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Formáli 

Meistaraverkefni þetta er metið til 20 eininga við Listaháskóla Íslands. Verkefnið er 

unnið á vorönn 2018. Ég þakka alveg einstökum leiðbeinendum mínum, Ásthildi 

Björgu Jónsdóttur og Ellen Gunnarsdóttur fyrir endalausa þolinmæði, ráðgjöf, 

hvatningu og mjög trúa og trausta leiðsögn. Þetta nám hefur verið þvílíkt ferðalag. Þá 

vil ég þakka samnemendum mínum og kennurum fyrir að vera til staðar og deila 

hugmyndum og veita mér hvatningu. Án ykkar hefði námið verið litlausara og 

fátæklegra. Gunnhildi Ólafsdóttur myndmenntakennara í Hagaskóla þakka ég opnar og 

hlýjar móttökur og Þórarni Eldjárn fyrir prófarkalestur. Manninum mínum Úlfi Eldjárn 

vil ég þakka fyrir ómetanlega aðstoð í gegnum allt ferlið, hvatningu, hlustun, skilning, 

umburðarlyndi og fyrir að halda í höndina á mér alltaf. Börnunum mínum vil þakka 

fyrir gleðina og ástina sem var og er ómissandi þegar mikið liggur við. Fjöldi annarra 

eiga þakkir skildar, ekki síst foreldrar og tengdaforeldrar sem ósjaldan hafa verið til 

staðar þegar á þarf að halda. 
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Útdráttur 

Meistaraverkefnið Aftur til framtíðar fjallar um námskeið fyrir ungmenni í 8.-10. 

bekk, þar sem er blandað saman listkennslu, safnafræðslu og 

sjálfbærnimenntun. Markmiðið með verkefninu er að efla vitund ungmenna um 

málefni sjálfbærni, vekja áhuga þeirra á íslenskum menningararfi og þjálfa þau í að 

beita gagnrýnni hugsun og menningarlæsi í tengslum við listsköpun. Námskeiðið var 

prófað á stúlknahóp úr 8. bekk Hagaskóla og unnu þær verkefni út frá heimsókn á 

Þjóðminjasafnið þar sem komið var inn á hugmyndir um sjálfbærni, þverfagleg 

vinnubrögð og skapandi listræna hugmyndavinnu. Verkefnið fór fram í þremur 

kennslustundum. Í fyrsta tíma kynntust nemendur grunnhugmyndum um sjálfbærni og 

menningararf í gegnum verk nokkurra listamanna og hönnuða sem hafa unnið 

markvisst með þau hugtök. Í öðrum tíma var Þjóðminjasafnið heimsótt, þar sem 

menningararfurinn var skoðaður út frá sjálfbærni og lífshættir fólks á fyrri öldum 

notaðir til að varpa gagnrýnu ljósi á lífshætti fólks í dag. Nemendur unnu skissu- og 

hugmyndavinnu á safninu fyrir lokaverkefni námskeiðsins, en það snerist um að velja 

eitt atriði á safninu og sjá hvernig væri hægt að þróa það á skapandi hátt fyrir 

framtíðina. Í þriðja og síðasta tíma kláruðu nemendur hugmyndir og skissur að 

lokaverkefum og kynntu fyrir bekknum. Stúlkurnar unnu einnig hópverkefni og tóku 

þátt í umræðum. Á námskeiðinu var ekki gerð krafa um fullklárað lokaverkefni, heldur 

var megináhersla lögð á sköpunarferli, hugmyndavinnu og samtal. 



 

 V 

Abstract 

The master’s project Back to the Future focuses on a course for 8th to 10th graders that 

offers a mix of arts education, museum and sustainability education.  The goal of the 

project is to raise young people’s awareness of the issues of sustainability, spark their 

interest in Icelandic cultural heritage and train them in applying critical and cultural 

literacy to the artistic process. The project was tested on a group of girls from 8th grade 

who worked on an assignment based on a visit to the National Museum of Iceland, 

involving ideas about sustainability, multi-disciplinary work and artistic creation.  The 

project was completed over a duration of three classes. In the first class, the students 

were introduced to the concepts of sustainability and cultural heritage through the 

works of artists and designers that have based their work on those two concepts. The 

second class was a field trip to the National Museum, where the heritage exhibit was 

observed from the perspective of sustainability and information on the living habits of 

older generations was used to shine a critical light on the way we live today. Students 

worked on sketches and ideas for the course’s final project, which was to select an 

item or concept from the museum and create a new version of it for the future. In the 

third and final class of the course, students finished their ideas and sketches and 

introduced them to the class. They also worked on a group assignment and participated 

in a debate. Students were not expected to deliver a finished version of their final 

project, but instead the emphasis was on the creative process and dialogue. 
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1. Inngangur 

Hvert stefnir heimurinn og hvert viljum við fara? Það eru margskonar vandamál, stór 

og smá sem við glímum við í nútímanum. Með verkefninu Aftur til framtíðar eru 

nemendur og kennarar hvattir til að leita að svörum í fortíðinni við spurningum 

framtíðarinnar. 

 Safnkostur Þjóðminjasafnsins og fastasýningin Þjóð verður til, er notuð sem 

útgangspunktur til að kynna nemendum í 8.-10. bekk hugmyndir um sjálfbærni og 

vekja áhuga þeirra á íslenskum menningararfi. Verkefnið felst í að koma af stað 

samtali um sjálfbærni og neysluvenjur fólks fyrr og nú, skoða menningararfinn með 

gagnrýnum augum út frá persónulegri reynslu. 

 Þungamiðjan í verkefninu er vettvangsferð í Þjóðminjasafnið þar sem sýning 

safnsins er skoðuð út frá sjálfbærni. Í stað þess að veita hefðbundna leiðsögn notar 

kennarinn aðferðir samræðunnar til að leiða nemendur í gegnum safnið og gefa þeim 

tækifæri til að beita menningarlæsi og gagnrýnni hugsun til að melta það sem ber fyrir 

skilningarvitin ásamt því að tengja umfjöllunarefnið við áhugasvið nemenda. Út frá 

þessum frjálslega safnleiðangri vinna nemendur verklegt einstaklingsverkefni, sem 

felst í því að hver nemandi velur sér ákveðinn hlut, atriði eða hugmynd úr sýningu 

safnsins og notar hann sem innblástur til að skapa eitthvað nýtt og setja þannig fram 

nokkurskonar framtíðarsýn fyrir þann hlut. Verkið getur verið listaverk, uppfinning, 

hönnunarvara, flík eða hugmynd. Í raun hvað sem er sem felur í sér þá hugsun að 

eitthvað sé tekið úr menningararfinum og sett í nýtt samhengi til að skapa eitthvað 

nýtt. 

 Afrakstur verkefnisins má vera fullklárað listaverk, en það getur einnig verið á 

skissuformi eða í formi hugmynda sem ritaðar eru á blað. Lögð er áhersla á að 

hugmyndir um sjálfbærni og aðrar áherslur sem koma upp í umræðum á safninu, 

endurspeglist með einhverjum hætti í verkefnum nemenda. Ekki er ætlast til að 

nemendur skili af sér fullunninni afurð. Hinsvegar þurfa nemendur að vera tilbúnir til 

að kynna verkefni sín fyrir hópnum og ræða þau á gagnrýninn hátt. Þannig er lögð 

áhersla á mikilvægi ferlisins frekar en lokaútkomu og verkefnið er í raun æfing í að 

nota gagnrýna hugsun og samtal, til að koma af stað skapandi ferli. 
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Verkefnið fer fram í þremur kennslustundum: Sú fyrsta í myndlistarstofu skólans, felst 

í kynningu á verkefninu og umræðum. Önnur kennslustundin er heimsókn á 

Þjóðminjasafnið, þar sem fara fram umræður og skissuvinna. Í þriðju kennslustund 

kynna nemendur verkefnin sín og ræða. 
 Við útfærslu verkefnsins eru notaðar aðferðir einstaklingsmiðaðs náms 

(Dewey, Gardner, Illeris) og listkennslu í anda kenninga Elliot Eisners sem nýttar voru 

á vettvangi safnafræðslu. Verkefnið byggir á þeirri hugmyndafræði þar sem litið er á 

safnið sem stað fyrir valfrjálsa menntun, og hugmyndir um þverfaglega nálgun. 

Skapandi hluti verkefnis er innblásin af fyrri störfum mínum sem listamaður og 

hönnuður en einnig af leiðarvísi Eirúnar Sigurðardóttur, Skapandi ferli, (2016) sem var 

að nokkru leyti innblástur fyrir hugmyndavinnuhluta verkefnsins. Hugmyndir Jóns 

Thoroddsen um samtal sem valdeflandi kennsluaðferð er rauður þráður í gegnum allt 

verkefnið.  

Ofangreindar aðferðir mynda kjarnann í starfskenningu minni. Í þessari ritgerð 

mun ég færa rök fyrir því hvernig þær smellpassa við megináherslur í 

sjálfbærnimenntun eins og þær eru settar fram í greiningarlykli Stan Kozak og Susan 

Elliot (2011) Connecting the Dots, sem myndar jafnframt fræðilegan ramma og 

greiningarlykil verkefnsins. 

 Með verkefninu er gerð tilraun til að nálgast menningararf og safnaupplifun út 

frá áherslum sjálfbærnimenntunar og listkennslu. Frekar en að líta á það sem fyrir 

augu ber á safninu sem dauða minjagripi um liðinn tíma er reynt að búa til tengingu 

milli fortíðar, nútíðar og framtíðar. Það er gert með því að koma af stað umræðu um 

safngripi og tengja við mál sem brenna á okkur í dag, t.d. neyslumenningu, tísku, 

kynvitund, útlitsdýrkun, trúarbrögð og stjórnmál. Verkefninu er því ætlað að slá tvær 

flugur í einu höggi: að vekja ungt fólk til umhugsunar um sjálfbærni en hinsvegar að 

vekja áhuga þeirra á menningararfi og liðnum tímum. Verkefninu er ætlað að vekja 

upp spurningar, að gera ungt fólk forvitið um fortíðina og velta fyrir sér hvernig 

þekking á fortíð getur nýst okkur í nútíð. Um leið er ég að reyna að breyta skynjun 

ungs fólks á safninu, gefa þeim tækifæri til að upplifa menningararfinn sem eitthvað 

lifandi sem þau geta tekið þátt í, en ekki hugmynd um eitthvað sem er liðið og við 

höfum yfirgefið. 
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1.1 Persónulegur bakgrunnur 
Í verkefninu byggi ég á eigin reynslu frá því ég var barn. Skapandi nám var það sem 

virkaði best fyrir mig á minni skólagöngu. Ég hugsa mjög sjónrænt og hef alltaf haft 

skapandi sýn á viðfangsefnin mín. Ég byrjaði mjög snemma að myndgreina námsefni 

til að gera mér auðveldara fyrir að læra það. Ef ég átti að læra ljóð utanbókar þá reyndi 

ég að sjá það fyrir mér myndrænt og bjó þannig til sögu sem ég lærði utanbókar. 

Orðadæmi í stærðfræði skildi ég miklu betur ef ég teiknaði þau upp sem myndasögur 

en talnadæmunum breytti ég í mynstur. Í landafræði átti ég litríkasta landakortið, skipt 

upp eftir litum og allir staðir skrifaðir upp eftir ákveðnu litakerfi sem gerði mér kleift 

að læra þá utanbókar með sjónminninu, sem var mín sterkasta hlið. 

  Það sem vakti áhuga minn á að vinna meistaraverkefni á sviði safnafræðslu 

voru tvö verkefni sem ég vann haustið 2017. Annars vegar þátttaka í verkefninu Meet 

me at MOMA þar sem Francesca Rosenberg deildarstjóri hjá fræðsludeild MoMA 

nútímalistasafnsins í New York hélt listasmiðjur, en þær voru haldnar á Listasafni 

Íslands á degi Alzheimers. Það er verkefni sem Halldóra Arnardóttir listfræðingur 

hefur unnið að undanfarin ár. Þarna fékk ég tækifæri ásamt samnemendum að aðstoða 

Rosenberg við framkvæmd listasmiðju. Upplifun mín á skipulaginu sannfærði mig um 

mikilvægi þess að huga vel að framkvæmdinni. Rosenberg byggir á margra ára reynslu 

af starfi sínu í MOMA þar sem tekið er á móti mörgum hópum með sérþarfir 

(Rosenberg, 2015). Þetta verkefni sem unnið var með heilabiluðu fólki er mjög 

merkilegt þar sem nánast eingöngu er hægt að vinna út frá tilfinningum. Við tókum 

eitt listaverk fyrir og rýndum í það og svo komu spurningar og samtal, sögur og 

upplifanir. Þarna sá ég sem nemandi í listkennslu hvað það er líka mikilvægt fyrir 

okkur að fara út úr skólastofunni og á safn sem bíður upp á margar ólíkar 

kennsluaðferðir og hvernig maður getur leitt svona verkefni áfram. 

 Hitt verkefnið var á sviði útikennslu þegar ég og samnemandi minn áttum að 

kenna rýni í áfanganum Kennslufræði sjónlista II. Okkur fannst ekki koma til greina 

að vera í skólastofunni og skoða skyggnur af einhverri sýningu og ræða það þar. Við 

fórum því á sýningu Önnu Líndal á Kjarvalstöðum og lögðum fyrir nokkur verkefni 

þar í tengslum við sýninguna. Eitt af þeim fól í sér að láta samnemendur okkar fara í 

pörum og velja sér verk og svo áttu þau að segja frá ytra og innra formi verksins, hvers 

vegna þau völdu verkið. Til að virkja nemendur létum við hópinn leggja fram 

spurningar auk þess sem við stjórnendurnir spurðum líka spurninga. Það ýtti undir 
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frumkvæði nemenda þar sem þeir gátu valið sér verk sjálfir. Í þessu verkefni fékk ég 

reynslu af því að beita markvisst samtalsaðferð í eigin kennslu. Þátttakendurnir voru 

allir sammála um hve miklu áhrifaríkara það er að rýna í verk á sýningu frekar en 

þegar þau eru skoðuð í bók eða varpað upp á vegg. Safnið gaf tækifæri fyrir verkefni 

sem ekki er hægt að framkvæma í hefðbundinni skólastofu. Báðir kostir gefa samt sem 

áður forsendur fyrir samtal sem byggir á gagnrýnni hugsun sem skiptir svo miklu máli 

í námi (Boal, 1993; Eisner, 2002; Freire, 2014). 

Eftir þessa reynslu vaknaði hjá mér spurningin hvað get ég lært á söfnum? 

Upplifanir mínar á söfnum í gegnum tíðina er að margar sýningar hafa veitt mér 

tækifæri til að læra af samtali við safnakostinn. Slíkt samtal ætti að geta nýst allsstaðar 

í öllum námsgreinum og því er safnið frábær kostur fyrir þverfaglega nálgun. Á 

söfnum er hægt að læra bæði myndlæsi og menningarlæsi, og æfa sig í gagnrýnni 

hugsun á sama tíma og gestir læra að umgangast listaverk og menningararf (Alma Dís 

Kristinsdóttir, 2010; Hooper-Greenhill, 2007). 

 Safnafræðsla er fyrir fólk á öllum aldri. Þegar vel er að henni staðið eru 

skapaðar aðstæður fyrir sýningargesti þar sem þeir vinna gagnvirk verkefni, upplifa og 

fræðast. Það er aldrei of seint að taka þátt í safnafræðslu (Guðbrandur Benediktsson & 

Rakel Halldórsdóttir, 2006). Sum söfn, líkt og MOMA sem nefnt var áðan, skipuleggja 

verkefni sem beinast að eldri borgurum sem sannarlega hafa margt til málanna að 

leggja. Ég þekki fólk sem hefur aldrei stigið inn á safn eða fer ekki á sýningar, sem 

mér finnst sorglegt. Söfnin hafa því kannski ekki lagt nægilega af mörkum til að vekja 

áhuga.  

Í þessu meistaraverkefni leita ég leiða til að vekja áhuga nemenda í elstu 

bekkjum grunnskóla á söfnum. Ég spyr mig hvernig hægt sé að gera spennandi, 

áhugaverða dagskrá á safni þar sem þátttakendur geta tengt við eigin reynslu og 

áhugasvið. Á sama tíma skoða ég hvernig heimsókn á Þjóðminjasafn Íslands getur 

vakið nemendur til umhugsunar um málefni sjálfbærni. Hvernig skapandi nálgun getur 

tengt saman fortíð og framtíð með því að snerta á þáttum eins og gildum, gildismati, 

neyslu, nýtni og umbúðarmenningu. Verkefnin byggi ég m.a. á margra ára reynslu sem 

fatahönnuður. Ég hef í starfi mínu lagt ríka áherslu á endurnýtingu og hæga hönnun (e. 

slow design). 

 Í þessari ritgerð geri ég grein fyrir fræðsluefninu og framkvæmd þess í 

Þjóðminjasafninu og í Hagaskóla. Í kafla tvö eru þau hugtök sem verkefnið byggir á 
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skildgreind. Í kjölfarið geri ég grein fyrir þeirri hugmyndafræði og kennslufræðilegu 

nálgun sem nýtt var við framkvæmd verkefnisins þar sem megináhersla var lögð á að 

nemendur sýndu frumkvæði, tengdu við eigin reynslu og samfélagið. Í kafla þrjú geri 

ég grein fyrir Connecting the Dots , þeim fræðaramma um námsviðmið um 

sjálfbærnimenntun sem ég nýtti til að þróa verkefnið og meta framkvæmdina. Í kafla 

fjögur er fjallað um verkefnið sjálft og framkvæmdina. Í kafla fimm er framkvæmdin 

greind og lagðar fram tillögur um næstu skref. Í viðauka má finna upplýsingar og 

myndefni sem var notað sem kveikjur til að koma af stað samtali og hugmyndavinnu. 
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2. Sjálfbærni 

Sjálfbærni er tiltölulega nýtt hugtak og hefur verið skilgreint á marga vegu. Í 

skýrslunni Okkar sameiginlega framtíð (e. Our Common Future), sem var gefin út 

1987 af Menningarmálastofnun Sameinuðu Þjóðanna, (UNESCO), og unnin var af 

nefnd undir formennsku Gro Harlem Brundtland, er hugtakið sjálfbær þróun skilgreint 

í fyrsta skipti á eftirfarandi hátt: 

Sjálfbær þróun er þróun sem mætir þörfum nútíðar án þess að skerða 
möguleika komandi kynslóða til að fullnægja þörfum sínum. (UNESCO, 
1987) 

Í skýrslunni var mótuð framtíðarstefna Sameinuðu þjóðanna í umhverfismálum og hún 

sett í samhengi við efnahagslegt og félagslegt þróunarstarf. Sjálfbærni stuðlar að því 

að við mannfólkið göngum ekki of nærri auðlindum jarðar heldur nýtum þær á 

hófsaman hátt þannig að auðlindirnar nái að viðhalda sér og endurnýja sig (UNESCO, 

1987). 

Hugmyndin með sjálfbærni, er auðvitað ekki ný, og e.t.v. er hún eitthvað sem 

við höfum alltaf kunnað þangað til nýlega. Hæfileiki sem mannkyn hefur glatað, vegna 

mikillar tækni, hagvaxtarþarfar og neyslu. Með sjálfbærnihugtakinu er umhverfisvernd 

tengd við félagslegan og efnahagslegan árangur. Með því eru ólík markmið sett saman 

undir hatt hugtaksins sjálfbærni og sýnt fram á þau eru hvert öðru háð, m.a.: baráttan 

gegn fátækt, mannréttindi, friður og öryggi, fjölmenning, líffjölbreytni, mataröryggi, 

hreinleiki vatns og hreinlæti, endurnýjanleg orka, verndun umhverfisins og sjálfbær 

nýting náttúruauðlinda (UNESCO, 1987). Á Earth Summit, alþjóðaráðstefnunni um 

sjálfbæra þróun í Jóhannesarborg árið 2002 voru settar fram þrjár grunnstoðir 

sjálfbærrar þróunar og lögð áhersla á að þær væru allar jafnmikilvægar. Þarna er um 

að ræða heildstæða sýn sem leitast við að bæta lífskjör allra jarðarbúa, bæði núverandi 

og komandi kynslóða. Ríkisstjórn Íslands mótaði stefnu í takt við þrjár stoðir 

sjálfbærrar þróunar Sameinuðu þjóðanna. Þær eru efnahagsvöxtur, félagsleg velferð, 

jöfnuður og verndun umhverfis (Auður Pálsdóttir & Stefán Bergmann, 2008).  

Þessar skilgreiningar á sjálfbærni eins og þær birtast í Brundtlandskýrslunni, 

og víðar, m.a. á heimasíðum og útgefnu efni fjölda stofnana, bera það reyndar með sér 

að vera miðaðar út frá manneskjunni og að mati sumra missi þær marks þar sem það 

stríði beinlínis gegn kjarna hugtaksins sjálfbærni að miða allt út frá mannskepnunni. 

Sjálfbærni snúist frekar um spurningu sem er eitthvað á þessa leið: Hvernig getum við 
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viðhaldið lífi, ekki aðeins fyrir mannkyn heldur fyrir allar lifandi verur og lífríki 

jarðar, sem við og aðrar lífverur erum háðar? (Hopwood, Mellor & O’Brien, 2005). 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (e. Transforming our 

world: the 2030 Agenda for Sustainable Development), setur fram 17 metnaðarfull 

markmið til sjálfbærrar þróunar, ásamt 169 liða aðgerðaráætlun. Í inngangi skjalsins er 

tilgangi þess lýst þannig að, því sé ætlað að losa mannkyn undan harðstjórn fátæktar, 

lækna og tryggja plánetuna okkar og grípa til róttækra ráða til að tryggja sjálfbæra 

framtíð. 

Nútímalegri skigreining á sjálfbærni, og sú sem ég byggi á í þessu verkefni, er 

að stefna beri að efnahagslegri velferð og samfélagslegu réttlæti, innan þeirra 

vistfræðilegu takmarka sem jörðin setur okkur. Út frá sjónarhorni manneskjunnar 

þýðir þetta að gefa öllum jöfn tækifæri til að lifa góðu lífi, innan þeira takmarkana sem 

náttúran setur okkur (Brulde, 2015). 

 

2.1 Menntun til sjálfbærni 
Á árunum 2005-2014 stóð Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, 

fyrir áratug menntunar til sjálfbærni. Markmiðið var að koma menntun til sjálfbærni 

inn í menntastefnu allra þjóða og hrinda í framkvæmd aðgerðum á sviði menntamála, á 

öllum skólastigum (UNESCO, 2010). Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna 

kynnti árið 2006 eftirfarandi áherslur í menntun til sjálfbærni, sem eiga að 

endurspeglast í námi og kennslu (UNESCO, 2006): 

• Samþætt og heildstæð viðfangsefni frekar en nám í einstökum námsgreinum. 

• Umfjöllun um gildi og gildismat sem liggja sjálfbærri þróun til grundvallar. 

• Áhersla á gagnrýna hugsun og þrautalausnir, frekar en að læra utan að, og að 

styrkja sjálfstraust til að takast á við álitamál og áskoranir er tengjast sjálfbærri 

þróun. 

• Fjölbreyttar aðferðir sem byggjast t.d. á rituðu og töluðu máli, myndlist, 

leiklist, upplifun og skoðanaskiptum. 

• Þátttaka nemenda í ákvörðunum um hvað og hvernig þeir læra. 

• Viðfangsefni sem tengjast daglegu lífi nemenda (bæði í skóla og heima). 

• Málefni sem hafa þýðingu á heimsvísu eða heima fyrir en eru þó tengd 

reynsluheimi og nærumhverfi nemenda. 
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Hér á landi kom út ný námskrá árið 2011 en þar er menntun til sjálfbærni einn af 

grunnþáttum menntunar í leik-, grunn- og framhaldsskólum landsins (Aðalnámsskrá, 

2011). Áherslur í gildandi aðalnámskrá kveða á um að menntun til sjálfbærni miðist að 

því að gera nemendum kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili 

umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags (Aðalnámskrá, 2011). Í 

almenna hluta aðalnámskrár grunnskóla segir: 

Í sjálfbærnimenntun felst að skapa samábyrgt samfélag þar sem sérhver 
einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður um gildi, 
viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði 
allra jarðarbúa; náttúru og umhverfi; lýðræði, mannréttindum og réttlæti; 
jafnrétti og fjölmenningu; velferð og heilbrigði; og efnahagsþróun og 
framtíðarsýn. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 17) 

Menntun til sjálfbærni snýst um að tryggja að allir fái sömu tækifærin til að lifa „hinu 

góða lífi“ bæði í dag og í framtíðinni. Því markmiði verður best náð með því að 

tryggja fjölbreytta náttúru, menningu og samfélag. Menntun til sjálfbærrar þróunar 

hefur því í raun það markmið að kenna nemdendum réttu viðhorfin og hegðunina til að 

geta breytt heiminum (Wickenberg o.fl., 2004).  

 Grenndarnám er mikilvægur liður í menntun til sjálfbærni (Gruenewald, 2009; 

Ásthildur Jónsdóttir, 2017). Grenndarnám felur í sér að læra af nærumhverfi sínu - 

bæði náttúru og menningarumhverfi. Nemendur afla sér þekkingar og rækta hæfileika 

sína út frá persónulegri reynslu og byggja þannig gildi sín gagnvart nærumhverfi á 

persónulegum reynslugrunni. Út frá eigin reynslu spyrja þeir því spurninganna, takast 

á við vandamálin og verkefnin sem leiða þá til aukinnar þekkingar. Þetta leiðir af sér 

að nemendur hafa frekar hæfileika til að hugsa sjálfstætt, taka frumkvæði og bera 

ábyrgð á verkefnum sínum (Gruenewald & Smith, 2010). Grenndarnám gegnir 

mikilvægu hlutverki í gagnrýnum uppeldisfræðum (Gruenewald, 2008). Þessar 

hugmyndir falla vela að hugmyndafræði róttækra uppeldisfræðinga eins og Paulo 

Freire (2014) sem töldu að aðstæður og umhverfi hefðu mótandi áhrif á einstaklinga. 

Freire var brasilískur heimspekingur og uppeldisfræðingur sem lagði áherslu á að 

kenna fullorðnu fólki í Brasilíu að lesa og skrifa til að bæta þjóðfélagsstöðu sína. Í 

kenningum sínum sýnir hann fram á að þekking og læsi er forsenda þess að fólk geti 

gripið til aðgerða og bætt aðstæður sínar. Læsi, í bókstaflegum og víðtækari skilningi 

er valdeflandi (Freire & Macedo, 1987). 

 Því betur sem fólk áttar sig á aðstæðum sínum, því gagnrýnna verður það á þær 

og líklegra til að bregðast við þeim. Í grenndarnámi er lögð áhersla á að byggja nám á 
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persónulegri reynslu. Grenndarnám getur því falist í því að reyna að átta sig betur á 

sínum aðstæðum, og læra af því sem er til staðar í nærumhverfinu. Sú þekking getur 

dýpkað skilning nemandans á aðstæðum annarra, eða öllu heldur eflt samkennd hans. 

Með því að einbeita sér fyrst að nærumhverfi lærir nemandinn fyrst samkennd með því 

sem hann er kunnugur. Þannig ræktar hann hæfileika sem hjálpa honum að öðlast 

samkennd með stærra umhverfi og læra „út á við“ og takast á við víðari aðstæður. 

Þekkingarsvið nemandans stækkar þannig: Heimili, skóli, hverfi, samfélag, 

sveitarfélag, land, þjóð, heimsálfa, og þar fram eftir götunum (Gruenewald, 2008). 

 Samþætt nám felur í sér þverfaglega hugsun þar sem fundnar eru leiðir til að 

nýta þekkingu úr ólíkum greinum. Slík hugsun er grundvöllur menntunar til sjálfbærni 

sem hjálpar nemendum að vinna með eigin gildismat (Allyson Macdonald & Ásthildur 

Jónsdóttir, 2015). 

 Reynslunám eða nám í verki sem rekja má til John Dewey (2000) er ein af 

undirstöðum þess að nemendur tileinki sér þekkingu. Með því að leggja áherslu á að 

læra með því að gera, láta verkin tala og hugsa í lausnum aukast líkur á því að 

nemendur nái að tileinka sér gildi sjálfbærrar hugsunar. Slíkt krefst tengingar við 

raunveruleikann, og að nemendur nái að tengja við eigin reynslu. Þegar kennarar 

tengja nám við raunverulegar aðstæður og tengja við þá þekkingu sem nemendur hafa 

fyrir aukast líkurnar á að nemendur yfirfæri þá þekkingu (e. transferable knowledge) 

sem þeir afla í skólakerfinu yfir á daglegt líf (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2017). 

 Samábyrgð er grundvöllur þess að nemendur tileinki sér sjálfbærni. Þeir verða 

að gera sér grein fyrir að þeir eru sjálfir ábyrgir fyrir námi sínu og framtíð. Til að 

virkja þennan þátt er mikilvægt að láta þá finna að þeir hafa áhrif (Ásthildur B. 

Jónsdóttir, 2017). Leitarnám hentar vel í menntun til sjálfbærni. Þá upplifa nemendur 

að þeir sjálfir komast að niðurstöðum út frá mikilvægum spurningum sem þeir setja 

fram með aðstoð kennarans. Með því móti verða þeir ábyrgari fyrir eigin námi. Þegar 

leitarnám er tekið út fyrir veggi skólans aukast enn frekar líkurnar á því að nemendur 

þjálfist í að takast á við verkefni sem tengjast raunveruleikanum. Leitarnám krefst þess 

að verkefni séu ögrandi viðfangsefni sem þarf að skoða frá ólíkum sjónarhornum. Slík 

nálgun stuðlar að gagnrýnni hugsun nemenda (Þórunn Óskarsdóttir, 2005).  

Gagnrýnin hugsun, er lykillinn að því að geta nálgast sannleikann í öllum 

okkar aðstæðum, hvort sem um er að ræða hversdagslegar aðstæður, eða stórar og 

flóknar aðstæður líkt og þær sem tengjast umhverfisvandamálum nútímans. Þótt 
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gagnrýnin hugsun tryggi ekki alltaf að maður komist að hinu eina sanna og rétta, þá er 

hún sennilega skásta aðferðin sem við höfum til að leita skynsamlegra niðurstaðna 

(Guðmundur Heiðar Frímannson, 2010). Þá er ekki nóg fyrir fólk að kunna að beita 

gagnrýnni hugsun heldur er mikilvægt að það tileinki sér hugarfar gagnrýninnar 

hugsunar. Guðmundur Heiðar Frímannsson (2010) nefnir fimm atriði sem einkennir 

hugarfar gagnrýninnar hugsunar:  

1. að vera tilbúinn til að spyrja um flesta hluti og velta fyrir sér ástæðum þeirra.  

2. vilji til að leita sannleikans.  

3. að vera tilbúinn til að beita gangrýnni hugsun og treysta skynsamlegri rannsókn á 

hverju máli.  

4. víðsýni, sem felst í að nálgast öll mál með opnum huga, vera tilbúinn til að skoða 

önnur sjónarmið. Fjórða atriðið er mjög mikilvægt því það felur einnig í sér að 

sýna sanngirni við að meta röksemdir annarra og skilja sjónarmið þeirra, jafnvel 

þótt þau maður sé þeim hjartanlega ósammála.  

5. að vera reiðubúinn að breyta eigin skoðunum og niðurstöðum í ljósi nýrra raka. 

Af þáttunum sem raktir eru hér að ofan sést að menntun til sjálfbærni reynir á 

grundvallaratriði í hugmyndafræði og framkvæmd kennslu, og tengist sterklega 

hugmyndafræði sem hefur verið að ryðja sér til rúms í skólakerfinu undanfarin ár og 

áratugi, m.a. áherslu á einstaklingsmiðað nám, meira val og þverfaglega hugsun. 

2.2 Einstaklingsmiðað nám, valkvætt nám og þverfagleg nálgun 
Ég hef hamrað á því sí og æ, í ræðu og riti, að hlutverk menntunar sé að 
gefa sem flestum kost á að ná sem mestum þroska, að verða sem best 
eintök af tegundinni maður, miðað við þá möguleika sem búa í hverjum 
og einum. Slíkt sé kjarni hins góða lífs. (Kristján Kristjánsson, 1993,   
bls. 2.) 

Þessi tilvitnunin útskýrir vel kjarnann í kenningum um einstaklingsmiðað nám. Í 

einstaklingsmiðuðu námi er námið skilgreint sem opið ferli þar sem nemandinn sjálfur 

hefur áhrif á hvað hann lærir. Hæfileikinn til að læra er alltaf háður ákveðnum 

skilyrðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Nemandi þarf t.d. að finna fyrir hæfilegri 

áskorun til að geta haldið sér við efnið. Það má ekki vera of erfitt og ekki of auðvelt. 

Til að þetta haldi dampi þarf líka að vera gott flæði milli kennara og nemanda. Þegar 

nemandi finnur sig knúinn til að spyrja eða svara kennara, er hann að öllum líkindum 
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staddur í virkara námi heldur en ef fræðslan er öll á einn veg, þar sem kennari talar og 

nemandi hlustar (Illeris, 2009). 

Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám passa þannig vel við áherslur í 

sjálfbærnimenntun eins og þær hafa verið settar fram af UNESCO (2006). Þekking er 

ekki algild og ekki aðeins ein rétt leið til að öðlast hana. Aðferðirnar geta verið 

jafnmargar og nemendurnir eru ólíkir (Kristján Kristjánsson, 1993). 

 

2.2.1 Félagsleg hugsmíðahyggja 

Grunn einstaklingsmiðaðs náms má rekja til félagslegrar hugsmíðahyggju sem 

þróaðist í fyrstu út frá kenningum Piagets þegar skoðað var hvernig félagsleg 

samskipti höfðu áhrif á vitsmunaþroska einstaklingsins. Rannsóknir þeirra sem 

aðhyllast hugsmíðahyggju hafa sýnt að mikilvægt sé að ganga út frá því að hver 

einstaklingur sé samfélagsvera og því þurfi að skipuleggja nám út frá samskiptum 

manna og mannlegu samfélagi sem hefur áhrif á hvernig maður túlkar heiminn í 

kringum sig (Þuríður Jóhannesdóttir, 2009).  

 Hugsmíðahyggja gengur út frá því að þekking verði til þegar einstaklingur býr 

til merkingu úr reynslu sinni. Einstaklingurinn skapar merkinguna með því túlka það 

sem hann upplifir, en byggir það á fyrri reynslu og lífsviðhorfum (Jonassen, Davis, 

Campbell & Davidson, 1994). Í námi í anda hugsmíðahyggju er því lögð megináhersla 

á persónulega merkingarsköpun og reynt að tengja nýjar hugmyndir við reynslu og 

fyrri þekkingu nemandans (Jonassen, 2016). 

 Einn af helstu áhrifamönnum hugsmíðahyggjunnar, Knud Illeris (2009), 

skilgreinir nám sem alla þá ferla hjá lifandi verum, sem leiða til varanlegra breytinga á 

getu og útskýrast ekki af líffræðilegu þroskaferli eða öldrun. Samkvæmt Illeris lærum 

við þegar ákveðið jafnvægi ríkir milli virkni og næmni. Annars vegar á námið sér stað 

í samspili einstaklings við inntak námsefnisins og hinsvegar á það sér stað í samspili 

hans við umhverfið. Við lærum til dæmis heilmargt af því að eiga í samskiptum við 

aðra, eða með því að líkja eftir því sem aðrir gera (Illeris, 2009).  

Námið mótast líka af hæfni nemanda til að tileinka sér nýja þekkingu á 

grundvelli fyrri reynslu og þekkingar á viðfangsefni kennara. Í hugsmíðahyggjunni er 

gengið út frá því að einstaklingurinn byggi upp sína þekkingu í samræmi við þroska og 

það sem hann hefur lært áður. Samkvæmt hugsmíðahyggjunni er gott upphaf að 
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kennslu að kanna hvað nemandinn veit nú þegar um efnið og hvaða hugmyndir hann 

hefur um námið. Kennslan tekur þá mið af því sem nemandinn veit og væntingum 

hans. Þá er ekki verið að eyða tíma í að kenna eitthvað sem nemandinn kann fyrir og 

hægt að meta hverskonar áskorun hentar nemandanum (Selley, 1999). 

Howard Gardner (2006) lagði áherslu á að nám ætti að vera opið ferli þar sem 

nemandinn hefur sjálfur sem mest áhrif á hvað og hvernig hann lærir. Hann lagði 

áherslu á spíralferli þar sem nemandinn kæmi aftur og aftur að sama ferlinu. Hann 

lagði áherslu á að markmið skólakerfisins og kennsluáætlana ætti, frekar en að mata 

nemendur á einhliða upplýsingum, að skapa aðstæður til að virkja nemendur. Nálgunin 

þarf því að bjóða upp á sveigjanleika til að koma til móts við hvern og einn á eigin 

forsendum. Námsefnið má hvorki vera of auðvelt né of erfitt - heldur þarf hver 

nemandi að finna fyrir mátulega mikilli áskorun til að geta haldið sér við efnið. Það 

hlýtur því að gera kröfu á að gott flæði á milli kennara og nemanda, og að nemandi 

finni fyrir hvatningu til að spyrja og svara spurningum. Nemandi sem finnur fyrir þörf 

til að spyrja spurninga eða tjá sig sjálfur um efnið, er líklega staddur í mun virkara 

námi heldur en nemandi sem situr undir einhliða fyrirlestri kennara (Gardner, & Hatch 

1989). Þetta er í takt við áðurnefndar niðurstöður Illeris (2009) um vægið milli virkni 

og næmni. Nám er alltaf samspil milli einstaklings og námsefnis, en um leið á námið 

sér líka stað í samspili einstaklings við umhverfi sitt og í samskiptum við aðra (Illeris, 

2009). 

John Dewey (2000) lagði áherslu á að byggja nám á þeirri þekkingu og reynslu 

sem nemandinn býr yfir sjálfur. Þá er ekki verið að eyða tíma í að kenna eitthvað sem 

nemandinn kann fyrir og hægt að meta hverskonar áskorun hentar nemandanum. Nám 

mótast af hæfni nemanda til að tileinka sér nýja þekkingu á grundvelli fyrri reynslu og 

þekkingar á viðfangsefni kennara. Í hugsmíðahyggjunni er gengið út frá því að 

einstaklingurinn byggi upp sína þekkingu í samræmi við þroska og það sem hann 

hefur lært áður. Samkvæmt hugsmíðahyggjunni er gott upphaf að kennslu að kanna 

hvað nemandinn veit nú þegar um efnið og hvaða hugmyndir hann hefur um námið. 

Kennslan tekur þá mið af því sem nemandinn veit og væntingum hans. Þá er ekki verið 

að eyða tíma í að kenna eitthvað sem nemandinn kann fyrir og hægt að meta 

hverskonar áskorun hentar nemandanum (Selley, 1999). 

Við lærum á meðan við getum tileinkað okkur nýja þekkingu. Þá skiptir líka 

máli að grunnurinn sé heilsteyptur eða að innri og ytri skilyrði séu góð, annars erum 
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við alltaf að byrja upp á nýtt læra að læra. Eitt af einkennum heilsteypts einstaklings er 

möguleikinn til gagnrýnnar hugsunar (Selley, 1999). Það er mikilvægt fyrir nemendur 

að mynda sér skoðanir með gagnrýnum hætti og að þeir hafi rödd. 

 

2.2.2 Frumkvæði og val nemenda 

Margir fræðimenn leggja áherslu á að leyfa nemendum að taka þátt í að skilgreina og 

skipuleggja eigið nám (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í valkvæðu námi (e. choice based 

learning) er áhersla lögð á að nemendur séu þátttakandur í sköpunarferlinu frá upphafi, 

frá hugmynd, í gegnum framkvæmd og að tilbúinni lokaafurð. Þannig getur hvert 

verkefni ræktað hæfileika sem eru almennir og geta nýst á hvaða sviði sem er. Þar sem 

hæfileikar á sviði frumkvæðis, hugmyndaúrvinnslu, skipulagningar, samvinnu, 

stjórnunarhæfileika, þjálfast í þessu ferli (Falk & Dierking, 2000). 

 Einstaklingsmiðað nám og valkvætt nám er í raun forsendan fyrir því að hver 

nemandi geti svo nálgast verkefnið með þverfaglegri hugsun. Því um leið og 

nemandinn fær skýrt frelsi til að velja sér þau verkfæri sem hann telur að muni henta 

sér best, verður til einstök þverfagleg nálgun fyrir hvern og einn. 

MIT Media Lab, í Boston er þverfagleg rannsóknarstofa, þar sem mjög ólíkum 

rannsóknarsviðum er markvisst blandað saman til að þróa nýja tækni, hugmyndir og 

leysa vandamál nútíðar og framtíðar (MIT Medial Lab, 2018). Þar hefur þverfagleg 

nálgun verið notuð í meira en 30 ár til að takast á við raunveruleg verkefni og 

vandamál sem er ekki hægt að leysa með því að beita afmörkuðum fræðigreinum. Þar 

á bæ er reyndar gengið svo langt að hafna hugtakinu þverfaglegt (e. interdisciplinary) 

og þar er frekar talað um „andfaglegt“ nám (e. antidisciplinary) (Ito, 2014). Með því er 

átt við að þverfagleg vinna snúist um samstarf fólks úr ólíkum greinum, þvert á 

greinarnar en andfagleg vinna snýst um að ganga lengra, þar er unnið á svæði þar sem 

skilgreiningar á faggreinum eiga engan veginn við. Vinnan í MIT Media Lab er út frá 

viðfangsefnum og vandamálum framtíðarinnar, þar sem aðgreining á milli fræðigreina 

nútímans á ekki við. Lausnirnar kalla á að ýmsum þáttum úr ýmsum greinum sé beitt 

saman, og oft er það hin þverfaglega nálgun sem leiðir af sér óvæntustu útkomuna. 

Þetta er auðvitað mikilvægt út frá markmiðum sjálfbærnimenntunar sem hafa verið 

nefnd að ofan, en þar er þverfagleg nálgun mikilvæg, en einnig það að geta skoðað 

mál frá mörgum sjónarhornum og leitað að lausnum á ólíkum stöðum (Ito, 2014). 

Í framtíðinni mun stór hluti þeirra barna sem eru nú í grunnskóla vinna við 

störf sem hafa ekki ennþá verið fundin upp (Robinson, 2007). Við vitum í raun ekki 
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nákvæmlega hvernig og hvort menntun í hefðbundnum bóklegum greinum nýtist. Það 

er góður undirbúningur fyrir framtíðina að æfa sig í að beita mörgum ólíkum 

hæfileikum samtímis, þvert á hefðbundnar greinar og hólfanir (Ito, 2014). 

 

2.3 Listnám og sjálfbærni 
Margir listamenn nefna þegar rætt er við þá að reynsla þeirra frá grunnskóla hafi ekki 

verið nægilega skapandi, þar sem allir áttu að skapa samskonar hluti úr sama efnivið. 

Þar var lítið sem ekkert frelsi og verkefnið orðið að kvöð í stað þess að vera skapandi 

og spennandi. Ef nemandi náði ekki tökum á aðferðinni sat hann uppi með 

misheppnað verk að mati kennarans, t.d. einhverja leirklessu í stað skálar, og 

jólagjöfin til foreldranna því engin það árið. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er bent á að listkennsla eykur getu nemenda til að 

takast á við verkefni með nýjum aðferðum. Listkennsla getur hjálpað til við velta upp 

nýjum spurningum og sem tæki fyrir nemendur til að spegla sig og reyna að skilja 

eigin reynslu og annarra. Listkennslan hjálpar nemendum að þróa með sér gagnrýna 

hugsun um samfélag, umhverfi og sjálfa sig (Aðalnámskrá, 2013). 

 Fræðimaðurinn Elliot Eisner var alla tíð ötull talsmaður listkennslu og taldi að 

listkennsla ætti ef eitthvað væri að skipta meira máli en bóklegar greinar. Eisner 

(2002) taldi að samfélag sem hefði takmarkað ímyndunaraflið ætti sér ekki lifandi 

framtíð. Listgreinar eru mikilvægar af því að þær fást við hið ókannaða. Þess vegna 

þurfi að leggja svo mikla áherslu á þær og svo þurfi jafnframt að yfirfæra aðferðir 

listanna yfir á aðrar greinar. 

Það er augljóst af því sem segir hér að ofan að listgreinar og listræn nálgun 

geta komið að miklu gagni í sjálfbærnimenntun. Þær draga fram hið óvænta, virkja 

ímyndunaraflið og hjálpa okkur að skoða málin frá ólíkum sjónarhornum, enda kenna 

listirnar börnum líka að vandamál geta átt sér fleiri en eina lausn og að við einni og 

sömu spurningunni geta verið fleiri en eitt svar (Eisner, 2002). 

En listirnar spila einnig mikilvæga rullu þegar kemur að skynjun okkar á 

heiminum. Eisner taldi líkt og Aristóteles forðum daga, að skynfærin væru forsenda 

skilnings okkar á umhverfinu. Hann tekur undir orð Susanne Langer þegar hún lýsir 

taugakerfinu sem „líffæri“ hugans, þar sem heilinn er í miðjunni. Skynfæri okkar eru 

með öðrum orðum hluti hugans og hugsun verður því ekki svo auðveldlega aðskilin 
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frá skynjun (Eisner, 2002). Eisner vitnar einnig í Rudolph Arnheim sem talar um 

mikilvægi þess að börn læri að „sjá“, ekki bara að horfa á hluti, heldur taka eftir því 

sem er einstakt við hluti, persónur eða svið (Rósa Kristín Júlíusdóttir, 1998). 

Að sjá er ekki hlutlaus athöfn, heldur virk athöfn umbreytingar. Skilningur 

okkar á hinum sýnilega heimi hefst í auganu. Skynfærin eru einu tólin sem nýfædd 

börn hafa til að kanna umheiminn og læra af honum. Þau byggja sína fyrstu reynslu af 

heiminum eingöngu á skynjun og draga sína fyrstu lærdóma sömuleiðis eingöngu af 

upplifunum í gegnum sjón, heyrn, snertingu og lykt (Eisner, 2002). Í frumbernsku eru 

skynfærin þannig í fullu starfi við að leita að örvun, greina á milli, kanna umheiminn 

og leita að merkingu. Skynfærin verða leið okkar að þroska, eða það sem Eisner kallar 

breiðgötu til meðvitundarinnar. Skynfærin vinna ekki ein að því að koma okkur til 

þroska, heldur gera þau það í samspili við tungumálið, listir, vísindi, ýmiss konar 

lífsgildi og viðmið: það sem við köllum menningu. Við ljáum reynslu okkar bæði 

persónulega og menningarlega merkingu, sem verður ekki aðskilin. Reynslan er 

forsenda þess að við þroskumst og helsti miðill allrar menntunar (Eisner, 2002). 

Nám er ferli sjálfsköpunar í gegnum reynslu, en samkvæmt Eisner felur öll list í 

sér slíkt sjálfsköpunarferli, hvort sem er þegar hugmyndir fæðast, í úrvinnslunni eða í 

endalegu listaverki. Eisner taldi því að skólar ættu að leggja miklu meira upp úr að 

vinna með skynjun nemenda og til þess væru listgreinarnar mikilvægastar. 

Hinn sjónræni heimur er alltaf til staðar og tækifærin til þess að upplifa 
og njóta einnig (Rósa Kristín Júlíusdóttir, 1998, bls. 14). 

Listir bjóða börnum að horfa eftir tjáningarmöguleikum umhverfisins, hvernig hægt sé 

að bregðast við áreiti veraldarinnar, hvernig skapa megi eitthvað nýtt. Við horfum 

yfirleitt ekki á heiminn gagnrýnum augum, við tökum öllu sem viðteknum venjum. 

Listirnar vekja okkur af værum blundi sinnuleysis og kæruleysis um umhverfið. Listir 

hjálpa okkur að sjá heiminn. Þær geta þannig hjálpað okkur að koma auga á nýja 

möguleika og tækifæri, óvæntar lausnir.  Í listsköpun má segja að sé unnið beint úr 

upplifun og skynjun án þess að búið sé að ákveða hver útkoman er. Helsta markmið 

listgreinakennslu er að styðja nemendur við að þroska huga sinn, þróa næmni, örvun 

ímyndunarafls og hæfni til gagnkvæmra tjáskipta. Við það að búa til ákveðið listaverk, 

koma því í framkvæmd reynir á marga ólíka hæfileika. Með því að ganga í gegnum 

ferli sem fylgir því að koma listaverki af hugmyndastigi og í framkvæmd læra 
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nemendur að beita vinnubrögðum sem eru ekki dæmigerð fyrir hefðbundnar 

starfsgreinar (Laurie Polster, 2010).  

Greint er frá því í aðalnámskrá grunnskóla (2013) að menntun í listum skuli 

stuðla að því að nemendur öðlist hæfni til að:  

  · takast á við ófyrirséða framtíð á skapandi hátt,  

  · sjá ný mynstur og hugsa í lausnum  

  · þroska persónulega tjáningu og smekk. 
Þetta kemur vel og heim saman við áherslur UNESCO í menntun til sjálfbærni (2010). 

2.4 Sjálfbærni og menningarlæsi 
Rætt hefur verið um að mikilvægur þáttur í menntun til sjálfbærni sé læsi, eða 

menningarlæsi. En hvað er læsi? 

 Áður fyrr var læsi skilgreint út frá þeirri athöfn að geta lesið og skilið ritað 

mál, en í kjölfar tækniþróunar hefur hugtakið tekið stakkaskiptum og keppast 

fræðimenn nú við að skilgreina það upp á nýtt. Samkvæmt Freire (Freire og Macedo, 

1987) felur læsi í sér allt frá því að lesa orð yfir í að umskrifa heiminn eða breyta 

honum. Læsi er valdeflandi hæfileiki sem gerir einstaklingum kleift að laga sig að 

þjóðfélaginu, en einnig að breyta því (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006). Til að vera 

gjaldgengur í tilteknu samfélagi þarf einstaklingur að vera læs á menningu þess. Eldri 

skilgreiningar á menningarlæsi snúast um hversu vel viðkomandi er að sér í tilteknum 

bókmenntum og sögu, og er oft takmarkað við hinn vestræna heim. Í dag þurfum við 

hinsvegar að skilgreina menningarlæsi miklu víðtækar en að það snúist um að vera vel 

að sér í tilteknum bókmenntum og sagnfræði (Gee, 2015). Menningarlæsi snýst um að 

geta unnið úr því sem þú sérð heyrir eða skynjar og sett það í samhengi við menningu 

samfélagsins. Það getur því falið í sér læsi á allskonar fyrirbæri sem eru ekki texti, t.d. 

kvikmyndir, tækni, internetið, nú eða klæðaburð og látbragð fólks. Þessu er ágætlega 

lýst í aðalnámskrá: 

Þrátt fyrir að læsi snúist um kerfisbundin tákn og miðlunartækni ber að 
undirstrika að það snýst fyrst og fremst um sköpun merkingar og sú 
merkingarsköpun á sér aldrei stað í tómarúmi. (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 2011, bls. 18)  

Í sjálfbærninámi er þessi merkingarsköpun mjög mikilvæg. Til þess að koma á 

markmiðum sjálfbærni og mennta unga sem aldna til sjálfbærni þarf að efla hæfileika 

fólks til að lesa í náttúru og samfélag. Þetta er mikilvægt því ólæsi á náttúruna er 

beinlínis ógn við líf á jörðu (Sigrún Helgadóttir, 2013). 
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Myndin stendur á mörkum þess ljóss sem kemur annars vegar frá 
hlutnum og hins vegar frá áhorfinu (Baudrillard ; Platón 2000).  

Eisner talar um mikilvægi þess að sjá, og að sjá undir yfirborðið, eða að sjá handan við 

hlutinn. Að geta horft markvisst og beitt því sem hann kallar „menntaða sýn“ er 

mikilvægt atriði fyrir alla listkennslu. Með rannsóknum sínum sýndi hann fram á að 

listir hjálpa okkur að sjá undir yfirborð. Sjónarhorn listanna getur gefið okkur tækifæri 

til að sjá sannleikann, þegar hann er ekki alveg augljós (Eisner, 2002). 

 Nám á safni hentar að mörgu leyti vel til að þjálfa og efla læsi á hinum ýmsu 

sviðum. Að skoða sýningu eins og aðalsýningu Þjóðminjasafnsins reynir á margskonar 

skynjun og úrvinnslu úr upplýsingum. Á Þjóðminjasafninu er að finna ákveðið 

þversnið af menningararfi okkar, og hluti sem kallast á við lífshætti okkar í dag. Með 

því að skoða sýningu Þjóðminjasafnsins með gagnrýnum gleraugum, ekki síst út frá 

hugmyndum, verður til vettvangur til að þjálfa menningarlegt, umhverfislegt og 

samfélagslegt læsi. 

 

2.5 Menningararfur og menntunarhlutverk safna 
Menntunarhlutverk safna á sér langa sögu. Í frönsku byltingunni var ákveðið að gera 

helstu meistaraverk franskrar myndlistar aðgengileg almenning í Louvre höllinni í 

París. Þegar Louvre safnið opnaði í ágúst 1793, sló það tóninn og varð fyrirmynd 

fjölda safna sem spruttu upp í Evrópu í kjölfarið, svo sem British Museum og hin 

hefðbundu lista- og þjóðmenningarsöfn sem við þekkjum í vestrænum löndum. Söfn á 

18. og 19. öld voru í senn þekkingarsetur og tæki fyrir yfirvöld og ríkjandi stéttir til að 

miðla þekkingu til fjöldans. Safnkostur og sýningar endurspegluðu gjarnan hina 

ríkjandi hugmyndafræði og höfðu þannig líka pólítískan tilgang, að stilla upp 

ákveðinni sýn á söguna og stöðu þjóðarinnar (Schubert, K., 2009). Segja má að með 

tilkomu stórra nýlistasafna á borð við MOMA í New York og Pompidou-safnið í París, 

sem er ætlað að halda utan um nýjar hugmyndir og nýja list, fari söfn að horfa einnig 

til nútíðar og framtíðar, en ekki aðeins fortíðar. Frá upphafi hins vestræna safns og í 

gegnum mest alla 20. öldina er skýrt að eitt meginhlutverk safna er menntun og 

miðlun upplýsinga, en færa má rök fyrir því að það hlutverk breytist töluvert upp úr 9. 

áratuginum og fram til okkar tíma, þar sem síaukin áhersla á aðsókn, vinsældir og 

einhverskonar skemmtanagildi verður til þess að rýra menntunarhlutverkið, og meiri 

áhersla er lögð á að stilla fram því sem trekkir að fólk (Schubert, K., 2009). 



 

 18 

 Ákveðin óvissa eða jafnvel hræðsla hefur ríkt gagnvart menntunarhlutverki 

safna í kjölfar þeirra miklu breytinga sem hafa orðið á menntunarfræðum á 20. öld 

(Alma Dís Kristinsdóttir, 2010). Að mörgu leyti er sú hræðsla skiljanleg þar sem 

hugmyndafræði gömlu safnanna hefur e.t.v. ekki samrýmst nógu vel nýjum áherslum í 

menntunar og uppeldisfræðum, en þó mætti líka athuga betur að inni á söfnunum hefur 

alltaf átt sér stað ákveðið óformlegt nám sem ekki fellur undir mælistikur 

skólakerfisins. Söfn voru þannig lengi vel einn besti vettvangurinn fyrir hvers konar 

sjálfsnám og sjálfstæða þekkingaröflun, sem er vel í takt við hugmyndir Deweys og 

hugsmíðahyggjunnar (Hooper-Greenhill, 2007). Söfn eru hinir ákjósanlegustu staðir 

fyrir valfrjálsa menntun (John H. Falk, Carol Scott, Lynn Dierking, Leonie Rennie & 

Mika Cohen-Jones, 2004). 

 Þrátt fyrir hræðslu við menntunarhlutverk safna og mikla áherslu á að trekkja 

að fólk njóta söfn með ríkan menntunarþátt nú síaukinna vinsælda. Allt bendir til þess 

að fjölbreyttar aðferðir, margmiðlun og gagnvirkni, séu ekki einvörðungu 

árangursríkar hvað menntunargildi varðar, heldur falla þær vel í kramið hjá stærstum 

hluta fólks (Guðbrandur Benediktsson & Rakel Halldórsdóttir, 2006). 

 Nemendur þurfa að finna að þeir séu teknir alvarlega sem vitsmunaverur. (Jón 

Thoroddsen, 2016). Á safni er hægt að nota fjölbreyttar aðferðir til að koma af stað 

gagnrýnni umræðu meðal barna. Með því að nota spurningar sem eru opnar (e. open-

ended questioning) er auðvelt að fá börn til að tjá skoðanir sínar á því sem þau sjá, fá 

þau til að setja fram hugmyndir sínar og koma af stað samræðum um þær. Opnar 

spurningar eru ekki já og nei spurningar og við þeim er ekki eitt rétt svar, heldur leiða 

þær af sér fleiri spurningar. Dæmi um opna spurningu er að spyrja bekkinn: „Hvað 

dettur í ykkur í hug þegar þið sjáið þennan hlut?“ (MoMA Education, 2013). 

 Þegar nemandi spyr kennara spurningar er síðan góð aðferð að kennarinn 

endurtaki spurninguna og leggi hana fyrir allan bekkinn. Þannig nær kennarinn að fá 

nemendur til að tala saman, ræða svarið og velta því fyrir sér. Það er gott að vera alltaf 

vakandi fyrir tækifærum til samtals, að grípa boltann á lofti þegar færi gefst, því það 

eflir sköpunarkraftinn, styrkir sjálfsmynd og gagnrýna hugsun (Patterson, 2011). 

Augusto Boal var brasílískur leikhúsmaður sem notaði aðferðir leiklistar til að miðla 

og koma á samfélagslegum úrbótum (Coudray, 2017). Hjá honum er samtalið notað í 

ótal myndum, t.d. í leikjum og leikhúsæfingum fyrir nemendur eða óhefðbundnum 

leikhúsverkum þar sem leikarinn talar við áhorfendur og þeir verða þannig þáttakendur 
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í verkinu (Boal, 1993). Það er gott að hafa þáttökulist Boals í huga þegar komið er inn 

á safn eins og Þjóðminjasafnið sem hýsir menningararf. Markmiðið er að fá nemendur 

til að vera meira en bara áhorfendur og hlustendur, heldur séu þeir virkir þáttakendur í 

sýningunni, taki þátt í leiknum (Boal, 2002). 

 Menningararfur er nokkuð opið hugtak sem nær yfir hinar ýmsu 

birtingarmyndir lífshátta og menningar, sem hafa þróast af tilteknu samfélagi og 

gengið frá kynslóð til kynslóðar. Undir hugtakið heyra áþreifanlegir hlutir eins og 

hlutir, listaverk, föt, leirker, bækur o.s.frv. en einnig óáþreifanleg fyrirbæri á borð við 

hefðir, siði, athafnir, viðhorf og gildi (Icomos, 2002). Menningararfur skiptir okkur 

máli því hann hjálpar til við að skilgreina sjálfsvitund okkar sem einstaklinga og sem 

samfélag (Aplin, 2002). Hinsvegar er mikilvægt að menningararfur sé ekki 

skilgreindur eingöngu út frá öllu því sem er útdautt og liðin tíð í samfélaginu, heldur er 

mikilvægt að nálgast hugtakið með það í huga að menningararfur getur verið lifandi 

og í stöðugri mótun, því menning er alltaf ný og gömul í senn (Valdimar Hafstein, 

2006).  

Menningarstofnanir á borð við Þjóðminjasafnið gegna lykilhlutverki við 

miðlun menningararfs og þegar vel tekst til geta þær hjálpað einstaklingum að skynja 

sig og stöðu sína gagnvart samfélagi, sögu og menningu. Það er mikilvægt að kynnast 

menningunni og sögunni. Með því að miðla menningararfinum til ungmenna eflist 

söguvitund þeirra, sem hjálpar þeim að upplifa fortíðina ekki sem framandi heim 

heldur sem hluta af eigin raunveruleika (Eygló Björnsdóttir, 2005). Þegar ungt fólk 

kemur inn á safn eins og Þjóðminjasafnið sem hýsir gamla hluti, er hinsvegar ákveðin 

hætta á að það staðsetji sig utan við þann heim sem safnið stillir fram, í staðinn fyrir að 

upplifa sig sem hluta af honum. Þetta býr til ákveðið rof milli áhorfandans og 

sýningarinnar. Áhorfandinn upplifir sig sem lifandi einstakling, íbúa í nútímanum á 

leið inn í framtíðina, en stendur frammi fyrir stirðnuðum sýnishornum af dauðri 

menningu (Valdimar Hafstein, 2006). Þegar við skoðum menningararfinn eins og hann 

birtist okkur t.d. á sýningu Þjóðminjasafnsins, og skoðum hann út frá samfélagi 

nútímans og hugmyndum um sjálfbærni, verður okkur fljótt ljós að hann á mikið erindi 

í dag, og kannski einmitt vegna þeirra brýnu verkefna sem bíða okkar, er mikilvægara 

en nokkurntíma áður að geta miðlað honum áfram til komandi kynslóða. 

Fyrsta skref í átt að því er að gera ungu fólki kleift að upplifa sig sem hluta af 

menningarfinum, en ekki sem utanaðkomandi áhorfendur. Annað skref gæti verið að 
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sýna þeim fram á hvernig menningararfur er lifandi og í stöðugri mótun, og að það að 

vinna með menningararf á skapandi hátt getur verið mjög framsækið. Þar má t.d. nefna 

til sögunnar fyrirbæri eins og hæga hönnun (e. slow design) þar sem gamlar aðferðir 

eru settar í nýtt samhengi, og leitað til baka í gömul gildi sem kallast á við kröfu 

nútímans um að fara betur með verðmæti, sóa minna og fara betur með umhverfið 

(Fuad-Luke & Strauss, 2008). Að sækja í menningararfinn á þennan hátt snýst ekki um 

afturhvarf til liðinna tíma, heldur um að setja hugmyndir og aðferðir í nýtt samhengi til 

að skapa eitthvað sem er framsækið, ferskt og nýtt. Þriðja skrefið er svo að gefa unga 

fólkinu færi á að koma með sína eigin reynslu inn í heim menningararfsins. Þannig er 

t.d. kjörið að nota menningararfinn til að spegla nútímann. Þegar við skoðum hvernig 

fólk bjó, borðaði og nýtti fötin sín fyrir 200-300 árum, getur það sagt okkur svo 

ótrúlega mikið um hverskonar lífi við lifum í okkar samtíma. 

2.6 Samtalið 
Kynslóðirnar sem nú eru að vaxa úr grasi eru að mörgu leiti gjörólíkar fyrri 

kynslóðum, hvað varðar menningarlæsi. Tölvuvæðing, samskiptatækni og hnattvætt 

menningarsamfélag hefur undirbúið þessar kynslóðir frá frumbernsku fyrir allt annars 

konar læsi og þekkingu en foreldrar þess og kennarar fengu (Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2006). Hætt er við að rofið milli menningararfs og menningar nútímans verði mjög 

skyndilegt ef við finnum ekki leiðir til að brúa bilið. Að brúa þetta bil hlýtur að felast 

bæði í því að gera menningararfinn með einhverjum hætti aðgengilegri og kunnuglegri 

fyrir unga fólkið, en um leið þarf það að felast í því að kennarar og ekki síður foreldrar 

átti sig á heiminum sem unga fólkið hefur alist upp í. Það er því ekki síður mikilvægt 

að kynslóðir foreldra og uppfræðara þjálfi læsi sitt á menningu nútímans. 

 Það þarf með öðrum orðum að koma á samtali milli kynslóða og milli 

menningararfs og nútímamenningar. Ef ungt fólk sem kemur inn á safn í dag á að 

upplifa sig sem hluta af menningararfinum, er mikilvægt að taka á móti því á 

forsendum samtals og gagnvirkni en ekki einhliða fræðslu (Lang, Reeve & Wollard 

2006). 

 Jón Thoroddsen lýsir í bók sinni Gagnrýni og gaman, hugmyndum sínum um 

hvernig hægt er að nota hina ævafornu heimspekilegu samræðuaðferð sem 

kennsluaðferð fyrir nýja tíma. 

Þegar ungt fólk skynjar að ekki er talað niður til þeirra er það ótrúlega 
skynugt og lætur það í ljós. (Jón Thoroddsen, 2016, bls. 43) 
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Í bók sinni bendir Jón á samræðulistina sem vanræktan kost í kennslu nútímans. Jón 

notar yfirleitt aðra hvora af tveimur aðferðum, töflukennslu, þar sem kennari stýrir 

umræðu með því að skrá meginatriði á töflu og hinsvegar umræðuhring, þar sem 

bekkurinn situr í hring án skólaborða og hver nemandi getur lagt sínar skoðanir á 

vogarskálarnar. Oftar en ekki er notast við svokallaða talspýtu, sem er látin ganga á 

milli nemenda og sá einn hefur þá orðið sem heldur á spýtunni. Umræðuefnin geta 

verið margvísleg. Oft er umræðan leidd áfram af einni forvitnilegri spurningu, og 

yfirleitt er árangursríkt að tengja umræðuna við reynsluheim barnanna. Hægt er að ná 

miklum árangri með því að láta heimspekileg viðfangsefni skarast við það sem 

nemendunum er hugleikið, t.d. að tengja við tölvuleiki, sjónvarpsþætti, barnabækur 

eða tækni nútímans. 

 Umræðuaðferðin hentar mjög vel til að komast að einhverjum kjarna þegar  

fjalla þarf um flókin og áleitin mál. Kostur hennar er að hún gefur nemendum færi á að 

vera mjög virkir þátttakendur í kennslunni. Auk þess uppfyllir hún mörg af viðmiðum 

sjálfbærnimenntunar, m.a. er hún kjörin leið til að skoða hluti út frá mörgum 

sjónarmiðum. Hún þjálfar nemendur í gagrýnni hugsun og virkjar ímyndunaraflið (Jón 

Thoroddsen, 2016). 

 Samræður þjálfa auk þess ungt fólk í skoðanaskiptum og í að geta tekið 

skynsamlegar ákvarðanir sem hópur í lýðræðissamfélagi, þar sem er borin virðing fyrir 

staðreyndum, ólíkum sjónarhornum og skoðunum (Hale, 2014). Í anda 

hugsmíðahyggjunnar og einstaklingsmiðaðs náms er samræðuaðferðin einnig hjálpleg. 

Hún þjálfar nemendur í að tjá sig, rökstyðja skoðanir, tilfinningar og viðhorf sem þeir 

byggja á sinni eigin persónulegu reynslu. Um leið örvar hún félagslega færni og býr til 

samkennd innan hópsins. Samræður geta oftar en ekki af sér meira lausnamiðað 

viðhorf og efla lýðræðislega hugsun og læsi (Ása Sigurlaug Harðardóttir, 2017). 

Samræðuaðferðin er þar af leiðandi mjög gott tæki til að tengja saman ólík svið 

þekkingar við áhugasvið nemandanna, og til að virkja getu þeirra til aðgerða. 
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 3. Námsviðmið: Connecting the Dots 

Connecting the Dots eru námsviðmið fyrir sjálfbærnimenntun sem kanadísku 

fræðimennirnir Stan Kozak og Susan Elliot (2011) hafa sett fram og þróað í samstarfi 

við aðra kennslufræðinga. Þessi viðmið henta vel sem greiningarlykill fyrir þetta 

meistaraverkefni þar sem það leggur meðal annars áherslu á aðgerðamiðaða og 

þverfaglega vinnu og grenndarnám. Viðmiðin ríma nokkuð vel við hugmyndir mínar 

um einstaklingsmiðaða kennslu, og hvernig má blanda saman safnafræðslu og 

listkennslu og voru því höfð til hliðsjónar við skipulagningu námsefnisins. Í 

Connecting the Dots er notast við sjö meginatriði sem öll saman miða að því að 

nemendur læri að taka ábyrgð á og bera viðingu fyrir eigin umhverfi.  

 Námsviðmiðin nýtast kennurum við að skipuleggja og greina námsefni. Hvert 

atriði er svo útlistað nánar með leiðbeiningum sem nýtast í framkvæmd og kennslu 

námsefnisins. Aðalatriðin sjö sem um ræðir hér eru eftirfarandi: 

1. Grenndarnám. Samfélagið sem kennslustofa. 

2. Samþætt nám. 

3. Geta til aðgerða. 

4. Tengingar við raunveruleikann. 

5. Fjölbreytt sjónarhorn. 

6. Leitaraðferð. 

7. Sameiginleg ábyrgð. 

 

1. Grenndarnám. 
Að læra af eigin nærumhverfi felur í sér að nýta það sem er til staðar í nágrenni og 

samfélagi nemenda, hvort sem það er náttúrlegt, manngert umhverfi eða 

menningarumhverfi. Nám í nærumhverfi eflir hugsun og hæfileika til að leysa 

vandamál og það skiptir nemendur máli að koma að ákvörðunum í raunverulegu 

samhengi. Umhverfið utan kennslustofunnar býður upp á fjölbreyttari námsaðferðir og 

fleiri tegundir skynjunar: sjónræna, hljóðræna og snertingu. Jafnframt hefur meiri 

útivist og tengsl við náttúru jákvæð áhrif á líkamlega heilsu (Kozak & Elliot, 2011). 

 

2. Samþætt nám. 
Samþætt nám eflir þverfaglega hugsun sem er nauðsynleg til að geta fylgt hvaða 

hugmynd sem er eftir. Samþætting gefur af sér innihaldsríka leið til að takast á við 
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atriði úr ólíkum greinum. Hún dýpkar skilning á umfjöllunarefninu og hjálpar 

nemendum að skilja samspil ólíkra þátta í flóknum kerfum veruleikans (Kozak & 

Elliot, 2011). 
 

3. Geta til aðgerða. 

Að koma námsefni í verk færir námið úr því að vera fræðilegt yfir í að unnið sé að 

raunverulegum lausnum. Með því að taka það sem þeir hafa lært og hrinda því í 

framkvæmd, öðlast nemendur dýpri skilning á efninu. Ef eitthvað er þess virði að vita 

það, þá er það líka þess virði að aðhafast eitthvað. Nemandinn verður virkari og 

veruleiki námsins örvar nemandann til árangurs (Kozak & Elliot, 2011). 

 

4. Tengingar við raunveruleikann. 

Með því að nota raunverulega hluti, atburði, reynslu eða aðstæður til að takast á við 

viðfangsefni, tengja nemendur námsefnið betur. Að tengja námið við hugmyndir og 

vandamál úr reynsluheimi nemenda virkar hvetjandi á námsárangur þeirra. Með því að 

taka upplýsingar úr veruleikanum inn í námsefnið verður námið meira ekta og höfðar 

betur til nemenda (Kozak & Elliot, 2011). 
 

5. Fjölbreytt sjónarhorn. 

Að skoða málin út frá ólíkri hugmyndafræði, lífsskoðunum, þjóðfélagsstöðu og 

reynslu, hjálpar nemendum að mynda sér skoðanir, rækta með sér gildismat og taka 

upplýstar ákvarðanir út frá því. Það hvetur nemandann til að taka gagnrýna afstöðu til 

skoðana annarra, sem og sinna eigin skoðana og samfélagsins. Með því læra nemendur 

einnig að takast á við andstæðar skoðanir með opnum huga og að taka mikilvægar 

staðreyndir, rök og mótrök, með í reikninginn til mótunar og endurskoðunar á eigin 

skoðunum(Kozak & Elliot, 2011) 
 

6. Leitaraðferð. 

Leitaraðferð er kennsluaferð þar sem kennslan er leidd áfram með spurningum sem 

einstaklingar eða nemendahópar vinna saman að því að svara. Leitaraðferðin eflir bæði 

námsaðferðir og árangur nemenda. Þegar best lætur er námið knúið áfram af 

spurningum sem nemendur spyrja sjálfir. Nemendur, með aðstoð kennarara, skerpa á 

spurningunum sem eru settar fram og ákveða hvernig skuli svara þeim. Kennarinn 

hjálpar nemendum að leiða spurningar á rétta braut og tengja við námsefnið. Við leit 
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að svörum koma oft í ljós mikilvægar og óvæntar upplýsingar. Nemendur sækjast 

þannig sjálfir eftir upplýsingum, í stað þess að þeim sé ýtt að þeim, og fyrir vikið 

verða þeir jákvæðari, sjálfstæðari og meira skapandi (Kozak & Elliot, 2011). 

 

7. Sameiginleg ábyrgð. 

Með því að gera nemendur í auknum mæli ábyrga fyrir öllum þáttum námsins, frá því 

að byggja upp námsefnið, skipuleggja kennslu og yfir í námsmat, eflist sjálfs- og 

hópvitund nemenda. Nemendur læra góða siði, sem gerir þeim kleift að axla meiri 

ábyrgð í eigin námi. Nemendur átta sig betur á afleiðingum og eiga betra með að taka 

ákvarðanir sem einstaklingar og í hóp. Nemendur þjálfast í lýðræðislegum 

vinnubrögðum og verða virkir þátttakendur í lýðæðissamfélagi. (Kozak & Elliot, 

2011). 

 

Mynd	1:	Connecting	the	Dots,	námsviðmið	Kozak og Elliot (2011). Íslensk þýðing: Ásthildur B. 
Jónsdóttir 2013. 
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Tafla	1.	Notkun	viðmiðunarrammans	Connecting	the	Dots,	í	tengslum	við	verkefnið.	

HVAÐ? HVERNIG? HVERS VEGNA? 

Læra af nærumhverfi Að nota málefni úr 
nærumhverfi nemenda og 
námstækifæri rétt fyrir utan 
skólastofuna. 

Eykur meðvitund nemenda um gildi 
umhverfis og samfélags. 

Samþætting Samþætta þekkingu og færni 
úr öllum fögum. 

Nemendur þjálfa hæfileika, 
gagnrýna hugsun og 
læsi.Nemendur öðlast dýpri 
skilning þvert á félagslega, 
efnahagslega og umhverfislega ása. 

Geta til aðgerða Koma því sem lært hefur 
verið í verk, öðrum til góða í 
samfélaginu. 

Nemendur verða virkir þáttakendur í 
samfélaginu. 
 
* Að gera, skapar von. 
 
* Að gera, vekur áhuga fleiri á að 
læra. 

Tengsl við raunveruleikann Tengja nám við það sem 
skiptir máli í lífi nemandans 
og í samfélaginu sem heild. 

Námið skiptir nemandann máli. 
Tengir saman líf og nám. 
Nýtir nýjustu tækni, gagnrýni og 
margskonar læsi. 

Skoða fjölbreytt 
sjónarhorn 

Stuðla að því að ólíkar 
hugmyndir innan 
nemendahópsins fái að njóta 
sín. Ef einsleitar hugmyndir 
koma fram, þá benda 
nemendum á önnur 
sjónarhorn. 

Eflir gagnrýna hugsun og 
verðmætamat. 
 
Skapar virðingu fyrir öðrum 
sjónarhornum, og fjölbreytni í 
hugsun og reynslu. 

Leitaraðferð og gagnrýnin 
hugsun 

Ramma námesefnið inn með 
spurningum sem kalla eftir 
gagnrýnni hugsun. 

Í stað þess að vera mataðir á 
upplýsingum ná nemendur sér í 
þær sjálfir. 
 
Nær til breiðari hóps nemenda. 
Kveikir nýjar hugmyndir og hugsun. 
Tekur þátt í móta námsefnið. 

Deila ábyrgð Raunverulegt mat mótað með 
nemendum. 
Kennarinn gefur endurgjöf, 
sem yfirnemandi. 
Leggja sameiginlega á ráðin 
um næstu skref. 
Jafningjafræðsla. 
Sjálfsmat og jafningjamat. 

Virðir mismunandi námstækni og 
hæfileika. Skapar sjálfstæða 
hugsuði.Styður við 
leiðtogahæfileika, frumkvæði og 
hæfileika til að vinna saman. 

 
 



 

 26 

 

3.1 Námsmat 
Í verkefninu er lögð áhersla á leiðsagnarmat, jafningjamat og sjálfsmat. Til að koma til 

móts við ólíka einstaklinga og það hve verkefnið getur boðið upp á ólíkar nálganir, 

dugar ekki að nota eingöngu hefðbundnar aðferðir. Óhefðbundið námsmat er annað 

námsmat en hlutlægt mat eða próf sem mælir þekkingu eins og raunin er með 

hefðbundið námsmat. Til óhefðbundins námsmats má telja m.a. sjálfsmat nemenda, 

jafningjamat, frammistöðumat, og leiðsagnarmat. 

Ígrundun er mjög upplýsandi og hægt er að lesa út úr ígrundun hvernig viðhorf 

nemandans er til námsins og hvernig honum vegnar og hvers vegna og þá er hægt að 

bregðast við eftir þörfum (Black, Harrison, Lee, Marshall & William, 2003).  

Jafningjamat virkjar nemendur til þátttöku og ábyrgðar. Það eflir skilning 

nemenda á markmiðum námsins og eykur við endurgjöfina sem verður fyllri og tekur 

til fleiri sjónarhorna en kennarans. Jafningjamat veitir nemendum mikilvæga þjálfun í 

tjáningu og samstarfi og kennir þeim að gagnrýna á uppbyggilegan hátt (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). 

Sjálfsmat virkjar nemendur til ábyrgðar á námi sínu. Með sjálfsmati á eigin 

vinnu skilja nemendur betur tilgang námsins. Kennarar fá að heyra raddir nemenda og 

fá þannig mikilvægar upplýsingar um nám þeirra og eigin kennslu. Rannsóknir sýna 

að sjálfsmat getur bætt námsárangur (Black, Harrison, Lee, Marshall & William, 

2003). Með sjálfmati skilja nemendur betur tilgang með náminu, og taka þátt í að setja 

markmið. Þeir læra að bera ábyrgð, eiga frumkvæði að því að skipuleggja og 

framkvæma viðfangsefni og öðlast ákveðið sjálfstæði í námi. Þetta hentar mjög vel í 

verkgreinum því nemendur vinna á mismunandi hraða og tileinka sér tækni á 

mismunandi hátt. Til þess að nemendur geti tekist á við að meta stöðu sína og 

framfarir, þurfa þeir að öðlast ákveðið sjálfstæði í námi. Sjálfstæði í námi er ekki sama 

og sjálfsnám án kennara (Auður Torfadóttir, 2005). 

Í verkefninu verður mest notast við mat á virkni í tímum, sjálfsmat, 

jafningjamat m.a. til að meta virkni í hópum, mögulega leiðsagnarmat og jafnvel grípa 

til ígrundunar. Þetta finnst mér henta vel í list- og verkgreinum því nemendur vinna á 

mismunandi hraða og tileinka sér tækni á mismunandi hátt. Með óhefðbundnu 

námsmati næst til fleiri færniþátta og breiðari kunnáttu, sem gerir námsmatið 

sanngjarnara og raunhæfara. Fjölbreytt námsmat endurspeglar fjölbreytta kennsluhætti 
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og því ber að fagna. Með fjölbreyttu námsmati verða nemendur meðvitaðri um eigin 

getu og færni og með aukinni ábyrgð hafa þeir eitthvað um námsmatið að segja og 

geta haft áhrif á það. Þetta stuðlar að sjálfstæði og er hvatning til nemenda. 
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4. Aftur til framtíðar – framkvæmd 

Í verkefninu var farið með nemendur í myndlistarvali í 8. bekk Hagaskóla á 

fastasýningu Þjóðminjasafnsins. Þeir voru beðnir um að velja sér einn hlut eða atriði á 

safninu, og nota sem innblástur til að skapa eitthvað nýtt. Þeim var ætlað að búa til 

framtíðarsýn fyrir þennan hlut sem þeir völdu sér.  

Vinnan fól í sér hugmyndavinnu og skissuvinnu þar sem er sett fram hugmynd 

og útfærsla um þennan nýja hlut, sem gat verið t.d. listaverk, hönnunarvara, 

nytjahlutur, ný uppfinning, flík eða eitthvað annað. Ekki var ætlast til að þeir fullynnu 

verkefnið, heldur eingöngu að þeir skiluðu af sér hugmyndum og skissum, og gætu 

talað um þær. 

 Í ferlinu var farið í gegnum umræður um sjálfbærni, neysluvenjur og 

umhverfisvitund, þar sem fortíðin var notuð til að spegla nútíðina. Nemendur voru 

kynntir fyrir áherslum sjálfbærni og þverfaglegrar hugsunar og útkoma verkefnisins – 

listaverkið, hluturinn eða flíkin – var sett í samhengi við þær hugmyndir. 

Markmið verkefnisins voru fjölþætt og fólu í sér: 

• Að vekja áhuga á og koma af stað samtali um menningararf og sjáfbærni. 

• Að þjálfa nemendur í að beita skapandi, þverfaglegri nálgun. 

• Að skoða menningararfinn með augum sjálfbærni og listköpunar. 

• Að kynna nemendur fyrir hugtökum á borð við handverk, hönnun, abstrakt og 

menningararf. 

• Að nota fortíðina til að varpa ljósi á vandamál nútímans. 

• Að skapa og efla gagnrýna hugsun og menningarlæsi. 

 

4.1 Heimsókn í kennslustund í Hagaskóla. 
Áður en námskeiðið hófst fékk ég að koma einu sinni í heimsókn í skólann til að funda 

með kennaranum og til að kynna mig stuttlega fyrir þátttakendum. Það gerði ég til 

þess að brjóta ísinn og vekja eftirvæntingu hjá nemendum. 

Fyrst fór ég yfir námsefnið með Gunnhildi Ólafsdóttur myndmenntakennara, 

en ég hafði áður sent henni kennsluáætlun og upplýsingar um hvað ég hyggðist ræða 

um við bekkinn. Hún sagði mér frá bekknum og brýndi fyrir mér að tíminn væri fljótur 

og líða og þyrfti því að nýta hann vel.  Svo hitti ég bekkinn, kynnti mig fyrir þeim, 

sagði frá því við hvað ég hef starfað og í hvernig námi ég væri. Því næst sagði ég þeim 
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örstutt frá námskeiðinu sem væri framundan. Í nemendahópnum voru eingöngu stúlkur 

og ég velti fyrir mér hvort það myndi hafa áhrif á þróun námskeiðsins. 

 

4.2 Dagur 1: Kennslustund: Hugmyndafræði og samtal. 

Markmið: 

• Kynna nemendum hugmyndir um sjálfbærni. 

• Kynna nemendum möguleika á að vinna list út frá menningararfi. 

• Kynna nemendum listamenn og hönnuði sem vinna með menningararf og 

sjálfbærni. 

• Kynna nemendum hugtök á borð við hlutbundið og óhlutbundið, munstur 

og form. 

• Koma af stað samtali um listir, menningararf og sjálfbærni. 

• Koma af stað samtali um söfn og hlutverk þeirra. 

• Undirbúa nemendur fyrir heimsókn á Þjóðminjasafnið í næsta tíma, þar 

sem þeir munu beita gagnrýnni hugsun og menningarlæsi. 

 

Hæfniviðmið: 

Í lok dags geta nemendur: 

•  Sett hugmyndir um sjálfbærni í samhengi við daglegt líf og 

neysluvenjur. 

• tekið þátt í umræðum um sjálfbærni, menningararf og fleiri atriði sem 

tengjast málefnum sjálfbærni. 

• beitt gagnrýnni hugsun í tengslum við umhverfi sitt og sagt frá 

málefnum sem tengdu eigin reynslu við upplifanir þeirra á safninu. 

• tjáð sig persónulega um sjálfbærni og menningararf, út frá eigin 

reynslu. 

 

Efni og aðferðir 

Myndir með verkum listamanna. 

Frásögn og samtal. 
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Dagbók, dagur 1: 

Sá tími sem fékkst í verkefnið var ekki langur og því þurfti ég vinna hnitmiðað til að 

ná markmiðum dagsins. Mig langaði til að hvetja til samtals um hvernig talað er um 

sköpun, sjálfbærni, endurnýtingu, menningararf og koma þeim strax af stað í að beita 

gagnrýnni hugsun. 

 Ég kynnti fyrir þeim verk eftir nokkra listamenn og hönnuði sem hafa unnið 

með menningararf og sjálfbærni. Ég sýndi þeim myndir af verkum þeirra og notaði 

myndirnar sem útgangspunkt til að kynna nemendur fyrir hugtökum sem ég hafði sett 

sem markmið að þau myndu kynnast í tímanum.  

 Fyrir kennslustundina hafði ég áhyggjur af því að ég væri e.t.v. ekki með 

nægar upplýsingar um þessa listamenn, eða gæti ekki farið nógu djúpt í efnið, en þær 

áhyggjur reyndust óþarfar, því tíminn var takmarkaður og ég vildi hafa tíma fyrir 

umræður, og að kennslustundin snerist ekki um einhliða upptalningu kennarans. Ég 

reyndist því hafa valið nokkuð vel listamenn og tók bara nokkur dæmi sem hentuðu 

vel í verkefnið. Þegar nemendur fengu myndirnar í hendur vonaðist ég enn frekar til að 

nemendur myndu kveikja á tengingunni þarna á milli. 

Myndirnar sem ég sýndi þeim og fjallaði um fylgja hér á eftir: 

1. María Rut Dýrfjörð notar byggingar Guðjóns Samúelssonar sem innblástur í 

munsturlínu. Ég sýndi þeim hvernig væri hægt að einangra hlutbundið fyrirbæri eins 

og byggingar Guðjóns og nota sem eitthvað óhlutbundið, t.d. munstur (sjá mynd 2). 

Hugtök: Hlutbundið, óhlutbundið. 

 

 

Mynd	2:	María	Rut	Dýrfjörð,	2014.	
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2. Þórdís Jónsdóttir notar útsaum í sinni sköpun og býr til púða og myndverk sem eru 

innblásin af gömlu íslensku handverki og þjóðbúningnum (sjá mynd 3). 

Hugtök: Menningararfur, handverk. 

Mynd	3:	Þórdís	Jónsdóttir,	2015	

3. Hildur Bjarnadóttir notar hefðbundið handverk en framlengir það með sinni sköpun. 

Hún notar andstæður í fallegt handverk, sbr. dúk með hauskúpum (sjá mynd 4). 

Vinnuaðferðir hennar eru sjálfbærar, m.a. litar hún sjálf þráðinn sem hún vefur úr að 

miklu leyti úr jurtum og plöntum sem hún ræktar á eigin landi og afmarkar sig þannig 

við nærumhverfið. 

Hugtök: Sjálfbærni, 

umhverfi, náttúra, 

nærumhverfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd	4.		Hildur	Bjarnadóttir,	1999.	
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4. James Merry er þekktastur fyrir samstarf sitt við Björk, og hópurinn kannast strax 

við eitthvað af þeim verkum hans. Hann er sjálfmenntaður í útsaum og býr á Íslandi. 

Hann hefur notað íslenskan útsaum til að saum út í merkjavöru, m.a. Nikepeysur (sjá 

mynd 5). Útsaumur hans gefur merkjavörunni lengra líf og sýnir fram á fagurfræði 

sem er andsvar við fatasóun tískuheimsins, og styður við hugmyndir um sjálfbærni. 

Hugtök: Sjálfbærni, sóun, menningararfur, alþjóðavæðing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd	5.	James	Merry,	
2016.	

Kynningin á listamönnunum sem ég hélt var óformleg og frjálsleg, þ.e.a.s. ég 

vildi ekki tala og veita þeim einhliða upplýsingar, heldur sýndi ég þeim myndirnar af 

verkum listamannanna. Ég reyndi að fá sem mestar umræður í gang og sagði þeim 

jafnóðum frá listamönnunum og tengdi við hutök. Ég vildi forðast að „mata“ 

nemendurna á upplýsingum og gekk það nokkuð vel. Eins og gengur og gerist, tók 

smástund að fá umræður í gang, en athygli var góð. 

 Út frá kynningunni spunnust góðar umræður. Ég sagði nemendum frá 

markmiðum verkefnisins og hver tengingin væri við verklega hlutann og hvernig við 

myndum nýta okkur það sem væri á safninu til endursköpunar. 

 Upp frá þessu tókum við samræður um fatasóun. Mér fannst ég vera nokkuð 

örugg á því sviði þar sem ég hef unnið fyrir fatahönnuð sem vinnur markvisst með 

endurvinnslu efna og sóun er hjartans mál í því fyrirtæki. Við ræddum hvort þær ættu 

mikið af fötum, eða hvort þær keyptu sér mikið af fötum og hvað yrði um fötin sem 
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væru ekki lengur notuð. Þær virtust kveikja sérstaklega vel á þeirri umræðu og gaf það 

mér tækifæri til að tengja vel við efni sýningarinnar. Ég spurði þær t.d. hvað þeim dytti 

í hug þegar þær hugsuðu um föt á 19. öld og við ræddum um hvernig konur gengu 

ekki í buxum og áttu mögulega ekki nema eitt pils, sem þær þyrftu þá að hugsa mjög 

vel um. Í dag gæti maður alltaf keypt nýtt, ef eitthvað kæmi fyrir það gamla. Á þessum 

tíma var líka allt efni endurnýtt. Ný föt fyrir börnin saumuð upp úr gömlum 

fullorðinsfötum, bætt og lagað. Ég spurði hvort þær ættu notuð föt, eða sem þær hefðu 

fengið af öðrum. Eitthvað reyndist vera um það, ein stúlkan fékk föt frá systur sinni og 

önnur var í háskólapeysu af mömmu sinni. Þær virtust mjög meðvitaðir um fatasóun 

og fannst neysla vera of mikil. Mér fannst gott að heyra að þær litu gagnrýnum augum 

á málin. Þetta voru fjörugar umræður og kom á óvart hversu vel gekk að tengja saman 

upplifun þeirra á safninu við umræðu um menningararf og sjálfbærni. 

 Ég reyndi svo að fá þær til að hugsa um hvort þær könnuðust við einhver dæmi 

um menningararf í í nýrri hönnun. Ég spurði m.a. hvort þær könnuðust við munstur 

áttablaðarósarinnar. Einhverjar úr hópnum könnuðust við það en vissu ekki hvaðan. 

Þegar ég sýndi þeim hvernig það hefur verið notað í íslenskri hönnun könnuðust þær 

þó við það. Ég gat sagt þeim frá því að þetta munstur hefði verið vinsælt á Íslandi, en 

væri þó ekki íslenskt í grunninn því það þekktist annars staðar í heiminum. 

 Að lokum reyndi ég að leiða umræðurnar aftur að efni næstu kennslustundar, 

sem er ferð á Þjóðminjasafnið þar sem til stóð að vinna verkefni. Ég spurði hvort þær 

hefðu allar farið á Þjóðminjasafnið og í ljós kom að nemendur í Hagaskóla eru vel 

settir vegna nálægðar og fara minnst einu sinni á ári í heimsókn á safnið. Ég fór aðeins 

yfir hvað við myndum gera á safninu og reyndi að loka tímanum með því að tengja 

það sem við höfðum rætt um í tímanum við komandi verkefni. 

 

Hvernig tókst til? Mat á hæfniviðmiðum 

Nemendur kynntust hugmyndum um sjálfbærni og gátu sett í samhengi við daglegt líf 

og neysluvenjur. Þeir áttu flestir auðvelt með að skilja þær hliðar á sjálfbærni sem var 

hægt að tengja við þeirra eigin reynslu. T.d. að hugsa um eigin fatanotkun og setja í 

samhengi við þörf til að gera neysluhætti nútímans sjálfbærari. 

Nemendur gátu tekið þátt í umræðum um sjálfbærni, menningararf og fleira. 

Þeir áttuðu sig samt í raun ekki endilega á því strax, því umræðan var látin þróast á 

þeirra forsendum. 
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Nemendur gátu beitt gagnrýnni hugsun á umhverfi sitt. Þeir náðu nokkuð vel að 

kynnast þeirri gagnrýnu hugsun sem er kynnt til sögu í verkefninu. 

 Nemendur gátu tjáð sig persónulega um sjálfbærni og menningararf, út frá 

eigin reynslu. Nemendur lögðu þó mismikið til málanna og því erfitt að meta þá sem 

voru þöglir. Enda ólíkir einstaklingar í hópnum. Það var e.t.v. auðveldara að fá þær til 

að tjá sig um sjálfbærni út frá eigin reynslu heldur en menningararf, en það má einnig 

skýra með því að tíminn var takmarkaður og umræður þurftu því að vera hnitmiðaðar. 

Í töflunni að neðan er sett fram hvernig viðmið Connecting the Dots nýttust á 

fyrsta degi: 

Tafla	2.	Notkun	viðmiðunarrammans	Connecting	the	Dots,	á	fyrsta	degi.	

HVAÐ? HVERNIG? HVERNIG NOTAÐ Í 
VERKEFNINU? 

Læra af 
nærumhverfi 

Að nota málefni úr nærumhverfi 
nemenda og námstækifæri rétt 
fyrir utan skólastofuna. 

Unnið með menningarumhverfi 
nemenda 

Samþætting Samþætta þekkingu og færni úr 
öllum fögum. 

Fjallað um málin út frá list, 
fatahönnun, arkítektúr, 
umhverfisvernd, félagsfræði, 
fagurfræði, siðfræði o.s.frv. 

Geta til aðgerða Koma því sem lært hefur verið í 
verk, öðrum til góða í samfélaginu. 

Komið inn á í umræðum hvað sé 
hægt að gera. 

Tengsl við 
raunveruleikann 

Tengja nám við það sem skiptir í 
lífi nemandans og í samfélaginu 
sem heild. 

Tengt við reynslu nemenda, t.d. 
varðandi fatanotkun og neyslu. 

Skoða fjölbreytt 
sjónarhorn 

Stuðla að því að ólíkar hugmyndir 
innnan nemendahópsins fái að 
njóta sín. Ef einsleitar hugmyndir 
koma fram þá benda nemendum á 
önnur sjónarhorn. 

Málin skoðuð út frá sjónarhorni 19. 
aldar. 

Leitaraðferð og 
gagnrýnin 
hugsun 

Ramma námsefnið inn með 
spurningum sem kalla eftir 
gagnrýnni hugsun. 

Nemendur leituðu svara við 
spurningum og komust einnig áfram 
með því að spyrja sjálfar spurninga. 

Deila ábyrgð Raunverulegt mat mótað með 
nemendurm. 
Kennarinn gefur endurgjöf, sem 
yfirnemandi. 
Leggja sameiginlega á ráðin um 
næstu skref. 
Jafningjafræðsla. 
Sjálfsmat og jafningjamat. 

Átti ekki endilega við þennan dag. 
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4.2 Dagur 2: Vettvangsnám á Þjóðminjasafni. Samtal, hugmynda- og skissuvinna. 

 

Markmið: 

• Vekja áhuga nemenda á menningararfinum, eins og hann birtist á 

Þjóðminjasafninu. 

• Vekja upp spurningar um fortíð, nútíð og framtíð. 

• Glæða áhuga á fortíðinni og menningararfinum, með því að tengja hann 

samtímanum. 

• Tengja það sem birtist á sýningu Þjóðminjasafnsins við hugmyndir um 

sjálfbærni og menningararf, og setja í samhengi við umræður síðustu 

kennslustundar. 

• Fá nemendur til að taka þátt í samtali við fortíðina. 

• Fá nemendur til að beita gagnrýnni hugsun inni á safninu. 

• Þjálfa menningar- og sjálfbærnilæsi. 

• Fá nemendur til að skoða sýningu safnsins út frá sjónarhorni listsköpunar 

og sjálfbærni. 

• Þjálfa nemendur í sjálfstæðri hugmyndavinnu. 

 

Hæfniviðmið: 

Í lok dags geta nemendur: 

beitt gagnrýnni nálgun við að skoða sýningu Þjóðminjasafnsins. 

• verið virkir í umræðum og spurt spurninga. 

• tengt viðfangsefni sýningarinnar við hugtök úr síðustu kennslustund, svo 

sem sjálfbærni og menningararf, hlutbundið og óhlutbundið. 

• beitt blönduðum aðferðum listsköpunar, til að teikna skissur, taka myndir 

og skrásetja atriði sem vöktu athygli þeirra. 

• unnið sjálfstæða hugmyndvinna og unnið úr hugmyndum. 

 

Efni og aðferðir: 

Blöð og blýantar. 

Nemendur máttu vera með skissubók, blýanta og skriffæri. 

Einnig mátti nota stafrænar myndavélar eða síma. 

Samtal og umræður. 
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Dagbók, dagur 2: 

Þennan dag stóð til að fara með hópinn í heimsókn á Þjóðminjasafnið og skoða 

sýninguna Nafn á sýningu., Því var þessi dagur eiginlega þungamiðjan í verkefninu. 

Til að undirbúa mig hafði ég farið með 12 ára gamalli dóttur minni nokkrum dögum 

áður á safnið þar sem ég og prufukeyrði verkefnið á henni. Ég bað hana að velja sér 

hlut eða munstur til að vinna með, en var hinsvegar ekki búin að kynna nákvæmlega 

fyrir henni listamennina sem bekkurinn fékk kynningu á. Til einföldunar fórum við 

eingöngu með það verk fyrir höndum að skoða sýninguna og finna hlut eða mynstur 

sem væri hægt að finna framtíðarhlutverk fyrir. Hún heillaðist helst af munstrunum og 

vildi símahulstur með mynstri af skautbúningi, fyrir símann sinn. Í þessari sömu ferð á 

safnið skoðaði ég staði og hluti á safninu sem gætu verið góðir til að koma af stað 

umræðum um sjálfbærni, og kölluðust skemmtilega á við okkar samtíma. Fyrir valinu 

varð baðstofan, búningarnir og kistlarnir. Ég valdi að hafa staðina ekki fleiri þar sem 

ég vissi að enn yrði tíminn af skornum skammti. Ég þurfti því að passa vel upp á að 

fara ekki í fyrirlesarahlutverkið, heldur að reyna að koma af stað sem mestri umræðu 

og sköpun.  

Ef ég hefði haft meiri tíma hefði ég leyft hópnum að hafa meiri stjórn á ferðinni 

um safnið. Það sem ég kveið kannski mest fyrir áður en við fórum á safnið var að ég 

myndi kannski bara vera ein að tala og það kæmu engin viðbrögð við spurningum 

mínum. Mér fannst gott að hafa farið áður og átt samræður við dóttur mína um þessa 

hluti, því ég upplifði þá að henni fannst þetta áhugavert og þá var ég nokkuð viss um 

að einhverjum úr hópnum þætti þetta líka áhugavert. 

 Þegar dagurinn rann upp röltum við saman úr skólanum á safnið. Hægt var að 

spjalla saman á leiðinni og nemendur fengu tækifæri til að fá ferskt loft. Þegar komið 

var á safnið fengu nemendur blöð og blýanta og áttu að skissa það sem fangaði athygli 

þeirra og vakti áhuga, út frá fyrirmælum um að velja sér hlut eða atriði, til að vinna 

verkefni sitt út frá. Við höfðum eina kennslustund til að heimsækja safnið. Þar sem 

tími var af skornum skammti var ég búin að velja fyrirfram þrjá staði á efri hæð 

safnsins, sem ég vildi skoða sérstaklega og nota sem kveikjur að umræðum. 

 Markmiðið var að reyna tengja það sem fyrir augu bar beint við þeirra og okkar 

veruleika. Ég hélt að það yrði e.t.v. of auðvelt fyrir þær að bera saman hvernig lífið var 

þá og hvernig það er nú, en það reyndi að mörgu leyti á fyrir þær að fara í þennan 

samanburð. Þar fannst mér ég upplifa að einhverju leyti þessi rof sem talað er um hér 
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að ofan. Að yngra fólki sem stendur inni á safninu finnist það e.t.v. ekki tilheyra 

þessum menningararfi sem það horfist í augu við, heldur standa fyrir utan hann. 

 

Baðstofan 

Hugtök: Sjálfbærni, lífsgæði, tækni, neyslumenning, mannleg samskipti. 

Við skoðuðum baðstofu á sýningu Þjóminjasafnsins (sjá mynd 6) og ég sagði þeim 

lauslega frá baðstofulífinu á fyrri tímum. Sagði þeim stuttlega og á einfaldan hátt 

hvernig baðstofulífið var og hversu sjálfbært það var (eins og að stoppa í sokka, spinna 

ull, skera út, samvera).  

 

Mynd	6:	Baðstofan	í	Þjóðminjasafni	Íslands.	

Stúlkurnar voru fljótar að mynda sér skoðanir á því hvað þeim fannst um þetta, lítil 

rúm, ekkert rafmagn, engir stólar. [Þarna hugsaði ég: Ohh þeim finnst þetta ógeðslega 

leiðinlegt og nenna þessu ekki]. Ég spurði þær hvort þær sæju eitthvað jákvætt við 

þetta líf og hvort þær gætu séð hvort það væri eitthvað sambærilegt hjá okkur í dag 

sem væri líkt þessu? Og hvernig svona baðstofa myndi líta út í dag. Það stóð ekki á 

svörunum hjá þeim. Mér fannst gott að sjá að það kviknaði áhugi hjá nemendum fyrir 

viðfangsefninu og það skilaði sér í einbeitingunni sem birtist þegar þær fóru sjálfar að 

skoða sýninguna og finna sér viðfangsefni. 

 Við ræddum um einkalífið: hvernig allir sváfu þar í sama rými, oft margir 

saman í rúmi og höfðu lítið næði fyrir einkalíf. Baðstofan var sömuleiðis staðurinn þar 
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sem afþreying fór fram, kvöldsögur, kvæði og söngur, en á sama tíma var baðstofan 

einnig vettvangur fyrir mikla og nauðsynlega handavinnu - viðgerðir á fötum, útsaum, 

smíðar og útskurð. Ég reyndi að forðast of miklar upplýsingar og vildi frekar vekja 

áhuga og leiða hópinn áfram í góðar umræður. Þarna spunnust mjög góðar umræður 

þar sem velflestar stúlkurnar í hópnum tóku virkan þátt. Við veltum fyrir okkur 

muninum á baðstofunni og lífinu í nútímanum og hvernig væri hægt að þróa 

baðstofuna fyrir framtíðina. 

Ég benti þeim á að á tímum baðstofunnar hafi fólk líklega þráð meira einkalíf, en 

gat ekki fengið það. Í framhaldi af því ræddum við um hvernig fólk í dag notar 

stafræna tækni og samfélagsmiðla til að deila einkalífi sínu. Ýmislegt fleira vakti 

athygli þeirra, t.d. þóttu þeim rúmin smá: „Eru þetta barnarúm?“ Einnig var spurt hvort 

ekki hefðu verið til stólar. 
Þarna skiptust á umræður og vangaveltur um hvernig þetta myndi líta út í dag. Í 

nútímabaðstofu væru líklega innstungur á öllum veggjum, flatskjáir, útvörp og kojur. 

Ég fann að það hjálpað mínu sjálfsöryggi að hafa farið einu sinni í gegnum sýninguna 

áður með dóttur minni, og átt þetta samtal við hana. Það kom mér skemmtilega á óvart 

að þær voru bara nokkuð til í þetta og sumar tóku meira þátt í umræðunum en aðrar og 

þeim fannst jafnvel margt fyndið. Td. ef kærastinn þinn myndi gefa þér straujárn í 

trúlofunargjöf og væri jafnvel búinn að graffa á það. (Ég spurði samt hvort þeim 

myndi ekki finnast aðeins vænna um það ef einhver hefði lagt það á sig að gera það 

svona fínt). Nemendurnir áttu ekki erfitt með að sjá fyrir sér að búa þröngt í dag með 

nútíma breytanlegum húsgögnum. Þær veltu fyrir sér hvort baðstofan okkar í dag væri 

ekki bara einhverskonar sjónvarpsherbergi. Út frá því spunnust fjörugar umræður um 

samtímann. Þær töluðu um mikla notkun á tækninni og ein þeirra sagði: „Við erum 

alltaf í símanum.“ 
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Skautbúningur 

Hugtök: Sjálfbærni, fatasóun, menningararfur. Hlutbundið, óhlutbundið. 

Ég sýndi þeim íslenska skautbúninginn (sjá mynd 3) og spurði hvort þær 

könnuðust við hann. Þær tengdu hann við 17. júní. „Er þetta ekki 17. júní búningur?“ 

Og spurðu svo hvort ég hefði ekki sýnt þeim hann í síðasta tíma. Við rifjuðum upp að 

við höfðum einmitt skoðað hann í samhengi við verk Þórdísar Jónsdóttur, (sjá mynd 8) 

hvernig hún tók munstrið og notaði í sinni sköpun. 

Mynd	7:	Íslenskur	skautbúningur	á	Þjóðminjasafni	Íslands	

Mynd 8. Ásdís Elva Pétursdóttir, 2000. 

 

Kistlar 

Hugtök: Handverk, verðmætamat, sjálfbærni. 

Ég sýndi þeim fallega útskorna kistla (sjá mynd 9) og spurði til hvers þær 

héldu að þeir hefðu verið notaðir? Þessa kistla notaði fólk til að geyma persónulega 

muni sína og tengjast þannig baðstofulífinu. Við skoðuðum þá nánar og ræddum um 

hvernig þeir kæmu þeim fyrir sjónir. Þær veittu því athygli að þeir væru aldrei 

jafnstórir og það væri mismikill og vandaður útskurður á þeim. Við veltum fyrir okkur 

hvað fólk hefði eiginlega geymt í kistlunum, líklegast allar sínar verðmætustu eða 
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persónulegustu eigur, en líklega ekki mat t.d. Ég benti þeim á að oft væri hægt að sjá á 

þeim útskorin nöfn eigendanna og ég bað þær að athuga hvort þær sæju það, en þær 

áttu erfitt með að skilja áletranirnar. Út frá því ræddum við um hvernig maður myndi 

merkja svona kistil í dag? Myndi maður skera út í hann. Þeim fannst líkleg svör t.d. 

vera að maður myndi bara skrifa á hann eða láta vél skera út í hann, eða merkja. Með 

þessum vangaveltum gat ég leitt þær inn í umræður um hvers virði hlutir eru og 

umræður um handverk. 

Mynd	9:	Kistlar	í	Þjóðminjasafni	Íslands	

Við ræddum hvort við gætum geymt allar mikilvægustu eigur okkar í svona kistli, eins 

og fólk gerði hér áður fyrr? Ef við fengjum svona kistil í dag, hvaða dót myndum við 

hafa í honum? Þeim fannst að kistill sem ætti að rúma allar eigur einstaklings í dag, 

þyrfti að vera miklu stærri. Ég spyr þá hvort  það sé einhver hlutur í dag sem geti 

geymt allt sem skiptir okkur máli, eða nánast allt? Hvað geymum við t.d. í símanum 

okkar. Við ræddum hvað við geymum í snjallsímum, en þar höldum við til haga öllum 

upplýsingum, vinum, myndum. 
Í framhaldi af kistlunum benti ég þeim á fallega útskornar fjalir með handfangi 

og spyr hvort þær viti hvað þetta sé. Þær virtu fjalirnar aðeins fyrir sér og áttuðu sig á 

að þær væru útskornar ekki ósvipað og kistlarnir. Ein spurði hvort þetta væru sverð, en 
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ég útskýrði þá að þetta væru straujárn síns tíma, eða sléttutré til að slétta fatnað og 

efni. Þetta þótti fín trúlofunargjöf og benti þeim á að það hefði verið ákveðið 

stöðutákn að eiga svona, og tréð væri því flottari sem útskurðurinn væri og mynstrið 

flóknara, því fínna þætti það. Við tengdum þetta við merkjavöru og merkjasnobb 

nútímans. 
 Eftir þessa stuttu en hnitmiðuðu yfirferð um safnið höfðu nemendurnir frjálsar 

hendur til að skoða safnið áfram og framkvæma verkefni dagsins, sem var að finna sér 

hlut, atriði eða munstur af safninu til að endurskapa eða þróa fyrir framtíðina. Ég lagði 

áherslu á að útkoma verkefnisins þyrfti ekki að vera fullkláraður hlutur heldur snerist 

verkefnið um sköpunarferli og hugmyndavinnu. Þannig að hvorki þyrfti að búa til 

lokaafurð, né þyrfti skissuvinna og teikningar t.d. að vera mjög fullkomin. 

 

Hvernig tókst til? Mat á hæfniviðmiðum 

Nemendur beittu gagnrýnni hugsun til að skoða sýningu Þjóðminjasafnsins. 

Þær spurðu spurninga um hluti sem leiddu af sér gagnrýna umræðu. Kveikjur kennara 

komu einnig af stað gagrýnum vangaveltum. 

 Á heildina litið voru nemendur virkir í umræðum og spurðu spurninga. 

Næstum því allir nemendur tóku virkan þátt í umræðum - og höfðu þörf fyrir að spyrja 

spurninga án þess það væri skylda. 

 Nemendur gátu tengt viðfangsefni á sýningunni við hugtök úr síðustu 

kennslustund, svo sem sjálfbærni og menningararf, hlutbundið og óhlutbundið. Þær 

tengdu vel saman milli kennslustunda og svo við verkefnið sem þær eiga að vinna í 

næstu kennslustund. 

 Nemendur gátu beitt blönduðum aðferðum listsköpunar, til að teikna skissur, 

taka myndir og skrásetja atriði sem vöktu athygli þeirra. 
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Mynd	10:	Nemendur	að	störfum	í	Þjóðminjasafni	Íslands.		

 

Nemendur stóðu sig í heildina vel við að vinna sjálfstætt hugmyndir og gátu 

unnið úr hugmyndum, en fóru eðli málsins samkvæmt á mismikið flug. 
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Tafla 3. Notkun viðmiðunarrammans Connecting the Dots, á öðrum degi. 

HVAÐ? HVERNIG? HVERNIG NOTAÐ Í 
VERKEFNINU? 

Læra af 
nærumhverfi 

Að nota málefni úr 
nærumhverfi nemenda og 
námstækifæri rétt fyrir utan 
skólastofuna. 

Vettvangsferð á Þjóðminjasafnið, 
sem er í hverfi nemenda. Gengið 
á safnið og samræður á leiðinni. 

Samþætting Samþætta þekkingu og 
færni úr öllum fögum. 

Sýningin í Þjóðminjasafninu 
skoðuð út frá ýmsum 
forsendum, samfélagslegum, 
sagnfræðilegum og út frá 
umhverfisvernd, listsköpun, 
hönnun, tækni. 

Geta til aðgerða Koma því sem lært hefur 
verið í verk, öðrum til góða í 
samfélaginu. 

Lögð var áhersla á mikilvægi 
hugmyndavinnu og lausnaleitar, 
sem er upphaf aðgerða. M.ö.o. 
það er auðvelt að grípa til 
aðgerða. 

Tengsl við 
raunveruleikann 

Tengja nám við það sem 
skiptir í lífi nemandans og í 
samfélaginu sem heild. 

Sýningin og líf fólks fyrr á öldum 
tengt beint við líf nemenda og 
reynsluheim. 

Skoða fjölbreytt 
sjónarhorn 

Stuðla að því að ólíkar 
hugmyndir innnan 
nemendahópsins fái að 
njóta sín. Ef einstleitar 
hugmyndir koma fram þá 
benda nemendum á önnur 
sjónarhorn. 

Málin skoðuð út frá 
sjónarhornum fyrri alda. T.d. ólíkt 
verðmætamat, ólíkar hugmyndir 
um einkalíf og þægindi. 

Leitaraðferð og 
gagnrýnin 
hugsun 

Ramma námsefnið inn með 
spurningum sem kalla eftir 
gagnrýnni hugsun. 

Út frá einstökum hlutum á 
safninu leituðu nemendur svara 
við spurningum og komust 
einnig áfram með því að spyrja 
sjálfar spurninga. 

Deila ábyrgð Raunverulegt mat mótað 
með nemendurm. 
Kennarinn gefur endurgjöf, 
sem yfirnemandi. 
Leggja sameiginlega á ráðin 
um næstu skref. 
Jafningjafræðsla. 
Sjálfsmat og jafningjamat. 

Notast var við sjálfsmat og 
jafningjamat.  
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4.3 Dagur 3: Kennslustund í Hagaskóla: Úrvinnsla hugmynda, kynning og 

samræður. Hópaverkefni. 

 

Markmið: 

• Að fá nemendur til að kynna niðurstöðu verkefnavinnunar. 

• Þjálfa nemendur í að tjá sig og eiga umræður um verkefni sín. 

• Taka þátt í umræðum um verk annarra og skiptast á hugmyndum og gagnrýni. 

• Beita gagnrýnni hugsun við yfirferð verkefna. 

 

Hæfniviðmið: 

Í lok dags geta nemendur: 

sagt frá verkefnum sínum fyrir framan hópinn. 

• tekið þátt í umræðum um sín verk og annarra. 

• hlustað á aðrar skoðanir og önnur sjónarhorn á sín verk. 

• leyst hópverkefni og virt ólík sjónarhorn. 

• verið virkir í umræðum og spurt spurninga. 

• beitt blönduðum aðferðum listsköpunar, til að teikna skissur, taka myndir og 

skrásetja atriði sem vöktu athygli þeirra. 

• fengið hugmyndir og unnið á skipulagðan hátt úr þeim. 

 

Efni og aðferðir: 

Kynningar. 

Umræður, gagnrýni, yfirferð. 

Hópvinna, þrjár og þrjár saman í hóp með teygju um hönd. 

 

Dagbók, dagur 3: 

Ég hitti nemendahópinn aftur í Hagaskóla til að fara yfir verkefnin þeirra. Fyrir tímann 

hafði það vafist mikið fyrir mér hvort ég gæti komið af stað umræðum sem krefðust 

þess að nemendur beittu gagnrýnni hugsun með skissunum einum saman. Ég hafði 

áhyggjur af því að ég gæti ekki haldið utan um samræðurnar og næði ekki að halda 

boltanum á lofti. 
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 Við rifjuðum fyrst upp það sem við töluðum um á safninu og ég spurði þær 

hvort þær hefðu lært eitthvað nýtt í heimsókninni, þrátt fyrir að fara einu sinni á ári 

með skólanum. Þær svöruðu því játandi, sem var ánægjulegt að heyra.  

Þær nefndu t.d. að þær hefðu aldrei hugsað mikið út í baðstofuna, né hlutina sem 

ég sýndi þeim og þeim fannst þetta greinilega áhugavert. Þær töldu að kannski hefðu 

þær ekki alltaf fylgst eins vel með í hefðbundnum heimsóknum á safnið, þessi 

heimsókn hefði verið öðruvísi. Við ræddum þá aðeins hvað fælist í venjulegri 

safnheimsókn, og hvernig þessi hefði verið frábrugðin. 

Því næst var komið að kynningum, þar sem hver og ein kynnti sitt 

eintaklingsverkefni. Verkefnin fylgja hér að neðan: 
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1. Fatalína með prentuðum myndum 

Sú fyrsta fékk þá hugmynd að gera fatalínu með prentuðum myndum af hlutum á 

safninu. Nemandinn sagði um eigið verkefni: 

Þetta er hettupeysa og buxur. Mér fannst þessi bátur bara flottur, svo sá 
ég þessa byssu og fannst hún vera flott. Ég myndi setja hana á peysuna 
þannig að þú sæir kannski ekkert endilega að þetta væri byssa. Stækka 
hana eða hafa þannig að hún er að framan og aftan, en þú veist ekkert 
endilega að þetta er byssa. (Nemandi í 8. bekk) 

  

Mynd	11:		Skissa	fyrir	Fatalínu	með	prentuðum	myndum.	

Viðbrögð mín: Ég hrósaði henni fyrir að taka hlut og gera hann óhlutbundinn, m.a. 

með því að stækka hann upp. 
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2. Fatalína: Haf, jörð og himinn 
Þessi nemandi sótti innblástur í náttúruna og útivist, en hún hefur sjálf gaman af 

útivist, fyrir fatalínu þar sem þemað er tengt við haf, jörð og himinn. Hafið er neðst og 

það kemur fram á skónum sem eru með bátamunstri og sjó. Buxurnar eru svo jörðin, 

eða landið, með torfbæjum. Hettupeysan sýnir svo fjöll og himin. 

 

Mynd	12.	Skissa	fyrir	Fatalínu:	Haf,	jörð	og	himinn.	

Viðbrögð mín: Ég hrósaði henni fyrir að tengja saman hverja flík í heild og sagði að 

það væri góður heildarsvipur á hugmyndinni. Tók fram að það væri líka gott hjá henni 

að tengja verkefnið við eitthvað sem hún hefur ástríðu fyrir sjálf. 
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3. Munstur 

Þessi nemandi tók munstur sem hún sá á spýtu á Þjóðminjasafninu og breytti því 

aðeins. 

 

  

Mynd	13:	Skissa	fyrir	munstur	

Viðbrögð mín: Ég sagð þeim að þarna væri fullt að gerast. Það væri heilmikið efni, 

bara að taka part úr munstri og breyta því: Að taka eitthvað og gera að þínu. Ég sagði 

þeim að þetta ferli, að skoða, skissa og fá hugmyndir væri gott fyrir alla sköpun. 
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4. Peysuföt og upphlutur 

Þessi nemandi vann mjög vandaða teikningu af peysufötum með upphlut. Hana 

langaði mest til að teikna og gerði það mjög vel. 

  

Mynd	14:	Teikning	af	íslenskum	þjóðbúningi,	peysuföt	og	upphlutur.	

Viðbrögð mín: Ég gat frætt þær aðeins um hlutverk þessara fata, sem voru 

hversdagsföt, og hvernig upphluturinn er upprunnninn úr undirfötum faldbúningsins. 

Ég minnist líka á upphlut úr plasti sem er til sýnis á Þjóðminjasafninu og var hannaður 

í kringum árið 2000. Við ræddum þá um plastmengun, og hvort annað efni yrði fyrir 

valinu ef upphluturinn væri endurgerður í nýju efni í dag. 
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5. Baðstofan 

Þessi nemandi tók baðstofuna og breytti henni í nútímabaðstofu, með húsgögnum sem 

voru öll þannig að það var hægt að nota þau í fleiri en einum tilgangi. Þannig var 

rúmið t.d. líka sófi og plássnýting einstaklega góð. 

Viðbrögð mín: Ég hrósaði fyrir góða hugmynd og ræddi við hópinn af hverju þær 

héldu að við værum aftur farin að hanna svona smáhýsi og litlar vistarverum. Við 

ræddum hvort við þyrftum svona mikið pláss eins og er notað í dag. 

Mynd	15.	Skissa	fyrir	nútímabaðstofu..	
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6. Fatalína / yfirhafnir byggðar á efri hluta skautbúnings 

Þessi nemandi fór þá leið að búa til nýja fatalínu byggða á efri hutanum á 

skautbúning. Nemandinn sagði um eigið ferli:  

Mig langaði bara að vinna eitthvað með efri hlutann því við notum svo lítið 

svona pils. Hana langaði einnig til að gera peysur sem eru ótrúlega mjúkar og 

þægilegar en samt með munstrinu. (Nemandi í 8. bekk) 

 

	Mynd	16.	Skissa	fyrir	yfirhafnir	byggðar	á	efri	hluta	skautbúnings.	

Viðbrögð mín: Ég ræddi við þær hvort þær haldi að föt hafi verið dálítið óþægileg á 

þessum tíma? Þær voru frekar á því að föt frá 19. öld virkuðu hörð og þröng. Ég sagði 

þeim að það voru að sjálfsögðu ekki til nein teygjuefni eins og eru í dag, en undirfötin 

voru þægilegri og ekki þröng. Við ræddum um hvernig vestið var lagað að vexti hvers 

og eins með keðjunni sem er að framan. 
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 7. Horn og strautré. 
Þessi nemandi vildi í raun ekki vinna verkefnið eins og það var lagt upp, heldur vildi 

hún bara teikna dreka og gerði það bara mjög vel og notaði tímann í það. 

 

Mynd	17.	Skissa	fyrir	dreka	

Viðbrögð mín: Ég reyndi að hvetja hana engu að síður áfram í sinni nálgun, í þeirri 

von að hægt væri að finna tengingu við efnið. Ég átta mig á að í hópi ólíkra nemenda 

með ólíkar þarfir gengur misvel að ná til einstaklinganna og mér finnst mikilvægt að 

koma til móts við einstaklinga á sínum forsendum og loka engum dyrum. Þ.e.a.s. að 

enginn á að upplifa sig sem óvelkominn, jafnvel þótt viðkomandi sýni lítinn áhuga á 

að taka þátt eða fara eftir fyrirmælum. 

 

Hópæfing 

Ég lét þær svo taka eina létta æfingu í lokin þar sem þeim var skipt í tvo þriggja manna 

hópa. Hóparnir fengu það verkefni að velja eina af hugmyndunum sjö sem höfðu verið 

kynntar og vinna hana áfram, eða gera alveg nýja hugmynd. Þær þurftu að teikna 

hugmyndina saman, sem ein manneskja og voru því festar þrjár saman á höndunum 

með teygju og þurftu að finna út úr því hvernig væri best að leysa verkefnið við þessar 

óvenjulegu aðstæður. 
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Þeim fannst þetta frekar fyndið og voru fullar efasemda um að þetta myndi takast. 

Útkoman var samt sem áður góð og kom þeim sjálfum á óvart. Annar hópurinn þróaði 

ask fyrir okkar tíma, þar sem þær m.a. annars bjuggu til nýtt munstur og sömdu meira 

að segja slagorð fyrir vöruna.  

Mynd	18.	Hópæfing.	

Mynd	19.	Hópæfing.	
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Hinn hópurinn gerði föt: 

Köflóttar buxur sem minntu á 

svuntuna á þjóðbúningnum og 

hettupeysu sem er eins og efri 

hluti upphluts, m.a. er skott á 

hettunni. Þetta vakti miklu kátínu 

en ég útskýrði fyrir þeim að þetta 

mætti alveg vera fyndið og 

hugmyndir gætu alveg verið 

góðar þó þær séu fyndnar. 
 

Mynd	20.	Hópæfing	
 

 

 

Hvernig tókst til? Mat á hæfniviðmiðum 

Það gekk ágætlega hjá nemendunum að segja frá verkefnum sínum fyrir framan 

hópinn, en misjafnlega. Þau virtust þó hafa mjög gott af að tala um verkefni sem er á 

þessu hugmyndastigi. 

 Nemendur gátu tekið þátt í umræðum um sín verk og annarra. Það var fróðlegt 

og hollt fyrir þau að æfa sig í að tjá sig á uppbyggjandi hátt um verkefni annarra. 

 Nemendur gátu hlustað á aðrar skoðanir og önnur sjónarhorn á sín verk. 
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Tafla	4.	Notkun	viðmiðunarrammans	Connecting	the	Dots,	á	þriðja	degi.	

HVAÐ? HVERNIG? HVERNIG NOTAÐ Í 
VERKEFNINU? 

Læra af 
nærumhverfi 

Að nota málefni úr 
nærumhverfi nemenda og 
námstækifæri rétt fyrir utan 
skólastofuna. 

Unnið áfram með efniðvið úr 
heimsókn í Þjóðminjasafnið. 
Unnið með menningarheim 
nemenda. 

Samþætting Samþætta þekkingu og 
færni úr öllum fögum. 

Nemendur nýttu sér atriði úr 
listsköpun, hönnun, 
tæknigreinum og öðrum greinum 
við hugmyndavinnuna. 

Geta til aðgerða Koma því sem lært hefur 
verið í verk, öðrum til góða í 
samfélaginu. 

Sýnt fram á hversu auðvelt það 
er að búa til nýjar hugmyndir úr 
gömlum. 

Tengsl við 
raunveruleikann 

Tengja nám við það sem 
máli skiptir í lífi nemandans 
og í samfélaginu sem heild. 

Reynt að tengja sköpunina við 
raunveruleg vandamál sem þarf 
að leysa. Hugsað um framhald 
hugmyndanna, hvernig væri 
hægt að útfæra þær í veruleika. 

Skoða fjölbreytt 
sjónarhorn 

Stuðla að því að ólíkar 
hugmyndir innnan 
nemendahópsins fái að 
njóta sín. Ef einsleitar 
hugmyndir koma fram þá 
benda nemendum á önnur 
sjónarhorn. 

Nemendur skiptust á skoðunum 
um verk hver annars. 

Leitaraðferð og 
gagnrýnin 
hugsun 

Ramma námsefnið inn með 
spurningum sem kalla eftir 
gagnrýnni hugsun. 

Nemendur leituðu svara við 
spurningum og spurðu sjálfir. 

Deila ábyrgð Raunverulegt mat mótað 
með nemendurm. 
Kennarinn gefur endurgjöf, 
sem yfirnemandi. 
Leggja sameiginlega á ráðin 
um næstu skref. 
Jafningjafræðsla. 
Sjálfsmat og jafningjamat. 

Notast var við sjálfsmat og 
jafningjamat. 
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5. Niðurstöður 
Framkvæmd verkefnisins tókst nokkuð vel. Það var í fyrstu nokkuð yfirgripsmikið og 

ég þurfti því að þrengja sviðið. Það hjálpaði mikið að ákveða að ekki væri gerð krafa 

um fullkláraða afurð í lok námskeiðs, heldur leggja aðaláherslu á að nemendur færu í 

gegnum ákveðna umræðu, upplifðu listrænt vinnuferli og byggju til hugmyndir og 

skissur. Það var aðallega hugsað til að geta nýtt takmarkaðan tíma betur, en það 

reyndist vera ákveðið lán því ef farið hefði verið fram á að nemendur lykju við 

ákveðna afurð - hefði mögulega ekki orðið jafnmikið hugmyndaflug, því hugleiðingar 

um endanlega útkomu getu truflað frjálst flæði hugmynda. 

 Ef ég myndi þróa þetta námskeið áfram, myndi ég leggja ríka áherslu á að 

hugmyndavinnan fengi pláss og hvetja jafnvel nemendur til að vera ekki með of 

ákveðna fyrirframhugmynd um útkomu. Slíkt tel ég að bjóði betur upp á samþættingu, 

að fólk blandi saman greinum og hugmyndum úr öðrum áttum. 

 Tími verkefnisins var stuttur, en ég hafði þrjár kennslustundir með bekknum. Í 

bekknum voru eingöngu stúlkur, sem var áhugavert út af fyrir sig, og skapaði 

skemmtilegar aðstæður. Það væri hinsvegar fróðlegt að vita hvernig það kæmi út að 

framkvæma sama verkefni en hafa til þess lengri tíma? Sömuleiðis væri gott að prófa 

það með fleiri bekkjum og einnig með strákabekkjum eða blönduðum bekkjum. Efni 

námskeiðisins er það opið og mikið leitt áfram af nemendum að það gæti farið inn á 

allt aðrar brautir með annarri samsetningu kynja og einstaklinga. 

 
Tókst mér að koma af stað samtali um menningararf og sjálfbærni? 

Mér tókst ágætlega að koma af stað þessu samtali. Þar var lykilatriði að eyða ekki of 

miklum tíma í að skilgreina hugtökin sem lágu þar að baki, sjálfbærni og 

menningararf, eða hafa framsetningu á þeim of flókna. Heldur virkaði einmitt vel að 

tengja málin beint við eitthvað sem stendur nemendum nærri. Fá þær til að leiða 

hugann að sóun út frá þeirra eigin fataskáp t.d. og komast inn í hugtökin út frá 

umræðum. 

 Þetta tengist við eftirfarandi áherslur í Connecting the Dots: 
Geta til aðgerða: Verkefnavinnan náði að virkja nemendur sem munu örugglega taka 

eitthvað af því sem þær lærðu og ræddu með sér áfram út í samfélagið. Lögð var 

áhersla á að læra í verki frekar en að nema þurrar staðreyndir. Í verkefninu náði ég að 

virkja þá þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkir getu einstaklinga í framtíðinni að 



 

 57 

verða gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í lýðræðissamfélagi (Aðalnámskrá, 

2011).  

 

Tengingar við raunveruleikann: Málin voru tengd beint við raunveruleikann, t.d. við 

fatanotkun og neysluvenjur nemenda. Safnafræðslan var tengd beint við mikilvæg 

málefni líðandi stundar, þ.e.a.s. umhverfismálin og tæknimálin sem virðast standa 

nemendum nærri. 

 

Tókst mér að þjálfa nemendur í að beita skapandi, þverfaglegri nálgun? 

Í ljósi þess að námskeiðið var ekki nema þrjú skipti tókst nokkuð vel að ná þessu 

markmiði, miðað við tíma. Þar kom sér vel að gera ekki kröfur um fullkláraða 

lokaafurð, heldur að leggja mesta áherslu á að nemendur tækju þátt í ferli og byggju til 

hugmyndir og skissur. Slík nálgun virkar að mínu mati vel til að þjálfa nemendur í því 

að hugsa þvert á listgreinar og fög.  

Í stækkaðri útgáfu af þessu námskeiði mætti vel hugsa sér að ólíkar greinar 

væru kynntar með meira afgerandi hætti, t.d. að unnið væri með mismunandi listform 

eða fög í hverjum tíma. Engu að síður tókst vel að kynna nemendur a.m.k. fyrir 

möguleikum á þverfaglegri nálgun og skapandi vinnu út frá safnafræðslu. Þar sem 

hugmyndin með námskeiðinu er í eðli sínu þverfagleg, samblanda af safnafræðslu, 

listkennslu og sjálfbærnifræðum, má segja að nemendurnir séu strax komnir í 

þverfaglegt nám, og þurfi jafnvel að hafa dálítið fyrir því að koma verkefninu aftur inn 

í eitt einangrað fag. Eins og áður kom fram var þó einn nemandi í hópnum sem vildi í 

raun ekki taka mikinn þátt í umræðum og vann sín verkefni ekki samkvæmt 

fyrirmælum, heldur vildi bara teikna dreka (sem hún gerði mjög vel). Það er sjálfsagt 

oftar en ekki hægt að reikna með að einhver vilji ekki taka þátt, eða vilji koma 

verkefninu inn í sinn þægindaramma. Ég hef hugsað aðeins um þetta atriði eftir að 

námskeiðinu lauk og velt fyrir mér hvort það felist ekki einmitt mikilvæg skilaboð í 

því, til kennara og samnemanda: Að við getum ekki neytt neinn til að taka þátt í 

umræðum og aðgerðum. Það er mikilvægur hluti lýðræðislegrar hugsunar að 

einstaklingar hafi val um hvort þeir taki þátt, og geti haft aðrar skoðanir en hópurinn. 

Það er mikilvæg lexía fyrir hópinn að sýna þeim umburðarlyndi sem geta ekki eða 

vilja ekki taka þátt, en um leið sýnir það líka svart á hvítu, að til þess að virkja sem 

flesta er mikilvægt að geta nálgast einstaklinga á mjög ólíkum forsendum og að 

námsefni í sjálfbærni bjóði upp á mikinn sveigjanleika. 
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Í Connecting the Dots fræðarammanum, tókst því samþætting ágætlega, og 

nemendur ættu að hafa upplifað ákveðna þjálfun í gagnrýnni hugsun og 

menningarlæsi, sem þeir geta beitt áfram. 

 
Að skoða menningararfinn með augum sjálfbærni og listköpunar 

Ég myndi segja að verkefnið hafi sýnt fram á að það er spennandi fyrir alla að fara inn 

á safn eins og Þjóðminjasafnið og skoða það með öðrum augum en þeim sem hin 

hefðbundna sýn á sögu og menningu býður upp á. Að hluta til er það markmið safnsins 

að stilla upp mismunandi hlutum og tímabilum og bjóða gestum að skoða út frá 

ólíkum sjónarhornum. Það virtist vekja meiri áhuga nemendanna á sýningunni að 

skoða hana út frá svo ákveðnum forsendum og tengja hana svo sterkt við eigin 

reynsluheim. Okkar yfirferð um safnið var að sjálfsögðu ekki mjög tæmandi, en á 

þeim stöðum sem við skoðuðum og í þeim umræðum sem komu upp, virtust nemendur 

vera að átta sig á nýjum atriðum, sem höfðu e.t.v. ekki vakið jafnmikinn áhuga hjá 

þeim í fyrri heimsóknum. 

 Að vinna skapandi verkefni inni á safni eins og Þjóðminjasafni, myndi ég segja 

að væri mjög góð leið til að gefa ungum nemendum tækifæri til að tengjast 

menningararfinum. Það hjálpar til við að brúa gjána sem getur verið til staðar milli 

menningar unga fólksins og menningararfsins. Það mætti sennilega gera miklu meira 

af því að gefa fólki fyrst tækifæri til að tengja persónulega við efni safnsins, frekar en 

að reyna að mata það með upplýsingum. Sterk persónuleg tenging verður til þess að 

nemandinn fær meiri áhuga á að afla sér þekkingar sjálfur, eins og bent er á í 

Connecting the Dots þar sem er lögð áhersla á tengingar við raunveruleikann, þar 

sem nemendur tengja málin við eigin reynsluheim sem vekur þeim meiri áhuga. 

  
Að kynna nemendur fyrir hugtökum á borð við handverk, hönnun, abstrakt og 

menningararf 

Eins og áður sagði var markmiðið aldrei að fara mjög djúpt í hugtökin, heldur að 

nemendur fengja strax tilfinningu fyrir þeim og tengdu við þau með áþreifanlegum 

hætti. Það tókst mjög vel í þessu tilfelli. Sýningargripir Þjóðminjasafnsins henta enda 

vel til að velta fyrir sér hvar mörkin á milli listar og nytjahluta liggja, til að átta sig á 

því að menningararfur er meira en bókmenntir og saga, að menningararfur geti verið 

lifandi. Eins unnu nemendur vel með hugtök á borð við abstrakt, gátu velt fyrir sér 

muninum á hlutbundnu og óhlutbundnu, hvernig er t.a.m. hægt að búa til munstur úr 
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einhverju sem er ekki munstur, eða hvernig er hægt að vinna með munstur í 

hlutbundnu samhengi. 

 Þar sem lögð var áhersla á að tengja við hugtökin með áþreifanlegum hætti, en 

ekki að kafa djúpt í fræðin að baki þeim, var kennslan í góðu samræmi við áherslu 

Connecting the Dots á að getu til aðgerða. Sömuleiðis tengjast þessi atriði 

hugmyndinni um grenndarnám, en handverk og hönnun úr menningararfinum, er 

hluti af menningarumhverfi okkar. 

Að nota fortíðina til að varpa ljósi á vandamál nútímans 

Þetta er í raun lykilatriði námskeiðsins, sem stendur kannski dálítið og fellur með því 

hversu vel tekst til. Ég myndi segja að það virki mjög vel og sé í raun það sem ungt 

fólk í dag vantar, að geta skoðað nútímann í ljósi fortíðarinnar. T.d. bara það að 

ímynda sér hvað fólk sem varð að láta örfáar flíkur duga alla ævina, hefði sagt um 

offramleiðslu og sóun fatnaðar eins og við þekkjum hann í dag. Að skoða nútímann í 

ljósi fortíðar virkar svo líka í hina áttina, því fortíðin virðist sjálfkrafa standa nær 

nemendum og þau tengja betur við hana þegar við erum farin að nota hana til að 

spegla okkur sjálf og samtímann. 

 Þetta er að sjálfsögðu í samræmi við áherslu Connecting the Dots á fjölbreytt 

sjónarhorn, til að dýpka skilning nemenda og efla hjá þeim hæfileika til að taka mið 

af andstæðum skoðunum og staðreyndum. 

 

Að efla gagnrýna hugsun og menningarlæsi 

Þetta gekk mjög vel, undirbúningurinn, ferðin á safnið, og kennslustundin eftir það 

reyndu öll á gagnrýna hugsun og virtust opna augu nemendanna fyrir því hvernig við 

getum lesið í neysluvenjur samtímans, menningu okkar, hvað er hægt að lesa út úr 

hlutunum á safninu, hvað þeir segja okkur um menningu og neysluvenjur fyrri tíma. 

Verk listamannanna sem við skoðuðum voru líka góður innblástur fyrir umræður, og 

sjónarhorn á menningarfinn. Með því að horfa t.d. á þjóðbúninginn og útsaumshefðina 

út frá höfundarverki James Merry er hægt að lesa allt aðra hluti út úr honum en er alla 

jafna gert. Samtalsaðferðin virkaði þarna vel og sú nálgun að leyfa umræðunni svolítið 

að þróast á sinn hátt. Þannig leiddi forvitnin oft nemendurna inn á gangrýna hugsun. 

Af hverju voru t.d. öll rúmin í baðstofunni svona lítil, af hverju þurfum við svona 

mikið pláss í dag? Fyrst fólk á tímum baðstofunnar langaði í einkalíf og næði, af 
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hverju reynum við í dag að afsala okkur einkalífi og sækjum í aukið áreiti í gegnum 

stafræna samfélagsmiðla? 

Með því að leggja áherslu á að allir nemendur skiluðu hugmyndum en ekki fullkláraðri 

afurð, var tryggt að eitthvað kæmist í framkvæmd og mögulega myndi fæðast vísir að 

einhverju sem gæti orðið til eftir að námskeiðið væri búið. Þannig var námsefnið að 

gera út á áhersluna úr Connecting the Dots á getu til aðgerða. 

 

5.1 Námsmat 

Ég lagði upp með að nota frjálslegt og óhefðbundið námsmat, s.s. leiðsagnarmat, 

jafningjamat og sjálfsmat. Ég held að hefðbundið mat hefði ekki átt við í verkefninu, 

t.d. hefði ekki verið sanngjarnt að gefa einkunn eða staðlaða umsögn. Því var góð 

hugmynd að nota sjálfsmat og jafningjamat í bland við leiðsagnarmat, en í raun hefði 

þurft örlítið meiri tíma til að gera almennilegt námsmat. Ég öðlaðist hinsvegar góða 

sýn á vinnu og þáttöku nemenda og gat metið frammistöðu þeirra út frá þeim gögnum. 

 

Mynd 21. Nemendur að störfum í Þjóðminjasafninu. 

Mynd 22. Nemendur að störfum í Þjóðminjasafninu. 
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5.2 Connecting the Dots 
Taflan hér að neðan sýnir hvernig verkefnið féll að námsviðmiðunarrammanum 

Connecting the dots: 

Tafla	5.	Niðurstöður:	Connecting	the	Dots.		

HVAÐ? HVERNIG? 

Læra af nærumhverfi Fórum á Þjóðminjasafnið sem er í hverfinu.Menningararfurinn 
íslenski er líka hluti af okkar nærumhverfi.Við vinnslu 
verkefnisins finna nemendur vel, hvað fyrri kynslóðir þurftu mikið 
að laga sig að umhverfi. 

Samþætting Nemendur eru hvattir til að blanda saman ólíkum greinum.Með 
því að gera ekki kröfu um fullkláraða lokaafurð er einblínt á 
hugmyndavinnu og ferli. 

Geta til aðgerða Nemendur æfa sig í að hugsa hvernig listaverkið, uppfinningin, 
flíkin eða munstrið - getur orðið að gagni á margvíslegan hátt: 
 
Hlutur getur gert beint gagn, eða vakið athygli á málefni. 

Tengsl við raunveruleikann Heimsóknin á safnið snerist um að bera saman hvernig við lifum 
í dag og hvernig fólk lifði áður. Nemendur upplifðu tengingu við 
fortíðina og tengingu við eigið líf. 

Skoða fjölbreytt sjónarhorn Nemendur nota líf fólks í fortíðinni til að skoða okkar nútíma og 
ímynda sér hvað því hefði þótt. 
 
Nemendur setja sig í spor fyrri kynslóða. 
 
Nemendur setja sig í spor komandi kynslóða 

Leitaraðferð og gagnrýnin 
hugsun 

Fræðslan er leidd áfram í frjálsri umræðu þar sem nemendur 
ráða ferðinni, en kennari varpar fram spurningum og kveikjum 
eftir þörfum. 

Deila ábyrgð Nemendur taka ábyrgð á sínum einstaklingsverkefnum. 
Nemendur ræða um og meta verk hver annars á 
jafningjagrundvelli. Nemendur unnu líka saman í hópum og áttu 
að leysa verkefni að eigin frumkvæði. 
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5.2 Hæfniviðmið 
Nemendum gekk misvel að ná hæfniviðmiðum. Eins og áður hefur komið fram var 

þáttaka misgóð og nemendur misvirkir. Hér er tafla yfir helstu hæfniviðmið hverrar 

kennslustundar og hversu vel það gekk fyrir bekkinn að standast þau: 

Tafla	6.	Niðurstöður:	Hæfniviðmið.	

Hæfniðviðmið Hvernig stóðu nemendur 
sig? 

Hvernig mætti bæta 
verkefnið? 

Dagur 1   

Nemendur kynntust 
hugmyndum um sjálfbærni og 
gátu sett í samhengi við 
daglegt líf og neysluvenjur. 

Nemendur áttu flestir auðvelt 
með að skilja þær hliðar á 
sjálfbærni sem var hægt að 
tengja við þeirra eigin reynslu. 
T.d. að hugsa um eigin 
fatanotkun og setja í samhengi 
við þörf til að gera neysluhætti 
nútímans sjálfbærari. 

Það mætti ganga lengra í að 
virkja reynslu nemenda inn í 
verkefnið? T.d. að skrá niður 
atriði sem þeir vilja laga í eigin 
lífi eða neyslumynstri, og nota 
það sem kveikjur í umræðum 
í safnheimsókninni. 

Nemendur gátu tekið þátt í 
umræðum um sjálfbærni, 
menningararf og fleira. 

Já þeir gátu það, en áttuðu sig 
í raun ekki endilega á því strax, 
því umræðan var látin þróast á 
þeirra forsendum. 

Með meiri tíma væri hægt að 
gefa þessum umræðum meiri 
vigt. 

Nemendur gátu beitt gagnrýnni 
hugsun á umhverfi sitt. 

Nemendur náðu nokkuð vel að 
kynnast þeirri gagnrýnu 
hugsun sem er kynnt til sögu í 
verkefninu. 

Hafa meiri tíma og taka fleiri 
konkret dæmi af hvernig 
gagnrýnin hugsun getur verið 
lífsnauðsynlegur hæfileiki. 
Leyfa umræðunni að þróast 
lengur. 

Nemendur gátu tjáð sig 
persónulega um sjálfbærni og 
menningararf, út frá eigin 
reynslu. 

Já flestir gátu það, en lögðu 
mismikið til málanna. Enda 
ólíkir einstaklingar í hópnum. 
Það var e.t.v. auðvedlara að fá 
þær til að tjá sig um sjálfbærni 
út frá eigin reynslu heldur en 
menningararf, en það má 
einnig skýra með því að tíminn 
var takmarkaður og umræður 
þurftu því að vera hnitmiðaðar. 

Kynning á menningararfi 
mætti vera meiri í fyrsta 
tímanum. Þ.e. að fara sömu 
leið og með 
sjálfbærnihugtakið - finna 
persónulega tengingu og fá 
þau sjálf til að leiða umræðu 
um efnið. 

Dagur 2   
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Hæfniðviðmið Hvernig stóðu nemendur 
sig? 

Hvernig mætti bæta 
verkefnið? 

Nemendur beittu gagnrýnni 
hugsun til að skoða sýningu 
Þjóðminjasafnsins. 

Þau spurðu spurninga um hluti 
sem leiddu af sér gagnrýna 
umræðu. Kveikjur kennara 
komu einnig af stað 
gagnrýnum vangaveltum. 

Ef það hefði verið örlítið meiri 
tími og hægt að stoppa við 
fleiri atriði í safninu, hefði hin 
gagnrýna umræða eflaust 
orðið ennþá meiri. 

Nemendur voru virkir í 
umræðum og spurðu 
spurninga. 

Já á heildina litið, næstum því 
allir nemendur tóku virkan þátt 
í umræðum - og höfðu þörf til 
að spyrja spurninga án þess að 
það væri skylda. 

Hugsanlega væri hægt að 
beita ákveðnum aðferðum, 
eins og umræðuhring, til að 
auka þátttöku hvers og eins í 
umræðunni. 

Nemendur gátu tengt 
viðfangsefni á sýningunni við 
hugtök úr síðustu 
kennslustund, svo sem 
sjálfbærni og menningararfi, 
hlutbundið og óhlutbundið. 

Já þær áttu gátu það og það 
tengdi vel saman síðustu 
kennslustund og svo verkefnið 
sem þær eiga að vinna í næstu 
kennslustund. 

Með meiri tíma og fjölbreyttari 
umræðuefnum væri hægt að 
að laða betur fram rödd hvers 
og eins um þessi hugtök. 

Nemendur gátu beitt 
blönduðum aðferðum 
listsköpunar, til að teikna 
skissur, taka myndir og 
skrásetja atriði sem vöktu 
athygli þeirra. 

Já nemendur stóðu sig flestir 
með prýði þegar kom að 
skrásetningu og skissugerð. 

Forvitnilegt væri að vita hvort 
það gengi eins vel með 
blandaðan hóp eða 
strákahóp. 

Nemendur gátu unnið 
sjálfstæða hugmyndavinnu og 
unnið úr hugmyndum. 

Þær stóðu sig yfir heildina vel, 
en fóru eðli málsins samkvæmt 
á mismikið flug. 

Með örlítið meiri tíma á 
safninu væri hægt að styrkja 
hugmyndavinnuna með því 
að veita meiri innblástur, t.d. 
með því að tala meira um 
verk sem listamenn hafa gert 
fyrir. Að einhverju leyti var 
samt jákvætt að nemendur 
væru ekki með of sterkar 
fyrirmyndir á þessu stigi. Það 
gaf þeim hugsanlega meira 
svigrúm til að hafa 
frumkvæði. 

Dagur 3   

Nemendur gátu sagt frá 
verkefnum sínum fyrir framan 
hópinn. 

Það gekk ágætlega, en 
misjafnlega. Þær virtust þó 
hafa mjög gott af að tala um 
verkefni sem er á þessu 
hugmyndastigi. 

Í stækkaðri útgáfu af 
verkefninu væri gott að gera 
þetta oftar. 
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Hæfniðviðmið Hvernig stóðu nemendur 
sig? 

Hvernig mætti bæta 
verkefnið? 

Nemendur gátu tekið þátt í 
umræðum um sín verk og 
annarra. 

Já það var fróðlegt og hollt fyrir 
þær að æfa sig í að tjá sig á 
uppbyggjandi hátt um verkefni 
annarra. 

Hefði verið meiri tími þá hefði 
verið upplagt að nota 
aðferðarfræðina DAS ART 

Nemendur gátu hlustað á aðrar 
skoðanir og önnur sjónarhorn á 
sín verk. 

Þær gátu hlustað á hugmyndir 
og skoðanir annarra. 

Umræðan varð mjög 
skemmtileg, en gaman væri 
að sjá hvað myndi gerast í 
lengra námskeiði, þar sem 
nemendur hefðu tækifæri til 
að vinna úr umræðum og 
gagnrýni sem fram kom í 
umræðum. 

Nemendur gátu leyst 
hópverkefni. 

Nemendur gátu unnið saman í 
litlum hópum og leystu verkefni 
sín vel. Ímyndunaraflið fékk 
lausan taum og þær fengu 
sterka upplifun af því að fleiri 
raddir geta búið til sterkara 
verkefni. 
 
Leikur að því að leysa verkefni 
saman með teygju um hönd, 
reyndist vel. 

Með fleiri kennslustundum 
væri áhugavert að hafa meiri 
fjölbreytni í að blanda saman 
einstaklingsverkefnum og 
misstórum hópum í 
hópavinnu. 
 
Mætti beita meiri leikjum í 
slíkri vinnu. 

Nemendur voru virkir í 
umræðum og spurðu 
spurninga. 

Flestir nemendur tóku þátt í 
umræðum og spurðu 
spurninga. Þótt þær væru 
misvirkar höfðu þó flestar 
eitthvað til málanna að leggja. 

Með því að hafa meiri tíma og 
beita markvissar 
samtalsaðferðum mætti gera 
betur. 

Nemendur gátu unnið úr 
hugmyndum sínum á 
skipulagðan hátt. 

Nemendur unnu vel úr 
hugmyndum sínum. 

Tími var takmarkaður en með 
meiri tíma væri hægt að vinna 
betur úr hugmyndum og 
skoða ferlið frá hugmynd til 
fullkláraðs verks. 
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5.3 Framtíðarsýn og lokaorð 
Ég var ánægð með hvernig verkefnið tókst til og sé mikla möguleika í því til að stækka 

það og yfirfæra yfir á annarskonar söfn og sýningar. Ef ég ætti að endurtaka það þá 

myndi ég gjarnan vilja gera það á lengri tíma, hafa fleiri bekki og fara dýpra í efnið. 

Í þessari framkvæmd var nemendahópurinn átta stúlkur í myndlistarvali. Það 

væri forvitnilegt að taka svona verkefni fyrir með textílmennta- eða smíðavali, jafnvel 

í samvinnu við sögu- og samfélagsfræðikennslu. Sömuleiðis væri forvitnilegt að sjá 

hvort strákarnir myndu gera þetta öðruvísi og hvort samtalið yrði ólíkt. Á þessu 

námskeiði rataði umræðan oft inn á föt og tísku, m.a. vegna þeirra listamanna og 

hönnuða sem ég kynnti á námskeiðinu, en það væri forvitnilegt að vita hvort það yrði 

minna fatatengt með annarri kynjaskiptingu. Hefðu strákarnir e.t.v. verið jafn 

uppteknir af fötum og fatasóun? 

Ég sé fyrir mér að verkefnið gæti verið útfært yfir lengri tíma og í fleiri 

kennslustundum. Jafnvel að heimsækja fleiri en eitt söfn á sama námskeiðinu eða að 

sníða hvert námskeið út frá einu safni og einu þema. Með meiri tíma væri hægt að taka 

markvissari umræður með krökkunum. Þar væri tilvalið að beita samræðutækni til að 

tryggja betur að hver og einn sé virkur í umræðunni, t.d. umræðuhring með talspýtu, 

þar sem spýta er látin ganga á milli nemanda og sá sem er með spýtuna er sá eini sem 

má tala (Jón Thoroddsen, 2016). 

Varðandi listrænu verkefnavinnuna myndi ég áfram leggja mikla áhersla á 

sköpunarferlið, hugmynda- og skissuvinnu. Hægt væri að fara markvissara í skapandi 

ferli og hugmyndavinna. Nota til að mynda fleiri tækifæri til sjálfsskoðunar og 

almennrar umræðu um hvernig hugmyndir kvikna. Til að taka þessa vinnu lengra væri 

hægt að kynna nemendur fyrir markvissum listrænum vinnubrögðum eins og þau eru 

t.d. sett fram í leiðarvísi Eirúnar Sigurðardóttur, Skapandi ferli, (2016) sem var að 

nokkru leyti innblástur fyrir hugmyndavinnuhluta verkefnsins. 

Einnig væri spennandi að beita markvissri gagnrýni og jafningjarýni á verkefni 

nemenda. Þar væri aðferðarfræðin Das Art (Bock, Haffner, Koslowsky, Meyer-Keller, 

Purcell, Srhoj, Tricard, Vandevyver, Wirthmüller & Zacharias, 2014) spennandi 
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kostur, þar sem er beitt jákvæðri og uppbyggilegri rýni til að kalla fram betrumbætur, 

samtal og þróun. 

Í stærri útgáfu af námskeiðnu væri einnig tími til að gera lokaafurð og væri þá 

kjörið að einstaklingsverkefni og hópaverkefnin yrðu hluti af einhverskonar heild sem 

gæti lokað hringnum í ferli námskeiðsins. Þannig væri upplagt t.d. að halda sýningu, 

jafnvel í samstarfi við skólann og safnið. En einnig væri hægt að gefa út smátímarit (e. 

zine), setja um heimasíðu. Í anda námskeiðsins væri viðeigandi að nemendur sjálfir 

gætu ákveðið og skipulagt þennan lokapunkt, sem yrði þá jafnframt tækifæri til að 

koma hugmyndum og vinnu nemenda á framfæri við samfélagið. 

Ég tel einnig að þetta verkefni sé kjörið til að taka lengra og framkvæma það á 

öðrum söfnum og sýningum og tengja það markvisst við fleiri greinar útfrá 

þverfaglegum þemum (sjá viðauka 3). 

 

Það má slá tvær flugur í einu höggi með því að nota menningararfinn og hin 

ýmsu söfn sem við eigum til að veita áþreifanlega og skapandi innsýn í málefni 

sjálfbærni. Að spegla menningararfinn í mikilvægum málefnum nútímans brúar bilið 

sem er á milli arfsins og yngri og tæknivæddari gesta safnanna. Um leið eru söfnin, og 

menningararfurinn, tilvalin tæki til að nálgast sjálfbærnimenntun á áhugaverðan og 

skapandi hátt. Ég hef fulla trú á að hægt sé að tengja listsköpun, safnafræðslu og 

menntun til sjálfbærni saman með því að leggja áherslu á þverfaglega hugsun og 

leitarnám þar sem öllum skynfærum er beitt. Söfn bjóða upp á kjöraðstæður fyrir þess 

konar nám. 
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Viðauki 1: Myndir og bakgrunnsupplýsingar fyrir kennslu í 
Hagaskóla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Maria Creative Studio: María Rut Dýrfjörð er grafískur hönnuður sem hannar undir 

merkinu Maria Creative Studio. Hulduheimur er munsturlína sem samanstendur af sex 

munstrum í tveimur litapalettum. Munstrin eru öll innblásin af byggingum Guðjóns 

Samúelssonar en markmiðið var að fanga form þeirra og yfirbragð. 
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Þórdís Jónsdóttir: „Þetta eru 

púðar af því tagi sem margir 

kannast við af heimilum ömmu 

sinnar og afa, þeir voru mjög 

algengir fyrir þó nokkuð 

mörgum áratugum og þóttu þá mikil stofuprýði. Jafnvel hefur maður heyrt sögur af því 

að þegar komu gestir, einkum börn, hafi púðunum verið snúið við til að hlífa þeim. Ég 

heyri þetta reyndar enn, fólk hefur haft á orði við mig að það myndi alls ekki tíma að 

hafa púða af þessu tagi uppi við í stofunni sinni. 

  

Ég hef þá stundum bent á að fólk kaupir skó fyrir tugi þúsunda og notar þá. Það sama 

ætti að gilda um púða í stofunni heima, þeir eru ekki bara til skrauts, þá má nota,“ 

segir Þórdís og bendir á að púðarnir eigi langa lífdaga, mun lengur en t.d.skófatnaður. 

  



 

 76 

Askar og strautré  
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Hildur Bjarnadóttir  
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Á Íslandi eigum við merkilega textílhefð, m.a. útsaumsaðferðir og efnisvinnslu sem 

hefur varðveist þrátt fyrir neikvæð áhrif iðnbyltingarinnar á handverk og 

framleiðsluhætti nútímans. Í seinni tíð hafa ýmsir listamenn og hönnuðir sótt í þennan 

arf og endurunnið hann í anda hægrar hönnuð, má þar nefna t.d. íslensku lista- og 

textílkonuna Hildi Bjarnadóttur og James Merry, hönnuð og útsaumslistamann. 

Hildur Bjarnadóttir hefur unnið mikið með gamlar íslenskar handverkshefðir 

og skapað með þeim ný verk, sem eru einhversstaðar á mörkum myndlistar, 

handverks, hönnunar og nytjalistar. Hún hefur m.a. ofið einlita dúka sem eru strengdir 

á ramma eins og strigi og verða því einskonar málverk. Efnið er unnið af henni sjálfri, 

litað og ofið. Í einu verki sínu bjó hún til jurtalit jurtum af tiltekinni landareign sem 

amma hennar hafði átt og ræktað. Úr hverjum lit bjó hún til garn og heklaði svo úr því 

lítinn ferhyrndan dúk, einn fyrir hverja jurt (Gunnar J. Árnason, [ártal vantar]).  
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James Merry 
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James Merry hefur tekið útsaum, m.a. íslenskan, og sett í nýtt samhengi. 

Hann er einnig þekktur fyrir samstarf við Björk Guðmundsdóttur og hefur m.a. búið til 

frægar andlitsgrímur fyrir hana. Hann er af nýrri kynslóð handverkslistamanna sem 

nota gamlar aðferðir, en vinna með ný myndefni og miðla. Hann vakti mikla athygli 

þegar hann fór að sauma út í gamlan íþróttafatnað, fíngerðar plöntur og gróður sem 

hann lætur vaxa út úr og ofan á stórum vörumerkjum á borð við Nike, Adidas og Fila 

(Marriot, 2015).  

Að sögn Merrys er handútsaumur hið fullkomna mótefni við ódýrri 

fjöldaframleiðslu. Eftir að verk Merrys höfðu slegið í gegn á Instagram var honum 

bent á að það væri ódýrt að láta sauma út á Indlandi, en hann hafnaði því að fara þá 

leið því það var í mótsögn við hugmyndafræðina, og þar skiptir virkilega máli að 

verkin eru lítil, lífræn og handgerð og hafa tekið heilmikinn tíma í vinnslu (Rogers, 

2015). 
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Átta blaða rós 
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Viðauki 2: Kennsluáætlun fyrir Hagaskóla. 
 

Aftur til framtíðar. 
 

Verkefni í listnámi til sjálfbærni og menningarlæsi fyrir nemendur í 7.-10. bekk. 
 
 
Lýsing á verkefninu: 
 
Í verkefninu verður farið með nemendur í myndlist í 8. bekk Hagaskóla á 
fastasýningu Þjóðminjasafnsins og þeir beðnir um að velja sér einn hlut eða 
atriði á safninu, og nota sem innblástur og skapa út frá honum nýtt listaverk, 
hönnunarmun eða flík (eða það birtingarform sem þau kjósa). 
 
Í ferlinu verður farið í gegnum umræður um sjálfbærni, neysluvenjur og 
umhverfisvitund, þar sem fortíðin er notuð til að spegla nútíðina. Nemendur eru 
kynntir fyrir áherslum sjáfbærni og þverfaglegrar hugsunar og er hugmyndin að 
útkoma verkefnisins – listaverkið, hluturinn eða flíkin – sé innlegg í umræðuna 
um sjálfbærni eða leysi vandamál sem rætt hefur verið í ferlinu. 
 
 
Markmið: 
 
Markmið verkefnsins er að beita skapandi, þverfaglegri nálgun, ásamt listrænni 
sköpun, til að skoða menningararfinn og nota hann til að varpa ljósi á vandamál 
nútímans. 
 
Að nota óvenjulega nálgun til að vekja áhuga á sögunni, fortíðinni og 
menningararfinum.  
 
Að skapa umræður um sjálfbærni, þjálfa gagnrýna hugsun og efla 
menningarlæsi. 
 
 
Námsáætlun:  
 
Verkefnið spannar 3-4 kennslustundir. 
 
1. Kennslustund. Kynning í myndlistarstofu. 

 
Kennari kynnir uppbyggingu námskeiðs lauflétt fyrir nemendum. Fer yfir 
dagskrá kennslustunda og ræðir efni námskeiðsins. 
 
Kennari kynnir tvo listamenn fyrir hópnum sem hafa unnið með 
menningararf og sjálfbærni, þau James Merry og Hildi Bjarnadóttur. Sýnd 
eru dæmi um hönnun og list þeirra. Einnig eru sýnd önnur dæmi um hvernig 
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menningararfurinn hefur verið endurunnin í nýlegri hönnun og list. Dæmi um 
atriði úr menningararfinum sem hafa verið „endurunnin“ í nýrri list eða 
hönnun: Áttablaðarós, faldsaumur, útskurður. 
 
Útfrá sýnidæmum og myndefni er farið í umræður um menningararf, 
sjálfbærni, hvort list og hönnun geti gert gagn, og hvernig þau upplifa söfn. 
 
Umræður / kveikjur: 
 
Vita þau um einhvern gamlan hlut sem enn er notaður í dag? 
Dæmi um hlut sem þróast hefur með tímanum? 
Er munur á neysluvenjum nú og áður? 
Eins og t.d. hvað fatnað varðar – hvað getum við lært af fortíðinni? 
Fair trade, slow fashion, endurnýting og endurnýjun. Hvað er sjálfbærni? 
Nota þau söfn? Hvernig nota þau söfn? 
 
Kennari leyfir umræðuna að þróast frjálslega og eðlilega og tekur niður 
punkta eftir kennslustundina, sem hægt verður að tengja efni næstu 
kennslustundar við. 
 
Hæfniviðmið / markmið: 
- Nemendur kynnast hugmyndum um sjálfbærni. 
- Nemendur velta fyrir sér eigin neysluvenjum. 
- Nemendur bera saman nútímann og fyrri tíma og beita gagnrýnni hugsun. 
- Nemendur kynnast listamönnum og hönnun þar sem unnið er með 
menningararf og sjálfbærni. 
- Nemendur velta fyrir sér hlutverki safna. 
- Nemendur velta fyrir sér hlutverki listgreina, hönnunar og skapandi greina í 
samfélaginu. 
 
 

2. Kennslustund. Ferð á Þjóðminjasafnið. 
Nemendur taka með sér skissubækur, blýanta og lit en mega einnig hafa með 
sér síma til að taka myndir. 
 
Þegar komið er á safnið ræðir kennarinn örstutt um það sem stendur til og 
rifjar upp nokkur atriði úr umræðum síðasta tíma. 
 
Verkefni tímans er að nemendur velji sér (hver fyrir sig) einn hlut, atriði, eða 
hugmynd á sýningunni, og nota sem innblástur til að skapa nýtt verk. 
 
Hluturinn sem þau velja getur verið einhver nytjahlutur, munstur, útsaumur 
eða mynd þess vegna. Nýja verkið sem þau eiga að skapa, gæti verið 
listaverk, hönnunarmunur, flík eða nánast hvaða form sem er. 
 
Nemendur finna framtíðarsýn eða framhaldslíf fyrir sinn hlut eða atriði. 
 
Nemendur fara frjálst um sýninguna, hver á sínum hraða, eins og hver og einn 



 

 86 

kýs. Kennari gengur á milli einstaklinga og hópa og aðstoðar með því að 
ræða það sem fyrir augu ber, tengja það við fyrri umræður um sjálfbærni, 
fortíð og framtíð. Kennari getur hjálpað innblæstri og hugmyndaflugi, með því 
að nefna dæmi um hvernig verkefni gæti komið út úr vinnunni. 
 
Hæfniviðmið / markmið: 
- Nemendur fá jákvæða og dýpri upplifun af safnheimsókn 
- Upplifa safn og nærumhverfi á margvíslegan hátt, með öllum skynfærum og 
ekki aðeins útfrá texta og upplýsingum. 
- Nota menningu úr nærumhverfi sínu 
- Upplifa og nota þverfaglega nálgun 
- Beita gagnrýnni hugsun 
- Eflast í menningarlæsi 
- Læra með því að tengja sig við eitthvað sem skiptir þau máli. Fortíðin tengd 
við relevant málefni samtímans. Vandamál samfélagsins tengd við hvernig 
þau sjá sig, sem neytendur og samfélagsþegna. 
- Læra að tengja lærdóm við lífið 
- Þjálfast í rannsóknarvinnu fyrir sköpun 
 
 

3. Kennslustund. Úrvinnsla í myndlistarstofu. 
 
Eftir að hafa haft tíma til að hugsa málið eftir safnheimsóknina, vinna 
nemendur og skila hugmynd að verki þar sem þau hafa skapað framtíðarsýn 
fyrir sinn hlut eða hann fengið framhaldslíf. 
 
Nemendur geta beitt hvaða aðferð sem er til að koma hugmynd sinni til skila, 
svo lengi sem aðstæður eru fyrir hendi. Skissur, myndskeið, textar, 
klippimyndir - engin aðferð er bönnuð, en nemendur eru þó hvattir til að nýta 
tímann vel og aðaáherslan á að koma hugmyndinni til skila. Útfærslan þarf 
ekki að vera fullkomin. 
 
Hæfniviðmið / markmið: 
- Nemendur fá jákvæða, lausnamiðaða upplifun af því að kljást við vandamál 
heimsins. 
- Eru hvött til nýrra lausna og nýrrar hugsunar. 
- Þjálfast í þverfaglegri nálgun. 
- Þjálfast í skapandi lausnum. 
- Taka ábyrgð á skipulagningu verkefnis. 
- Þjálfast í að nota skapandi ferli til að leysa raunveruleg mál. 
 
 

4. Kennslustund. Kynning á verkefnum í myndlistarstofu. 
 
Nemendur kynna verkið sitt og ræða um hvaða hlut þau völdu. Hvaða 
hlutverki gegnir hluturinn í framtíðinni, ef það á við? Kennari leiðir umræður 
um hvert verk og tengingu þess við menningararf og sjálfbærni. 
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Ef ekki er hægt að taka nema 3 kennslustundir í verkefnið, fer kynning fram í 
seinni hlutanum á 3. kennslustund. 
 
Hæfniviðmið / markmið: 
- Nemendur geti rætt um menningararf og mikilvægi safna. 
- Geti tekið þátt í gagnrýnum umræðum um sjálfbærni og list. 
- Fái mörg sjónarhorn á sama mál 
 
 

Hæfniviðmið í lok námskeiðs: 
 
Að loknu námskeiði hafa nemendur m.a. … 
 
• kynnst hugmyndum um sjálfbærni 
• velt fyrir sér mikilvægi safna 
• kynnst listamönnum sem vinna með menningararf og sjálfbærni 
• eflt með sér og notað gagnrýna hugsun 
• tekið þátt í umræðum um sjálfbærni, neysluvenjur og umhverfismál 
• velt fyrir sér mikilvægi lista og skapandi greina fyrir samfélagið 
• þjálfað menningarlæsi 
• notað þverfaglega nálgun til að skoða málefni frá mörgum hliðum 
 
Enn fremur hafa þeir 
 
Niðurstöður 
 
Í lok námskeiðs gefst vonandi tími til að leita eftir skoðunum nemendanna á því 
hvernig til tókst, hvaða þeim fannst skipta máli og hvort þeim finnist þau hafa 
lært eitthvað. 
 
Eftir námskeið verður einnig tekið viðtal við myndlistarkennara bekkjarins og 
það greint, sérstaklega með hliðsjón af því hvort námsefnið sé að ná tilætluðum 
árangri í að nota listkennslu til að efla vitund um sjálfbærni. 
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Viðauki 3 
Hugmyndir að verkefnum: 
 
Náttúra 

Framtíð lífríkis notað sem efniviður í skapandi vinnu með sjálfbærniáherslum. 

Náttúrufræðistofa Kópavogs notuð sem vettvangur. 

Í samstarfi við líffræðinga, eða annað náttúruvísindafólk. 

 

Listasöfn 

Safnkostur listasafns Íslands eða Listasafna Reykjavíkur notuð til að skoða myndlist 

og ræða sjálfbærni. Innblástur fyrir verkefnavinnu sem þarf ekki endilega að vera 

mjög listræn heldur hún gæti hún verið praktísk og lausnamiðuð. Nota listina sem 

innblástur fyrir „raunveruleg“ verkefni. 

 

Byggðasöfn 

Kjörið væri að hanna kennsluprógram í anda Aftur til framtíðar fyrir smærri söfn úti á 

landi. Þar er oft ennþá sterkari tenging við hversdaglegt líf fólks á fyrri tímum, því þar 

eru gjarnan meira um muni úr daglegu lífi fólk á Íslandi, heldur en á Þjóðminjasafninu, 

þar sem er verið að segja stærri og lengri sögu. 

 

Út í náttúrunni 

Nota aðferðafræði námskeiðsins til að fara vettvangsferðir út í náttúruna. Kynna verk 

listamanna sem hafa unnið beint og óbeint (hlutbundið og óhlutbundið) með minni úr 

náttúrunni. Setja í samhengi við sjálfbærni, umhverfisvernd og verðmætamat 

nútímans. Athuga hvort launir á vandamálum nútímans leynast í náttúrunni. 

 

Stærðfræði 

Athuga hvernig stærðfræði og e.t.v. aðrar raungreinar birtast okkur á söfnum. Hvernig 

tengist stærðfræði sjálfbærni og sköpun? 

 Það mætti að mínu mati halda lengi áfram með þessháttar kennslu. Ég trúi því 

einlæglega að listgreinar og önnur sköpun séu lykill að því að brjóta niður múra milli 

ólíkra faga, og finna óvæntar og þverfaglegar lausnir á vandamálunum sem við 

glímum við á hverjum degi og munum kljást við í framtíðinni. Ég tel að hin listræna 

nálgun geti hjálpað okkur að ná sjálfbærnimarkmiðum og sjaldan eða aldrei hafa þau 

mál einmitt verið jafn aðkallandi og núna. Ákveðinn en pínulítill hluti mannkyns býr 
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við mikla velmegun: frelsi, menntun, félagslegt réttlæti, heilbrigðisþjónustu, 

bólusetningar, aðgang að hreinu vatni, matvælum - sem stærstur hluti mannkyns býr 

ekki við. Hagkerfið er knúið áfram af ofnotkun og ofneyslu sem hafa skapað stór 

umhverfisvandamál og gífurlegri orkuþörf. Það hlýtur að vera mikilvægasta verkefni 

okkar tíma að vinda ofan af vitleysunni og finna leiðir til að vernda umhverfi, 

auðlindir og lífsgæði, deila þeim betur meðal allra jarðarbúa og tryggja komandi 

kynslóðum komandi tækfærum. 
Eins og svo margar umbætur, byrja þær smátt. Þær byrja á hugarfarsbreytingu. 

Þær byrja á heimilum. Þær byrja í menntakerfinu. Þær byrja í barnaskólunum. Þar geta 

byrjað í næsta myndlistartíma, smíðatíma eða textíltíma. Þær geta byrjað næst þegar 

kennari fer með bekkinn sinn í heimsókn á Þjóðminjasafnið. 
 


