tilfinningu á þeirri sýn sem mætti mér og ég upplifði.

Mynd 13: Dagbókavinna: sjóndeildarhringur, skráð með myndavél

Ég byrjaði fyrst að taka myndir af línunni af sjóndeildarhringnum (sjá mynd nr.13). Ég
safnaði líka ‘venjulegum’ svörtum steinum úr fjörunni. Ég gerði tilraunir með að flokka
þá í ákveðnar sortir eftir áferð, tók heim til að leyfa þeim að þorna og byrjaði svo að
skoða þá eins og ég þyrfti að gefa þeim þá athygli sem þeir verðskulda. Þegar ég
flokkaði þá, upplifði ég nýja sýn á steinana þar sem ég fór að rýna betur í áferð þeirra,
lit og hvort hægt væri að raða þeim eftir ákveðnum skyldleika (sjá mynd nr.14).

mynd 14: Dagbókavinna: nærmynd, fjara, munstur, litir og áferð, skráð með myndavél
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Ég fann að þetta verkefni þurfti að fá sinn tíma. Ég lét fjörusteinana vera á
vinnusvæðinu mínu þar sem ég hafði þá alltaf fyrir augum mér þegar ég var að vinna.
Það gerði ég vegna þess að oft er það þannig að það kviknar hjá mér tilfinning eða
hugmynd með því að hafa efni eða hluti hjá mér þegar ég er að vinna að einhverju öðru.
Almennt þegar ég er að vinna hugmyndavinnu byrja ég gjarnan á að vinna með því að
færa til hluti og setja þá saman á fjölbreyttan máta. Stundum fær samsetningin að halda
sér og stundum nota ég ekki allt efnið. Ég vinn mikið út frá eigin tilfinningum og
gjarnan kemur undirmeðvitundin mér til hjálpar þegar ég vinn með höndunum og
flæðið tekur völdin. Sköpunarferlið er lífrænt og leitin að rétta efninu getur innifalið
stress þegar ekkert virðist púslast rétt saman. Þá finnst mér gott að stíga út úr ferlinu og
gera eitthvað allt annað. Þegar ég þarf að hvíla mig á verkinu finnst mér til dæmis gott
að skoða listamenn, fara á nýja staði, hitta fólk og koma svo aftur með kyrran huga. Þá
finnst mér líka gott að bæta inn í safnið sem ég er að vinna með, nýjum efnum sem ég
byrja á að skoða. Þegar ég vann verkið Tilbrigði við tjáningu fann ég fyrir óöryggi
varðandi hvaða stefnu ég ætti að fara, en tók ákvörðun um að gera tilraunir með
náttúruleg efni og skoða hvað íslensk náttúra hefur upp á að bjóða. Ég vann eins og
rannsóknarmaður og kynntist nýjum hliðum á náttúrunni með því framkvæma, skoða og
skapa út frá vistfræðilegu sjónarmiði. Ég velti fyrir mér hvernig ég gæti unnið með
náttúrunni en ekki á móti henni. Ég spurði mig spurninga eins og: hvað getum við gert
til að minnka eiturefni og minnka neyslu?
Útkoma rannsóknarvinnunnar var ekki ætlað að vera annað en skrásetning á tilraunum
mínum með náttúruleg efni. Eins og að lita með náttúrulegum efnum sem náttúran gefur
af sér. Markmiðið var að halda áfram sem vonandi fæli í sér að uppgötva eitthvað nýtt
og spennandi. Byrjunarferlið var frekar óskipulagt þar sem ég var að hugsa um marga
hluti í einu og margar hugmyndir birtust í ferlinu. Ég gerði t.a.m. tilraunir til að búa til
leður úr ávöxtum sem voru ekki lengur ætilegir. Ég gerði nokkrar prufur og hugmyndin
var að sauma það saman eins og þetta væri ekta leður og búa til úti ljósker sem hægt
væri að skilja eftir úti í náttúrunni (sjá mynd nr.15).
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Mynd 15: Leðurvinna

Ég ákvað að framkvæma ekki neitt á þessu stigi, í staðinn hélt ég áfram að gera
tilraunir. Fyrir mig skipti mestu máli að ég stoppaði ekki heldur væri í flæðisferli þar
sem ég skoðaði margt í einu. Þegar eitthvert ferlanna var ekki að gefa mér neitt þá fór
ég bara í það næsta. Saman voru mörg ferli í vinnslu á opnu svæði, í opnu flæði, þess
vegna voru þau alltaf aðgengileg strax. Spínat, appelsínubörkur, turmerik, blóm sem
voru að deyja, frosin ber, kaffi og, te voru náttúruleg efni sem ég notaði í tilraunirnar.
(sjá mynd nr. 16)

Mynd 16: Unnið með náttúruleg efni til að nýta í leður og búa til lit.

Eftir margar tilraunir við að lita fjölbreytt efni varð pappírinn fyrir valinu. Ég stakk
honum ofan í sjóðandi pottinn sem innihélt náttúruleg efni sem ég fann aðallega í
eldhúsinu. Það var gaman að fylgjast með hvernig pappírinn dróg í sig litinn og
myndaði lítið landslag á blaðið, ef það festist mikill matur á blöðunum skolaði ég blaðið
með köldu vatni og var misjafnt hvort ég þreif allt af eða leyfði smávegis að vera og gaf
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það oft smá dýpt í litinn eins og skyggingu í landslagið. Ég gerði margar tilraunir með
mismunandi pappírstegundum sem ég fann á heimilinu og það var flott að sjá hvernig
liturinn breyttist eftir tegundum af pappír (mynd nr.17).

Mynd 17: Unnið með náttúruleg efni í mismunandi pappír

Með þessar aðferð var ég í mínu samtali við jörðina. Mér fannst gott að eiga þessa stund
með sjálfri mér og gera tilraunir. Ég upplifði nýja hluti með náttúruleg efni og leyfði
efninu að tala til mín. Ég skoðaði hvernig misjöfn efni brugðust misjafnlega við litnum
og hvernig liturinn varð aldrei nákvæmlega eins (Sjá mynd nr.18).

Mynd 18: Tilraunir með efni

Ég þekkti þessa gömlu hefð; hvernig fólk hefur notað náttúruleg efni til að lita efni. Ég
þekkti líka listamenn sem hafa notað allskonar náttúruleg efni til sköpunar sem dæmi
Richard Long, Dieter Roth og Ólöf Nordal).
Ég hef líka alltaf heillast af samfélögum sem hafa náð að samtvinna sitt daglega líf
jörðinni til dæmis Inúíta, Sama og ættbálka í Amazon. Þetta eru þjóðflokkar sem koma
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fram við jörðina sem lifandi ferli sem þarf að vinna með, ekki á móti. Í sköpunarferli
mínu nýtti ég mér þessa þekkingu þegar ég að velti fyrir mér hvernig við tengjumst
jörðinni og hvernig við aftengjumst henni. Í flæðinu var mikilvægt að treysta á ferlið og
muna að staldra við og meðhöndla efnið sem ég var búin að vinna með, hreyfa það til,
setja saman ólík efni, setja saman liti, leyfa mér að labba í burtu og koma aftur. Ég gerði
þetta í gegnum allt ferlið, var með nokkur efni í vinnslu svo að ég myndi ekki bara
stoppa þegar ég væri búin (sjá mynd nr.19).

Mynd 19: Vinnuferli, að setja saman efni og skoða

Í staðinn fyrir að láta pappírinn liggja eins og hráviði á gólfinu fór ég að líma hann á
veggina. (Sjá mynd nr.) Þegar ég var að hengja upp blöðin uppgötvaði ég að ef ég lét
línurnar sem höfðu myndast í ferlinu tengjast varð útkoman eins og landslag. Með
línunni fann ég líkinguna þar sem himinn mætir jörð, líkt og ég hafði velt fyrir mér
þegar ég skoðaði sjóndeildarhringinn í upphafi ferilsins (sjá mynd nr 20). Ég
uppgötvaði að eitthvað hefði gerst sem ég hefði ekki verið búin að plana.

Mynd 20: prufa að hengja Efniviðinn upp

En þrátt fyrir þessa tilfinningu, að ég væri komin með eitthvað í hendurnar sem mér
fannst ég geta nýtt mér í tilbúið verk, þá efaðist ég, var ekki viss um að þetta væri málið
fyrir það sem ég var að hugsa um að ná fram. Það er alltaf gaman að setja hluti upp á
vegg og sýna þá, en ég var ekki viss hvort að með þessu verki myndi ég ná að koma til
skila því sem ég vildi. Ég vildi að áhorfendur finndu kyrrð innra með sér og löngun til
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að skapa sitt rými með náttúrunni. Þessu gat ég ekki svarað en ég taldi að ég þyrfti að
fara lengra til að sjá hvort það myndi skýrast fyrir mér.
Það var mikilvægt að eiga samtal um áhrifin og rannsóknir mínar. Ég vann þetta verk í
áfanga undir handleiðslu Gunndísar Ýrar Finnbogadóttur. Þegar ég var að vinna að því
að setja upp verkið þá áttum við samtal. Ég sagði henni frá því hvernig ég hafði með
þessari vinnu velt fyrir mér hvað ég get gert til að vekja fólk til umhugsunar um hvaða
áhrif við höfum á umhverfið. Ég hefði rannsakað mig sem persónu og hvernig mín
myndlist hefði verið frá mér en samt haft jákvæð áhrif á umhverfið mitt. Mín leið til að
finna svarið var að fylgja innsæinu. Með samtalinu áttaði ég mig á því að í vinnuferlinu
er maður alltaf að skoða hvernig hlutir virka á mann, máta sig við umhverfið, hvað það
er sem hefur áhrif á mann. Áður en við töluðum saman fannst mér sem ég hefði engu
við að bæta. Ég var óviss um hvernig ég gæti túlkað þetta lífræna ferli án þess að sýna
vonda tilfinningu eða hafa verkið of væmið. Þegar ég setti upp verkið fyrir
samnemendur mína ákvað ég að fara með allt sem ég hafði unnið með: litað efni,
pappírinn, mold, fræ, og vinna út frá því, leyfa rýminu líka að hafa áhrif á verkið. Þegar
ég ræddi tilraunir mínar við Gunndísi dreifði ég úr tilraunum mínum. Að sjá þær þarna
saman í nýju rými setti verkin í samhengi. Þegar ég sagði frá hugmyndum mínum
hjálpaði það mér að taka ákvörðun um framsetningu um að vinna með náttúrulegan
efnivið og framsetningu sem gæfi þá tilfinningu að náttúran hefði tjáningarmátt. Ég
vildi að náttúran fengi sitt rými, og verkið átti að gefa þá tilfinningu að við værum í
samtali. Ég vildi endurspegla flöt þar sem ég og náttúran töluðum sama tungumálið af
því að það er mikilvægt að gefa henni meiri athygli. Mér leist vel á myndirnar þegar
þær voru komnar upp á vegg (sjá mynd nr. 21) og ég sá að verkið mætti taka meira
pláss. Ég þurfti því fleiri myndir og jafnvel fleiri tegundir af pappír.
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Mynd 21: Efniviðurinn skoðaður í tengslum við sýningarrýmið

Náttúran er marglaga og flókið kerfi, sem við getum ekki lifað án. Það er okkar lífstíll sem er
orsök þess hvernig jarðvegurinn þróast. Þau efni sem ég hafði unnið með eru þau efni sem er
að finna í heimilismoltu sem verður að mold. Ég velti fyrir mér hvort að ég ætti að hafa
einhvern efnivið á gólfinu sem tengingu við myndirnar. Ég gerði því nokkrar tilraunir. Ég
prófaði að setja fram verkið með litlar moldarhrúgur á gólfinu því að mig langaði að hafa
tilfinningu fyrir moltugerð, jafnvel nota afganga úr eldhúsinu. Hugmyndin um að nota mold
sem part af verkinu eða jafnvel sem verkið fannst mér heillandi þar sem hún inniheldur mikla
fegurð að mínu mati. Fegurðin er bæði sjónræn en einnig hugmyndafræðileg þar sem moldin
gefur manni tilfinningu á möguleikum. Það sem vafðist fyrir mér er hvernig best væri að
myndgera hana svo að hún næði að njóta sín og segja sína sögu. Ég uppgötvaði að ég þurfti að
fara á vinnustofuna og skapa fleiri myndir og hugsa aðeins hvort nauðsynlegt væri að hafa
eitthvað með sem vísun í náttúru. Þegar ég kom aftur með fleiri myndir vann ég beint inn í
rýmið. Til að koma mér í flæði setti ég tónlist á og byrjaði að dreifa öllu sem ég kom með á
gólfið (sjá mynd nr. 22).
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Mynd 22: Öllu raðað á gólfið

Með flæðistilfinningu raðaði ég myndum upp saman eftir tilfinningu. Þegar myndirnar voru
komnar upp á vegg þá kom það eiginlega af sjálfu sér hvar ég myndi staðsetja moldina. Ég
útbjó ferhyrning úr mold sem myndaði jarðtengingu við draumkennda fjallasýnina (sjá mynd
nr. 23).
Ég vildi að þeir sem skoðuðu verkið gætu búið sér til kúlu úr moldinni og sett í hana fræ sem
ég hefði safnað. Til að sýna að hægt er að láta næstum öll fræ vaxa var hugmyndin að þeir
gætu kastað henni hvar sem þeir vildu út í náttúrna.

Mynd 23: Lokaniðurstaða
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4.3 Smiðja í Landakotsskóla
Ég fékk tækifæri til að kenna börnum í sjötta bekk í Landakotsskóla í tengslum við
loftslagsbreytingar og tengja þeirra vinnu við vinnusmiðju á Listasafni Reykjavíkur,
Kjarvalstöðum. Í bekkjunum tveimur voru bæði íslensku- og enskumælandi börn. Markmið
verkefnisins var að skapa aðstæður fyrir nemendur og framkvæma verkefni sem myndi stuðla
að því að þau yrðu meðvitaðri um stöðu loftslagsbreytinga í heiminum og að þau bæru meiri
umhyggju fyrir náttúrunni. Mér fannst mjög mikilvægt að þessi áhugi myndi halda áfram
þegar þau kæmu heim.
Til að undirbúa kennsluna fór ég í mikla rannsóknarvinnu sem fólst meðal annars í því að
horfa á nokkrar heimildarmyndir tengdar loftslagsbreytingum. Ég leitaði auk þess að
verkefnum sem hefðu verið gerð í tengslum við kennslu á loftlagsbreytingum í gegnum
listsköpun en fann ekki neitt sem ég gat hugsað mér að framkvæma. Hugmyndin að
verkefninu sem ég vann kom smátt og smátt. Ég setti margar hugmyndir á blað og einnig
ræddi ég við samnemendur, kennara og vinnufélaga um verkefnið. Alltaf voru einhverjir sem
komu með góða punkta sem ég þurfti á að halda og verkefnið náði að púslast mjög vel saman
á síðustu stundu. Ég tók ákvörðun um í byrjun að ég vildi hafa námskeiðið á léttu nótunum,
finna góða leiki sem myndu hjálpa til við að skilja að samvinna skipti máli til að skilningurinn
komi í formi uppgötvunar.
Í upphafi átti ég erfitt með að tengjast viðfangsefninu á listrænan hátt. Ég gerði mér ekki grein
fyrir því hvernig ég gæti unnið með loftlagsbreytingar á skapandi hátt en á sama tíma
fræðandi. Ég velti fyrir mér hvað ég gæti gert til að vekja hjá nemendum áhuga á svona erfiðu
málefni án þess að hræða úr þeim líftóruna. Ég fann fyrir óöryggi við að fara kenna eitthvað
sem mér fannst ég sjálf ekki hafa nægilega mikla þekkingu á þar sem þetta málefni getur verið
frekar flókið og auðvelt að finna til vanmáttarkenndar gagnvart efninu. Í
hugmyndavinnuferlinu, byrjaði ég að greina hvað það væri sem skipti mestu máli, sem þyrfti
að koma fram, svo að það myndi hafa jákvæð áhrif á börnin. Á þeim tíma sem ég vann
verkefnið voru miklar umræður á RÚV um alvarleika loftlagsbreytinga. Ég reyndi að grípa
þau atriði sem þar komu fram til að hjálpað mér í undirbúningnum. Í einu útvarpsviðtali var
rætt við Snjólaugu Ólafsdóttur umhverfisverkfræðing, þar sem komið var inn á eitt atriði sem
ég hafði áhuga á að nýta mér þegar ég ynni verkefnið. Snjólaug talaði um hvernig maður ætti
að nálgast málefnið þegar við værum að fræða fólk, og tók hún sérstaklega fram að við
þyrftum að passa okkur hvernig við miðluðum þessum upplýsingum, þannig að fólk myndi
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hafa áhuga á því að bregðast við og taka þátt. Að ala á ótta og samviskubiti hefði t.a.m.
þveröfug áhrif. Ekki ætti að einblína á hvað hefur verið gert heldur hvað getum við gert núna.
Hættan er þegar fólk finnur fyrir kvíða og ótta, þá förum við að afneita vandanum, því þær
tilfinningar eru óþægilegar (Snjólaug Ólafsdóttir 2017).
Í hugmyndavinnunni átti ég margoft samræður við fólk, bæði við samnemendur, fjölskyldu,
kennara eins og Ásthildi Jónsdóttur kennara við LHÍ, Louise Harris kennara í Landakotsskóla,
og Helgu Óskarsdóttur, kennara í Waldorfskólanum. Þessar samræður voru mikilvægar fyrir
mig til þess að festast ekki í einhverju einu heldur sjá marga möguleika. Í þeim náði ég að
púsla hugmyndum mínum saman. Vinnusmiðjan sem ég hélt í Landakotsskóla tók ótrúlega
mikið á, alveg frá byrjun og fram að sýningu, vegna þess hve erfitt það var fyrir mig að
ákveða hvaða leið skildi fara. Þannig er með flest tilraunaverkefni sem maður tekur sér fyrir
hendur, að maður er ekki endilega með öll svörin heldur lætur maður rannsóknarvinnu leiða
sig að ákveðinni lausn og útkomu. Julia og Sésar frá Portugal, tóku þátt í að aðstoða mig í
kennslunni og hjálpa mér að halda utan um hópinn og taka myndir. Það getur verið erfitt að
ákveða hvernig hlutirnir eiga að vera þegar maður er í samstarfi við aðra og ég tel persónulega
að þegar fólk vinnur saman getur skapast mikil stemning og dýnamík í hugmyndavinnu, en oft
erfitt að taka endanlega ákvörðun. Þar sem erfitt getur verið að hætta í hugmyndavinnuferlinu
og átta sig á hver lokaniðurstaðan er.
Erfiðleikarnir í undirbúningi voru margir þar sem ég var ekki búin að skipuleggja neitt nema
að mér leist vel á að nýta mér bókina Verum Græn: Ferðalag til átt að sjálfbærni eftir þær
Ásthildi B. Jónsdóttur, Ellen Gunnarsdóttur og Gunndísi Ýri Finnbogadóttur því að mér
fannst sú bók aðgengileg fyrir þennan aldur. Spurningarnar sem brunnu á mér voru hvernig
kennir maður 11 ára krökkum um loftslagsbreytingar? Hvernig nær maður að vekja hjá þeim
áhuga til að vilja hugsa betur um jörðina? Það var frekar snúið að svara þessum spurningum
og framkvæma þannig að þau hefðu áhuga á verkefninu. Ég vildi skapa aðstæður sem gæfi
þeim tækifæri að skapa verk sem yrði hluti af vinnusmiðju á Kjarvalsstöðum. Það var góð leið
til að virkja hjá þeim áhuga. Áður en krakkarnir mættu í tíma var ég búin að gera allt tilbúið
inni í kennslustofunni fyrir verkefnin sem voru á dagskrá. Það gerði ég til að þau upplifðu
stemningu inni í stofunni. Ég kom fyrir penslum, blöðum, mold, klósettrúllum, fræjum,
vatnskrukkum, krukkum undir liti, bala með vatni til að bleyta pappír, litum, skærum, öllu
raðað í gluggakistu og umhverfis stofuna. Þar sem nemendur voru margir gaf rýmið ekki
tækifæri til að færa til borð og stóla.
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Við undirbúning smiðjunnar hafði ég að leiðarljósi að skapa verkefni þar sem nemendur
fengju að vinna á skapandi hátt og fengju frjálsar hendur hvernig þau myndu útfæra
hugmyndir sínar. Frelsið taldi ég að myndi auka líkurnar á því að þau myndu efla með sér
samkennd með náttúrunni sem og finna lausnir á vandamálum. Ég fór nokkra hringi með
hvaða verkefni ég taldi helst að myndi vekja hjá þeim áhuga. Ég fékk hugmyndir eins og að
búa til náttúrulegt blek og leyfa þeim að gera mynd sem myndi túlka á einhvern hátt hættu
sem steðjar að okkur, eins og útrýmingu dýra. Blekið myndi jafnvel túlka hættu þar sem það
væri svart og svo myndu þau teikna mynd sem myndi túlka einhverja lausn sem þau sæu, eða
jafnvel skrifa ósk aftan á blaðið. Þar sem ég ætlaði að fræða krakkana um loftlagsbreytingar,
þá var það mér hugleikið að reyna að skipuleggja verkefni sem myndi kveikja hjá þeim áhuga,
til að skapa andrúmsloft sem myndi hvetja þau til að vilja fræðast meira og finna sjálf lausnir
á vandamálinu. Til þess að reyna að útiloka neikvæða umfjöllun, þá var það fyrsta sem mér
datt í hug, að finna leiki sem bæði myndi þjappa hópnum saman og hreinsa hugann. Svo væri
gott að finna einn leik þar sem þau myndu ná að sýna fram á að með samvinnu er hægt að
breyta ótrúlega miklu. Einn leikurinn sem ég vildi nota var að margir nemendur stæðu saman
á teppi. Þeir ættu að ímynda sér að þeir væru staddir á jörðinni og ekkert væri hugsað um
hana, engin endurvinnsla o.s.frv., hún væri að eyðileggjast. Hinu megin á teppinu áttu þau að
ímynda sér að þar væri 'grænni' hugsun í málefnum jarðarinnar. Það eina sem hægt væri að
gera til að bjarga henni væri að komast á hina hliðina á teppinu án þess að snerta gólf. Það
sem þau þurftu að gera til bjargar plánetunni var að vinna vel saman til þess að þetta tækist.
Þau þurftu nokkrar tilraunir áður en þau náðu að flytja sig yfir á hinn helminginn. Þegar þeim
tókst þetta, fékk ég þau til að velta því fyrir sér, hvað þurfti til þess að leysa þrautina.
Eftir miklar hugrenningar ákvað ég að byrja vinnuna mína með nemendum Landakotsskóla á
verkefni sem ég hafði sjálf upplifað í smiðju hjá listamanninum Samuel Silva. Hugmyndir
hans um að skapa stemningu inn í skólastofunni eru í takt við mínar eigin hugmyndir. Til að
hefja umræðuna um loftlagsbreytingar og þjappa hópnum saman nýtti ég mér aðferð hans um
að nota þunnt og létt yfirbreiðsluplast sem ég lét okkur öll fara inn í. Í smiðjunni sinni hafði
Silva notað plastið til að túlka legið og vildi að við upplifðum endurfæðingu. Ég ákvað að
nýta mér plastið og láta það túlka ósonlagið, láta alla krakkana safnast undir og finna fyrir
hitanum sem myndast, kynna sig og hefja umræðuna um loftlagsbreytingar. Til þess að skapa
öðruvísi stemningu en þau voru vön þá lét ég tímann byrja á að við söfnuðumst öll á mitt
gólfið. Tuttugu og sex krakkar á miðju gólfi og lagði ég yfribreiðsluplastið yfir okkur. Það tók
smá tíma að koma þeim öllum undir en í því ferli byrjaði að myndast stemning. Þar sem
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krakkarnir vissu ekkert hvað beið þeirra undir plastinu og sumir krakkarnir voru feimnari en
aðrir og voru aðeins með mótþróa og staðsettu sig hálf inn og hálf út var ég óörugg fyrstu
mínúturnar en ég náði þeim öllum inn á endanum, en ég tel að þessi tími sem fór í þessa
aðgerð hafi verið til að móta okkur saman sem eina heild og hafi byggt upp góða stemmningu
(sjá mynd nr. 24).
Inni í plastinu kynnti ég mig og spurði krakkana hvort þau væru til í að kynna sig með nafni.
Að leyfa þeim öllum að segja nafnið sitt og vera í svona mikilli nálægð við þau, var mikilvæg
stund til þess að tengjast og mynda traust. Þannig upplifðu þau að ég var með athyglina alveg
á þeim. Það byrjaði strax að myndast mikill hiti inni hjá okkur og plastið byrjaði að lyftast
upp í loftið, það fangaði athygli þeirra og þeim fannst það mjög merkilegt að sjá plastið alltaf
lyftast hærra og hærra upp. Við gáfum okkur smá stund og horfðum á plastið, næstum vera í
lausu lofti yfir okkur.

Mynd 24: Smiðja í Landakotskóla plastdúkurinn nýttur sem tilvísun í lofthjúpinn

Ég spjallaði aðeins um jörðina og að plastið væri tákn fyrir lofthjúpinn í þeirri merkingu að
hún væri að hitna of mikið á mörgum stöðum og við þyrftum að vera meira tengd henni og
hugsa betur um hana þar sem hún væri okkar eina heimili, við ættum ekkert annað. Þegar
hitinn var orðinn of mikill þurftum við að losna út og þá ræddum við aðeins hvað það væri
sem við vissum um loftslagsbreytingar. Við sátum öll á gólfinu og nemendur voru sumir að
tala um að við ættum að labba meira, taka strætó, flokka rusl, jörðin væri að hitna.

44

Umræðurnar voru bæði á ensku og íslensku, íslensku krakkarnir skildu enskuna en töluðu
frekar á íslensku, þannig að ég þurfti að passa mig að útskýra á ensku hvað þau væru að segja
og svara svo á ensku, þannig að allir gætu verið með í umræðunni.
Þegar hægðist á umræðunum sýndi ég þeim 5 mínútna teiknimynd um loftslagsbreytingar sem
sýndi bæði vandamál og lausnir. Ég valdi mynd sem hafði ekkert tal heldur náði að túlka
vandamálið og sýna lausnir í hreyfimynd, þar sem þau gætu tekið inn upplýsingar myndrænt
(sjá mynd nr. 25).

Mynd 25: Fræðsla um loftslagsbreytingar með stuttri teiknimynd

Þar sem ég vildi fræða þau um að áhrif loftslagsbreytinga væru á okkar allra ábyrgð auk þess
sem ég vildi að þau fengju skilning á hversu mikilvægt væri að vera meðvitaður um
umhverfið sitt, þá vildi ég finna leið sem myndi bæði fræða þau og gefa þeim hugmyndir að
lausnum. Ég fékk því hugmynd að sýna þeim stutta teiknimynd sem fjallaði annars vegar um
hvað væri að angra okkur og hins vegar lausnir og hafa umræður eftir myndina. Það er
mikilvægt að nemendur fái að ræða um eigin uppgötvanir og hlusta á aðra bekkjarfélaga sýna
málefninu áhuga. Í umræðum eftir myndina (sjá mynd nr. 26) spurði ég þau hvort eitthvað
hefði vakið athygli þeirra, hvað myndin væri að segja okkur og hvort það væri eitthvað sem
við gætum gert. Þau áttu í svolitlum erfiðleikum með að byrja að segja frá en ég kom þeim til
aðstoðar með mínum athugasemdum og varð það nóg til þess að þau vildu segja frá hverju
þau tóku eftir og hvað væri hægt að gera betur, að þeirra mati.
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Mynd 26: Smiðja í Landakotskóla umræður um loftslagsbreytingar

Eftir umræðurnar útskýrði ég fyrir þeim verkefni sem þau myndu vinna í framhaldinu. Ég
ákvað að láta nemendurna vinna fána í anda tíbetsku bænaflagganna, þar sem þau myndu setja
fram bænir á flögg í mismunandi litum þar sem hver litur túlkaði mismunandi element. Ég
ákvað að kynna fyrir þeim hugmyndafræði Tibeta og hvernig fánunum þar er ætlað að efla
frið, visku, samúð og styrk. Þegar vindurinn hefur eytt öllu af flöggunum telja Tíbetar að
bænin hafi komist til skila. Þeir halda því jafnframt fram að þetta sé ekki bæn til guðs heldur
bænir til umhverfisins sem breiða út góðvild og samúð.

mynd 27: Nemendur í smiðju í Landakotskóla að vinna hugmyndavinnu
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Ég skipti nemendunum í fjóra hópa. Hugmyndin var að hafa 2-3 í hóp, en það myndaðist smá
misskilningur og hóparnir urðu bara fjórir. Ég var smá stressuð yfir því að þau væru of mörg í
hverjum hópi og þau myndu aldrei ná að tala sig saman um verkefnið. Einnig óttaðist ég að
það yrði of mikill hávaði þar sem við vorum ekki í mjög stórri stofu. Ég reyndi að segja þeim
að þau þyrftu næstum því að hvísla og sýndi þeim hvernig þau þyrftu að tala svo að allir gætu
verið í sama herberginu. Þau voru svo jákvæð svo þetta gekk allt upp. Það myndaðist góð
stemning í hópunum. Sumir fengu að skipta vegna tungumálaörðugleika en annars gekk
skiptingin vel.
Hóparnir áttu að vinna hugmyndavinnu úr bókinni Verum græn og velja sér eitt þema (mynd
28 og 29). Þau máttu velja nálgunina en útkoman mátti vera ljóð, teikning, setningar eða texti.
Hóparnir þurftu fyrst að koma sér saman um þema, og þegar það var búið, áttu þau að byrja
að spjalla um hugmyndirnar og hvað þau vildu gera. Bókin hentaði vel því hún er bæði til á
íslensku og ensku. Ég sagði þeim að þau mættu ráða hvort allir vildu vinna saman að einni
útkomu eða þau gætu verið með margar og svo framvegis. Ég þurfti ekki mikið að hjálpa til
eða útskýra mikið, því þau voru mjög fljót að átta sig á verkefninu og það var gaman að
upplifa hvað þau lögðu mikinn metnað í verkin sín. Það kom mér líka á á óvart að enginn
hópur vann að sama málefninu. Þetta verkefni tók meiri tíma en ég hafði áætlað og lengdi það
alveg um 20 mínútur í samtals 80 mín. Sumir hóparnir kláruðu fyrr, en aðrir þurftu meiri tíma.
Með því að láta nemendurna búa til flöggin skapaði ég ákveðna meðvitund og samkennd þar
sem þau þurftu að búa til sínar eigin óskir. Í lokin sögðu hóparnir hvað þau höfðu unnið að og
sýndu afraksturinn og ræddi ég við þau og út frá því sköpuðust áhugaverðar samræður. Hópur
eitt valdi að koma með hugmyndir sem gætu komið í staðinn fyrir plast. Hópur tvö fór í
skemmtilegar umræður um að grænt væri ekki þeirra litur og völdu frekar bleikan því að hann
gerði þau hamingjusama og það væri partur af því að vera græn að vera hamingjusamur.
Hópur þrjú valdi að vinna með endurvinnslu og hópur fjögur valdi að vinna með
gróðursetningu. Þessi vinna kom mér mest á óvart, því ég gerði ekki ráð fyrir að þau myndu
ná að vinna svona vel saman. Ég óttaðist að þau myndu jafnvel ekki skilja verkefnið, en þau
unnu öll ótrúlega vel og verkefnin voru fjölbreytt og skemmtileg.
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Mynd 28: Nemendur að vinna hópverkefni

mynd 29: Nemendur í hugmyndavinnu

Í lokin fengu nemendurnir að gróðursetja birkifræ sem ég hafði safnað sumarið áður. Ég
fékk þau til að vatnslita framtíðartréð sem myndi vaxa upp a fræinu með vatnslitum
(blautt í blautt) (sjá mynd nr. 30).
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Mynd 30: Nemendur í smiðju í Landakotskóla að vatnslita sitt framtíðar tré

Í þessu verkefni var tíminn nánast búinn og ég þurfti að drífa það áfram og gat því ekki rætt
við þau eins mikið og ég hefði viljað. Þau byrjuðu flest öll að mála tré á mikilli hraðferð. Ég
ætlaði að leyfa þeim að hafa fleiri liti til að mála með en þar sem það var svo lítill tími voru
litirnir bara þrír og ég náði ekki alveg að fara almennilega yfir hvernig maður blandar litina.
En útkoman var skemmtileg og voru trén og verkefnin að lokum sett á sýningu í skólanum
(mynd nr. 31). Þetta verkefni tengdi þau við náttúruna og þau fundu samkennd með henni og í
leiðinni voru þau skapandi og gátu notað ímyndunaraflið.

Mynd 31: Myndunum raðað á gólfið til að þorna

Grindin sem ég vann eftir var uppbyggð á fjórum þáttum:
1. Kynning á risastóru plasti sem hermdi eftir lofthjúpnum.
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2. Myndskeið um orsakir loftslagsbreytinga og umræður fyrir og eftir.
3. Hópvinnuverkefni þar sem hver hópur var beðinn um að vinna verkefni á listrænan hátt, í
formi texta, ljóða, teikninga eða teiknimyndaseríu, til að búa til meðvitund eða vinna með
lausnir um orsakir og afleiðingar þessa þema.
4. Sá birkifræjum í ílát gert úr endurnýttum pappa og mála ímyndað tré sem nemendur sáu
fyrir sér að myndi vaxa frá því fræi.
Áður en ég vann smiðjuna fannst mér erfitt að sjá fyrir hvort að þessi tveggja tíma dagskrá
gengi upp þar sem ég þekkti ekki börnin og ég gerði mér ekki almennilega grein fyrir hversu
fljót þau yrðu að gera verkefnin. Hvort það yrðu miklar eða litlar umræður, myndu þau skilja
verkefnið, myndu hóparnir vinna vel saman, virkja verkefnin sköpunarkraftinn. Að verkefni
loknu bauð ég öllum börnunum að taka þátt í vinnusmiðju á Kjarvalstöðum sem var skipulögð
nokkrum dögum síðar. Ég sagði þeim að verkin þeirra yrðu partur af vinnusmiðjunni sem
haldin yrði á Kjarvalstöðum en að þau fengju verkin aftur þegar henni yrði lokið. Ég kvaddi
svo alla með handabandi og þakkaði þeim fyrir og bauð þeim að koma á sýninguna með
foreldrum sínum og leyfa þeim einnig að koma og vera þátttakendur. Mér fannst mikilvægt að
kveðja með handabandi til að efla tengslin og þau myndu upplifa að þau væru séð og þau
skiptu máli.
Mér fannst smiðjan ganga framar vonum. Ég réð vel við aðstæður og áhyggjur mínar voru
óþarfar. Það kom svo mikið frá nemendunum og þau voru hugmyndarík. Næst þegar ég vinn
svona verkefni finnst mér mikilvægt að gefa mér meiri tíma. Ég hefði viljað fara með þeim út
og rannsaka nánasta umhverfi eða vera aðeins í náttúruni til að fá tengingu við hana. Þannig
hefði ég getað prófað mig áfram með áherslur grenndarkennslu. Ég fann líka að það hefði
verið betra að vera í stærri stofu sem auðveldara hefði verið að vera með skapandi verkefni.
Þau höfðu ekki mikið pláss til að gera tilraunir með liti, efni og pappír, en ég tel að þau hafi
náð að vinna mjög vel með það sem þau höfðu og ég hlakkaði til að sýna verkin þeirra á
Kjarvalstöðum. Leikirnir sem ég hafði undirbúið til að hafa í byrjun kennslunnar og á eftir
vídeóinu duttu út þar sem við höfðum ekki mikið pláss eða tíma til að framkvæma þá.
Áhersluþættir

Hvernig

Gera tilraunir

Með því að bjóða upp á ýmis konar tæki gat nemandinn gert
tilraunir með ýmis konar efnivið
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Ræða um eigin
uppgötvanir

Á meðan ferlinu stendur fær nemandi að útskýra hvað hann er að
hugsa við kennara og hópfélaga, einnig í lokin að ræða um útkomu
og feril

Frjáls sköpun

Með því að bjóða upp á að vinna verkið eins og þeim hentaði best

Samkennd gagnvart
náttúrunni

Með því að rannsaka og fræðast um hvaða leiðir væru gott að fara
til að sporna við loftlagsbreytingum, planta birki fræjum og skapa
sitt tré

Að sjá og finna lausnir
á vandamálum

Með því að vera þátttakendur í umræðum og vinna verkefni sem
koma út frá vandamáli, á skapandi hátt

Frumkvæði

Verkin voru mjög opin. Nemendur fengu tækifæri til þess að finna
sinn styrk og áhuga á útfærslu

Samvinna

Þátttakendum var skipt upp í hópa og þurftu þeir að koma sér
saman um hvernig þeir vildu vinna verkefnið. Spennandi samtal.

4.4 Smiðja á Kjarvalsstöðum
Þetta verkefni vann ég í samstarfi við þrjá aðra listamenn, einn frá Íslandi og tvo frá Portúgal.
Verkefnið var hluti af samstarfi listkennsludeildar Listaháskóla Íslands við University of
Porto og Vatnajökulsþjóðgarð. Samstarfsverkefnið hafði það að markmiði að vekja fólk til
umhugsunar um loftslagsbreytingar. Á Kjarvalsstöðum vildum við skapa aðstæður sem fengju
sýningargesti til að huga að málefnum loftslagsbreytinga. Ég bauð nemendum Landakotsskóla
sem tóku þátt í smiðjunni þar og foreldrum þeirra sérstaklega til þátttöku í verkinu á
Kjarvalsstöðum. Undirbúningur smiðjunnar hófst í Portúgal en mér og Curver Thoroddsen
samnemanda mínum í Listkennsludeild LHÍ var boðið að taka þátt í verkefninu sem Ásthildur
Jónsdóttir kennari við listkennsludeild LHÍ og Þorvarður Árnarson í Vatnajökulsþjóðgarði
höfðu umsjón með í samstarfi við José Azevedo frá University of Porto.
Við fórum í 4 daga ferð til Porto, sem snerist um að finna leið hvernig við gætum haft áhrif og
vakið upp meðvitund um alvarleika loftslagsbreytinga. Þessi ferð var þétt skipuð, af alls konar
skoðunarferðum, þar sem megin markmiðið var að skoða hina ýmsu þjóðgarða, kynna okkur
hvað þeir væru að gera til að sporna við loftlagsbreytingum. Í kjölfarið var markmiðið að við
nemendurnir myndum setja saman hugmynd sem við gætum svo unnið út frá, þegar heim væri
komið. Okkur fannst mikilvægt að leggja áherslu á að skapa tengingu við
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Vatnajökulsþjóðgarð. Láta hann vera okkar miðpunkt. Hugmyndin sem við lögðum upp með
var að skapa rými þar sem við myndum búa til sjónrænan viðburð, þar sem gestir myndu
upplifa alvarleika loftslagsbreytinga á jökla. Til að ná því fram vildum við fá stóran ís sem
tákn fyrir jökulinn en til að ná fram sjónrænni upplifun á bráðnun jökulsins átti hitalampi að
vera staðsettur fyrir ofan ísinn. Til þess að sýna fram á að við höfum tækifæri að snúa
þróuninni við ákváðum við að skapa aðstæður þar sem gestir gætu verið að vinna að lausnum
og fræðast í leiðinni. Þetta rými kölluðum við meðvitundarsvæði. Til að sýna fram á að
aðgerðir okkar skipta máli, vildum við að hitalampinn myndi slökkva á sér á meðan gestir
væru staðsettir inn á meðvitundarsvæðinu til að draga athyglina að mikilvægi þess að vera
meðvitaður um að við getum haft áhrif á framhaldið. Inn á meðvitundarsvæðinu vildum við að
fólk gæti skapað og unnið að hugmyndum að lausnum.
Í fyrstu var ætlunin að gera vinnusmiðju í Vatnajökulsþjóðgarðinum sjálfum, en tíminn og
fjármagnið sem við höfðum var ekki nægt og því var ákveðið að setja upp smiðju á
Kjarvalstöðum í tengslum við vetrarhátíð. Ég tók að mér að vinna hugmyndavinnu á
meðvitundarsvæðinu, að hafa verkefni fyrir gesti sem sóttu þangað inn. Mér fannst það frekar
stressandi að finna hvað það ætti að vera, því ég vildi að það myndi ná að kveikja áhuga fólks
á umhverfinu sínu og það væri skapandi í leiðinni. Ég ákvað að tengja við hugmyndina sem
ég vann með krökkunum í Landakotsskóla.
Ég ákvað að búa til gróðurhús (mynd nr. 32), vera með lifandi plöntur í rýminu til þess að búa
til tengingu við jörðina. Þegar ég var komin með nokkuð ákveðna hugmynd, hvernig
innsetningin átti að vera uppbyggð, þá fékk ég lánuð blóm/tré í gróðurhúsið. Lambhagi gaf
okkur kál til að vera með á sýningunni. Plastið sem ég notaði með krökkunum í
Landakotsskóla fékk að vera með sem tenging við lofthjúpinn og gróðurhús. Þar inni voru
kálplöntur í krukkum. Einnig voru nokkrar tréskúffur fullar af efnivið úr nátttúrunni sem hægt
var að skoða með stækkunargleri (mynd nr. 33).
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Mynd 32: Yfirbreiðsluplastið frá því í Landakotsskóla nýtt í gróðurhús á Kjarvalsstöðum

Mynd 33: Vinnurýmið á Kjarvalsstöðum

Þegar smiðjan var opin voru það oft yngstu krakkarnir sem nutu sín best þar. Einnig raðaði ég
stórum grjót hnullungum um rýmið til að fá meiri tengingu við náttúruna og til að skapa
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stemningu, sem ég vildi að væri svipuð og á rannsóknarstofu eða tilraunarstarfsemi með
ræktun á plöntum.
Ég bauð sýningargestum að planta birkitré eða fjölbreyttum blómum og jurtum (mynd nr. 34).
Það gerði ég til að vekja áhuga á ræktun sem stuðlar að meiri umhverfisvitund og hvetja fólk
til að vera meðvitað um okkar þátt í breytingunum.

Mynd 34: Gestir á Kjarvalstöðum fá að sá fræi til að taka með heim

Einnig fékk ég þátttakendur til þess að mála tréð eins og þeir ímynduðu sér að það myndi líta
út þegar það yxi. Tilgangur þess var að efla tengingu þeirra við náttúruna, ef þau teikna það
sem þau ímynda sér að muni gerast, þá er komin ákveðin framtíðarsýn og það verður
raunverulegra og tilfinninginn verður sterkari að þau geti haft áhrif (sjá mynd nr. 35 og 36).

Mynd 35: Gestir að skapa sitt ímyndaða tré eftir að þeir voru búnir að planta
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Mynd 36: Framtíðar tré

Ég og samstarfsfólk mitt tókum ákvörðun í sameiningu um að hafa þrjú vídeó inni í rýminu,
þar sem hægt væri að horfa á hinar ýmsu tegundir af vídeóum sem innihéldu upplýsingar af
loftlagsbreytingum, heimildarmyndir og teiknimyndir (mynd nr. 37).

Mynd 37: vídeóinnsetning

Einnig ákváðum við að hafa einn vegginn með stórum blöðum þar sem fólk gæti tjáð
sig um hvað hægt væri að gera til að sporna við loftslagsbreytingum (mynd nr. 38).

Mynd 38: Gestir bæði lásu það sem aðrir höfðu skrifað og sumir bættu við hugmyndum
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Í alrými fyrir framan vinnusmiðjuna höfðum við komið fyrir stóru kari sem var fullt af
klökum. Klakarnir mynduðu lítið fjall og í kringum það voru þrír ljóskastarar sem áttu að
túlka að jökullinn er að bráðna með miklum hraða af mannavöldum. Það var mikilvægt fyrir
mig að þegar fólk kom til að taka þátt í smiðjunni að fólk væri búið að upplifa þessar
andstæður, ísinn og hitaljósið (mynd nr 39 og 40).

Mynd 39: Krökkunum fannst gaman að skoða koma við klakann

Mynd 40: Áhugasamir gestir fylgjast með klakanum bráðna
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Það myndaðist góð stemning inni í vinnusmiðjunni sem við kölluðum meðvitundarrými. Fólk
var yfirleitt mjög áhugasamt og til í að taka þátt í verkinu, jafnt fullorðnir sem börn. Það var
mikilvægt að vera á staðnum og taka á móti fólkinu, því það var ekki alveg augljóst hvað var
um að vera. Það var mjög gaman að leyfa gestum að taka þátt í verkinu á þann hátt sem þeir
vildu. Ég upplifði að fólk var mjög forvitið og áhugasamt. Það spurði mikið og oft mynduðust
skemmtilegar samræður. Nokkrir kennarar og leikskólakennarar komu á tal við mig og ræddu
skólaverkefnið og fannst það áhugavert, sýndu bókinni, Verum græn, mikinn áhuga, við
ræddum um hvernig hægt væri að nýta hana, en einnig fannst þeim áhugavert að nýta ræktun
sem tengingu við málefnið. Sýningargestir sýndu vídeóunum sem voru inn í rýminu áhuga, þó
svo að þeir stoppuðu ekki lengi við. Það var mikilvægt að sýna þessi vídeó því að þau voru
hluti af stemningunni.
Uppsetningin á vinnusmiðjunni var einföld og flest allur efniviður var fundinn, fenginn að
láni eða gefins. Mér fannst áhugavert að sjá hvað hvert og eitt okkar gat haft áhrif með
einföldum hætti. Ég hef aldrei áður tekið þátt í samstarfi eins og þessu. Það var mjög
lærdómsríkt og krefjandi þar sem ég þurfti að vinna að allri hugmyndavinnu í tengslum við
skólann og safnið en var á sama tíma alltaf í einhverju samtali við hópinn. Þar sem ábyrgðin
lá hjá mér þurfti ég að taka ákvarðanir út frá því hvað ég vildi gera og fannst vera mikilvægt.
Þar sem ég er ekki mjög framfærin að eðlisfari og á oft erfitt með að kynna hugmyndir mínar,
þá var þetta áskorun fyrir mig, að taka þetta að mér. Ég er ótrúlega ánægð með hversu
áhrifarík innsetningin og smiðjan var. Ég náði markmiði mínu sem var að ná til fólks á
jákvæðan hátt og fá það til að hugleiða loftslagsbreytingar. Sýningagestir voru almennt
áhugasamir og sem dæmi um upplifun þá sagði ein móðir:
Það er svo notalegt að fá að sitja hérna og mála, ég hef ekki málað síðan ég var
lítil stelpa, við erum búin að vera að ræða um að byrja að planta jurtum, búin
að hugsa um það lengi en sé hvað þetta er auðvelt, vá þetta er búið að vera
yndislegt.
Þýskur túristi sagði:
Mér líkar hvernig þið náið að vinna með ódýran efnivið í listsköpun, það þarf
ekki mikið til að búa til flæði fyrir ímyndunaraflið
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Áhersluþættir

Hvernig

Gera tilraunir

Með því að bjóða safngestum upp á margvísleg tæki til
listsköpunar til að nýta sér í sköpunar vinnu.

Ræða um eigin
uppgötvanir

Með því að fara með gesti í gegnum ferlið á
meðvitundarsvæðinu og opna fyrir samræður í gegnum ferlið

Frjáls sköpun

Með því að bjóða upp á að vinna verkið eins og þeim hentaði
best

Samkennd gagnvart
náttúrunni

Með því að taka þátt og fræðast um hvaða leiðir væri gott að
fara til þess að sporna við loflagsbreytingum, planta birki
fræjum og skapa sitt tré

Að sjá og finna lausnir
á vandamálum

Með því að vera þátttakendur í umræðum og taka þátt í að
koma með lausnir og skrásetja

Frumkvæði

Verkin voru mjög opin. Fengu tækifæri til þess að finna sinn
styrk og áhuga á útfærslu

Samvinna

Fjölskyldur hjálpast að við að vinna verkefnin í sameiningu og
koma með lausnir. Skemmtilegar samræður myndastsamræður
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5 Niðurstaða og lokaorð
Í vinnuferli þessa meistaraverkefnis upplifði ég svo margt nýtt og spennandi. Ég
uppgötvaði áhugaverðar nálganir sem hægt væri að vinna með til að tengja mig og aðra
við náttúruna. Ég gerði mér grein fyrir hvað það er mikilvægt að fá tækifæri til að vera
þátttakandi í ferli sem tengir mann við sjálfan sig og það sem er beint fyrir framan
okkur. Þá er mikilvægt að fá tækifæri og tíma til að velta hlutunum fyrir sér og finna
nýjar leiðir til að taka þátt. Ég upplifði sterkt að börn eru mjög áhugasöm um umhverfi
sitt og eru með mikla þörf á að vera úti og vinna með höndunum á skapandi hátt. Að
finna lausnir á vandamálum, tel ég vera góða leið til að virkja þau í gagnrýnni hugsun á
skapandi hátt. Ég myndi vilja tengja nemendur meira út í umhverfið taka þátt í að hafa
áhrif, en einnig að veita þeim svigrúm til að finna sinn persónulega áhuga og vinna út
frá honum
Að fá að taka þátt í samstarfsverkefni sem tengdist því að finna lausnir á
loftlagsbreytingum, tók mig á annan stað í þeim efnum. Að fá tækifæri til að eiga í
samræðum við fólk sem hefur brennandi áhuga á að láta gott af sér leiða, hefur áhuga
og metnað fyrir umhverfi sínu var mjög fræðandi og veitti mér meiri trú og kjark til að
takast á við þetta málefni af alvöru. Það var mikilvægt fyrir mig sem kennara að fara
sjálf í gegnum hugmyndavinnu og samræður um málefnið áður en ég tók að mér að
vinna út frá sambærilegu þema með börnum. Þannig fann ég áhrifaríka leið til að miðla
þeim áhrifum sem þetta hafði á mig. Að fræða sjálfa mig og vinna svo áfram með efnið
með nemendum var ákveðin opnun fyrir mig. Í gegnum það ferli gerði ég mér grein
fyrir mikilvægi þess að komst í skapandi flæði sem krafðist þess að ég þurfti að gefa
mér tíma til að rannsaka, skoða og skrá hjá mér endalausar hugmyndir sem komu upp
og leyfa mér að treysta á ferlið og missa ekki sjónar á því sem skiptir mig máli. Ég fann
að með svona vinnu er betra að hafa góðan tíma til að ná betra flæði og þar með
myndaðist meiri þekking. Hvert verkefni fyrir sig varð að fá sinn tíma til að skapa
forsendur fyrir meiri skilning. Skilningur veitir forsendur fyrir persónulegar túlkanir og
frumkvæði nemenda.
Nú þegar ég sé fram á að ljúka meistaranámi í listkennslu hef ég áhuga á að halda áfram
að vinna með listsköpun sem tengist náttúru og samfélagi á einhvern hátt. Ég mun halda
áfram að vinna mínar listrannsóknir sem tengjast náttúrunni. Ég vil læra betur að nýta
náttúruna á jákvæðan hátt og leyfa henni að leiða mig áfram í samtali mínu við hana. Ég
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tel mig hafa smitað út áhuga mínum til nemenda minna og náði þannig að hafa jákvæð
áhrif á þá til framtíðar. Ég lagði áherslu á að þeir finndu sín eigin málefni til að vinna út
frá byggð á áhugasviði þeirra. Ég lagði líka áherslu á að tengja saman þannig að þeir
upplifðu að þeir væru partur af einhverju stærra.
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