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Útdráttur 
 
Þessi ritgerð fjallar um vetrarlistaverk á norðurslóðum. Ég styðst við eigin reynslu og 

heimildir frá listamönnum sem vinna með snjóskúlptúr sem listform. Margir listamenn hafa 

sérhæft sig í þessari tilteknu listgrein og verið í nánu samstarfi við nærumhverfið. Í 

Rovaniemi þar sem ég fór í skiptinám er snjóskúlptúragerð rótgróin hefð og þeir unnir í 

náinni samvinna við ferðamannaiðnaðinn. Meistaraverkefnið byggir á eigin þátttöku í 

snjóskúlptúragerð og umfjöllun um hvernig listkennslu snjóskúlptúra er háttað í Finnlandi. Sú 

reynsla sem ég tek með mér felst í ferlinu að byggja snjóskúlptúra og verkferlinu sem ég 

lærði undir handleiðslu umhverfislistamannsins Antti Stöckell. Við unnum einnig 

snjóskúlptúra í Kuusamo listaskólanum sem var ómetanleg reynsla. Í þessari ritgerð lýsi ég 

vinnuferlinu með það í huga að sá sem les hana geti tileinkað sér vinnuferlið.  

 Verkefnið er í anda lýðræðiskenninga John Dewey menntunarheimspekings, 

uppgötvunarnáms Jerome Bruners og hugsmíðahyggju Ernst Vona Glasersfeld.  

Hugmyndin er sú að hver sá sem les þessa ritgerð geti fengið betri hugmynd um hvernig sé 

hægt að vinna vetrarlistarverk á borð við þau sem hafa verið unnin í áratugi í Lapplandi.  

Þessi nálgun á listkennsluaðferð er í anda áherslna sjálfbærnismenntunnar.  
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Abstract 
 

This essay is about winter art in the north. I write from own experience and sources from 

artist that create snow sculptures. Many artist have specialized in this art and work in nature. 

In Rovaniemi where I went as Erasmus exchange student snow sculptures are traditional art 

form and artist often work in collaboration with organisations and travel industry. The project 

for art education is build on own participation in snow sculpture making and introduction to 

methods in Finland. This experience that I bring with me in the process of building snow 

sculptures I learned through guidance and teachings of Antti Stöckel. We made snow 

sculptures in the Kuusamo Art school which was precious experience. In this essay I will 

describe the work process with that in mind that readers could get to know the process. 

 The project is in the spirit of John Deweys democratic methods and discovery 

learnings of Jerome Bruner and Glasersfeld radical constructionism. The idea is that readers 

can have better understand of winter art such as those who have been active art scene in 

Lapland for many years. This approach to art education is connected with sustainability 

education. 

 

  



 

	
 

5 

Formáli 
 
Námið í listkennsludeild síðustu tvö ár hafa verið í senn skemmtilegt, krefjandi og fræðandi. 

Þar hef ég náð að þjálfa hæfni mína í kennslu bæði í hugmyndafræði, undirbúningi og á 

vettvangi. Ég vil þakka Listkennsludeild Listaháskóla Íslands því þessi tvö ár í 

meistaranáminu hafa kennt mér að beisla sköpunarkraftinn í kennslu. Ég þakka leiðbeinanda 

mínum, Ásthildi Björgu Jónsdóttur, hún hefur allt námið hvatt mig til dáða og sýnt mér 

ómetanlegan stuðning við skrifin og verkefnið sem ég vann í skiptináminu við 

Lapplandsháskóla í Rovaniemi.  

 

Ég vil þakka foreldrum minum Guðmundi Sigurðssyni og Helgu Guðnýju Halldórsdóttur 

fyrir að vera góðar fyrirmyndir bæði í kennslu og með því að sýna frumkvæði í sínu lífi. 

Kærar þakkir til Bjarkar Þorgrímsdóttur og Guðrúnar J.Halldórsdóttur fyrir yfirlestur á 

verkefninu.  
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1. Inngangur 
 

Við lifum á tímum þar sem tengsl manns og náttúru fer þverrandi. Hugmyndir Páls 

Skúlasonar og hugleiðingar hans um mikilvægi þess að hverfa frá manngerðum áherslum til 

aukinna tengsla við náttúruna er nátengd mínum áherslum. 

Staðreyndin er sú að við höfum heillast svo af okkar eigin fræðilegu og 
tæknilegu uppfinningum að við höfum ekki veitt því næga athygli hvernig 
raunveruleikinn birtist okkur. Hin andlegu og vitrænu bönd sem við þurfum 
að mynda við náttúruna til þess að líf okkar öðlist merkingu hafa af þessum 
sökum verið vanrækt. Sú tómhyggja sem einkennir siðmenningu samtíma 
okkar er eðlileg afleiðing slíkrar vanrækslu (Páll Skúlason, 2014, bls. 59). 

Náttúran hefur alla tíð verið mikilvæg í mínu lífi. Sem myndlistarmaður þá hef ég sótt 

innblástur og kyrrð í náttúruna. Með því að vinna í náttúrunni finn ég tengsl við sjálfa mig og 

upplifi aukið innsæi. Listsköpun mín er oft nátengd innsæinu og segja má að ég hafi lært á 

lífið og heiminn í gegnum tilraunir sem ég hef gert með listformi.  

 Frá því ég man eftir mér bjó ég til minn eigin heim með því að skrifa sögur og teikna. 

Ég teiknaði persónur sem spruttu úr frásögnum kennara og foreldra minna. Á sumrin synti ég 

í læknum eða vann í garðyrkju og á veturna tók skólinn við og vetraríþróttir á borð við skíði 

og skauta. Í gegnum listsköpun lærði ég margt nýtt um sjálfa mig, hver ég er og fyrir hvað ég 

vil standa. Listin reyndist mér bæði sjálfsheilunartæki og viskubrunnur. 

 Mér er mjög annt um listir og hvernig við uppgötvum heiminn í gegnum þær. Ég vel 

að vinna að meistaraverkefninu þar sem ég skoða þá möguleika sem listir bjóða upp á í 

útinámi því ég tel að ungt fólk sé ekki nægilega tengt náttúrunni. Það er mjög spennandi 

verkefni að finna leiðir til að kenna listir og vera í leiðinni að innleiða aukna umhverfisvitund 

í kennslu. 

 Ég hef sjálf nokkra reynslu af því að vinna listsköpun utandyra og eru nokkur fyrri 

verkefni sem ég mun byggja á við gerð þessa verkefnis, s.s. eins og í gjörningnum Eva og 

eplið í Einarsnesi, 2012, (sjá mynd 1).  
Þegar ég er skapa list finnst mér gott að vera opin fyrir umhverfinu, náttúrunni og 

fólki í leitinni að innblæstri. Þessi tilhneiging til að vilja uppgötva nýjar leiðir og sýn er 

nátengd uppgötvunarnámi Jerome Bruners. Þ.e.a.s.að læra með því að gera og uppgötva 

sjálfur (Bruner, J. 1996). 
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Mynd 1. Eva og eplið, höfundur (2012). 

 

Þegar ég framkvæmdi gjörninginn Eva og Eplið, (sjá mynd 1) voru áhorfendur þátttakendur í 

verkinu sem tengja má við kennsluáherslur John Dewey menntaheimspekings um 

tilraunaskóla. Dewey hafði mikla trú á því að við lærum með því að upplifa sjálf og öðlast 

persónulega reynslu (Atli, Harðarsson, 2016). 

 Það eru tvö verkefni sem ég vann í námi mínu við Listkennsludeild LHÍ sem voru 

mikilvægur undanfari þessa meistaraverkefnis. Í gegnum þau fékk ég reynslu og hugmynd af 

því hvernig er gott að skipuleggja útinám. 

 Vorið 2018 vann ég verkefni í tengslum við Barnamenningarhátíð í áfanganum 

Kennslufræði 1. Verkefnið var unnið í samstarfi við 5. bekk Vogaskóla og Steinahlíð undir 

handleiðslu Guðrúnar Gísladóttur. Verkefnið fór fram bæði inni í listaskála Steinahlíðar og 

úti í garði skólans. Garðurinn var tilvalinn til þess að skapa óformlega kennslustofu og leyfa 

nemendum að læra með því að uppgötva sjálfir, undir handleiðslu kennara. Kennsluverkefnið 

var unnið var útfrá hæfniviðmiðum og markmiðum sem er að finna í grunnþáttum 

Aðalnámskrár grunnskóla þ.á.m tengdum sjálfbærni, jafnrétti, lýðræði og mannréttindum. 

Aðferðir grenndarkennslu voru notaðar enda byggðist kennslan aðallega á útikennslu. Í 

verkefninu var vettvangur garðsins sem er nánasta umhverfi beggja skóla nýttur á nýstárlegan 

máta til að stuðla að því að nemendur upplifðu garðinn á nýjan hátt. Í verkefninu lagði ég 

áherslu á að samþætta námsgreinar þar sem fléttuðust saman áherslur úr ólíkum 

námsgreinum, s.s. náttúrufræði, samfélagsfræði og myndlist. 
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Mynd 2. Nemendaverk á Barnamenningarhátíð 2018. 

 

Á mynd 2 sést hvar kennarar og nemendur hafa teiknað kort af leiksvæðinu, garðinum við 

Steinahlíð. Nemendur teiknuðu með bleki og máluðu á strigaefni. Hugmyndin var að 

nemendur teiknuðu og máluðu kort af garðinum og leiksvæðinu.  

Við kennaranemarnir þrír sem unnu með þessum hópi vorum meðvituð um efnisval 

og verkfæri og kynntum við verkefnið með þeim hætti að nemendurnir fengu tækifæri til að 

tileinka sér vinnuaðferðir listamanna þegar þeir rannsökuðu garðinn. Ég lærði hvernig hægt 

er að vera með útikennslu á lýðræðislegan hátt í anda John Dewey þar sem nemendur lærðu í 

gegnum eigin verk sem þeir bjuggu til með því að teikna kort af garðinum (Atli Harðarson, 

2016). Nemendur gátu einnig framkvæmt verkið með því að tengja kortagerð og teikningar 

við eigin reynslu. 

Í október 2018 hélt ég listasmiðju á Listasafni Einars Jónssonar. Ég hafði verið í 

vettvangsnámi vorið áður í Austurbæjarskóla og þekkti því aðeins til starfsemi þeirra. Það var 

fyrir tilstuðlan verkefnastjóra frístundaheimilisins Draumalands, Kristófers Nökkva, og 

safnstjóra listasafns Einars Jónssonar, Sigríðar Melrósar Ólafsdóttur, að verkefnið gat orðið 

að veruleika. Kristófer kynnti verkefnið mitt fyrir foreldrum fjórðu bekkinga 

Austurbæjarskóla sem skráðu börnin sín í smiðjuna í gegnum Draumaland. Ég fékk aðstöðu 

til listsköpunar í garðskála listasafns Einars Jónssonar. Verkefnið varði í þrjár klukkustundir í 

senn tvo daga í röð. Í verkefninu lagði ég mesta áherslu á að nemendur upplifi sjálfir og geri 
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tilraunir. Listaskálinn er alveg sérstaklega heillandi og bauð upp á skemmtilega og 

óhefðbundna myndlistarstofu (sjá mynd 3).  

 

 
Mynd 3. Listasmiðja í Listasafni Einars Jónssonar (2018) 

 

Smiðjan byrjaði á því að við skoðuðum verkin á safninu. Því næst völdu þátttakendur sér 

skúlptúr sem þeir teiknuðu til að öðlast innblástur. Útlaginn, Vor, Dögun og Alda Aldanna 

voru vinsælust. Seinni daginn sýndu nemendur mikinn áhuga á að fara út í garðinn. Þar nutu 

nemendur sín vel og fannst mér eins og nemendurnir upplifðu ákveðið frelsi til að njóta sín, 

(sjá mynd 4). Sumir urðu mjög spenntir og fóru í eltingaleik en síðan róaðist hópurinn þannig 

ég náði að segja þeim frá nokkrum verkum og sögunum sem liggja að baki þeim. Þetta 

verkefni sannfærði mig um mikilvægi þess að bjóða upp á útikennslu þar sem nemendur geta 

tengst náttúrunni og notið sín í leikjum. Þessi 9 ára börn virtust njóta sín vel og ég spurði 

sjálfa mig að því hvort að þau hefðu ekki sérstaka þörf fyrir útinám.  
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Mynd 4. Listasmiðja Listasafni Einars Jónssonar (2018) 

 

Þegar haldið var inn í listaskálann var komin meiri ró yfir hópinn. Ég rifjaði upp þema 

verkefnisins sem var að fá innblástur frá verkum Einars Jónssonar og þar sem nemendur áttu 

að útfæra á sinn hátt. Nokkrir nemendur fóru að teikna tré og skrifa texta við myndir sem þeir 

síðan ætluðu að gefa foreldrum sínum. Nokkrir strákar vildu teikna styttur sem voru á safninu 

og var sérstaklega skemmtilegt að glíma við það verkefni að sinna bæði nemendum sem vildu 

sífellt vera á hreyfingu og hinum sem vildu helst einbeita sér að því að dýpka teiknifærni sína 

og nokkur þeirra voru byrjuð að prufa sig áfram í að skyggja myndirnar sínar.  

 Ég lærði mikið af kennsluverkefninu á Listasafni Einars Jónssonar. Að mínu mati var 

eitt af því mikilvægasta sem ég lærði að átta mig á hvað andrúmsloftið í kennslustofunni er 

misjafnt eftir hverjum hópi og hversu mikilvægt er að nálgast kennsluna á lýðræðislega hátt 

og á jafnréttisgrundvelli líkt og John Dewey leggur áherslu á (Atli Harðarsson, 2016). Það 

var mjög spennandi fyrir nemendurnar í Austurbæjarskóla að fara á safnið og greinilegt að 

þeim fannst mikið til koma að sjá listaverkin og safnið sjálft. Þegar nemendur voru að teikna í 

garðskálanum og skoða verkin í garðinum þá voru þau að læra mikið með því að sjá og 

upplifa sjálf svipað áherslum Bruners um uppgötvunarnám (Bruner, 1996). 

Vorið 2019 fór ég í skiptinám til Rovaniemi í Finnlandi. Mikil áhersla er lögð á 

útinám og fyrirbærafræðilega nálgun í finnskum námskrám sem heillaði mig og varð til þess 

að ég valdi Lapplandsháskóla. Til að dýpka þekkingu mína á útinámi valdi ég áfanga sem 
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leggja áherslu á listrænt útinám. Kjarni meistaraverkefnisins er umfjöllun og leiðbeiningar 

fyrir samfélagstengda snjóskúlptúra og verkefni sem unnin eru að vetrarlagi. Þessi reynsla 

auk fyrri reynslu minnar sem hér hefur verið rakin fékk mig til að hugleiða samspil útináms 

og sköpunar og setja í samhengi við íslenskar aðstæður þar sem ég hef lítið orðið vör við 

slíka nálgun. Er þá helst að vænta þess að sjá krakka í frímínútum búa til snjókarla og virki en 

um leið og klukkan slær er haldið inn í raflýsingu kennslustofunnar. 

Ég hef unnið út frá reynslu minni á vettvangi en aðlagað að íslenskum aðstæðum. 

Efnið mun ég byggja út frá hugmyndum um uppgötvunarnám og mikilvægi þess að leyfa 

nemendum að gera tilraunir.  

 Þeir fræðimenn sem ég byggi hugmyndir mínar á eru John Dewey, Jerome Bruner og 

Ernst Von Glaserfield. Hugmyndir þeirra allra byggja á áherslum hugsmíðahyggjunnar. Allir 

þrír leggja áherslu á að nám skuli taka mið af þekkingarfræðilegum forsendum nemendanna 

og fyrri reynslu þeirra og út frá þessu draga þá grundvallarályktun að þekking sé afurð þess 

hvernig einstaklingar skapa merkingu úr reynslu sinni. Túlkun einstaklingsins skapar 

merkingu og verður til þegar einstaklingur túlkar fyrirbærin sem á vegi hans verða. Túlkunin 

byggir á reynslu nemandans og viðhorfum.  

 

  



 

	
 

14 

2. Útinám og sjálfbærnimenntun 
 

Í nútímasamfélagi er mikil þörf á því að finna skapandi leiðir sem hvetja til aukinna tengsla 

manns við náttúru sem er ein af grunnáherslum sjálfbærnimenntunar. Nýlegar rannsóknir 

benda til þess að börn séu að fjarlægjast náttúruna (Hrefna Sigurjónsdóttir, 2014). Það skýrist 

af þróun sem hefur átt sér stað yfir margra ára skeið. Þörf er á námi sem tengir nemendur við 

náttúruna og höfðar til skilningarvitanna og meðvitundar um mikilvægi hennar (Louv, 

Richard, 2005, bls. 88). Það er því mikilvægt að leyfa nemendum að upplifa náttúruna á eigin 

skinni og læra að skilja umhverfi fjölbreyttra lífvera (Hrefna Sigurjónsdóttir, 2014). „Útinám 

og vettvangsferðir sem auka tengsl barna við náttúruna ýta undir markmið 

sjálfbærnimenntunar“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 20). „[Útinám er] 

hugtak sem í daglegu tali vísar til náms og kennslu sem á sér stað utan veggja skólans.“ (Inga 

Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 15). Mörg hugtök hafa verið notuð fyrir 

það þegar skólastarf á sér stað utandyra, s.s. útivera, útilíf, útinám, grenndarkennsla, 

grenndarnám, vettvangsferðir og staðtengt nám. Það fer eftir viðfangsefninu hvert 

hugtakanna er notað hverju sinni (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 

15). Útinám getur því staðið fyrir hefðbundna útiveru á skólalóð og vettvangsferðir á söfn eða 

út í náttúruna. 

 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna leggja áherslu á að allir eigi að hafa aðgang að 

góðri menntun sem stuðlar að sjálfbærri þróun á alþjóðlegum vettvangi bæði í borgum og 

rekstri fyrirtækja. Þessi markmið með sínum sautján áhersluþáttum hafa verið í gildi frá því 

árinu 2016 og eiga að nást fyrir 2030 (Félag Sameinuðu þjóðanna, 2019). 

 Í aðalnámskrá grunnskóla á Ísland kemur fram að útikennsla gefi tækifæri til að nýta 

sjálfbærni í lifnaðarháttum og að nemendur þurfi að þekkja og skilja náttúruna og umhverfi 

sitt (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennurhluti, 2011, bls. 183). Menntun til sjálfbærni er lýst 

á þennan hátt:  

Það er menntun sem gerir fólki kleift að sjá fyrir, horfast í augu við og 
leysa vanda sem ógnar lífi á jörðinni. Það er sú menntun sem útbreiðir gildi 
sem mynda grunn sjálfbærrar þróunar, jöfnuð kynslóðanna, jafnrétti kynja, 
félagsleg þolmörk, eyðingu fátæktar, umhverfisvernd og endurhæfingu 
umhverfis, hóflega auðlindanýtingu og réttlát friðsöm samfélög. Þetta er 
jafnframt menntun sem leggur höfuðáherslu á hin flóknu og samtvinnuðu 
tengsl þriggja grunnstoða sjálfbærrar þróunar sem eru efna- hagsvöxtur, 
félagsleg velferð og jöfnuður og umhverfisvernd. (Stefán Bergmann o.fl., 
2008, bls. 12).  
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Á sama tíma og mikilvægt er að brýna fyrir nemendum og samfélaginu öllu mikilvægi þess 

að stunda sjálfbæran lífsstíl og vera meðvituð um hvernig við endurvinnum þá er um leið 

mikilvægt að átta sig á því hvar við erum stödd hér og nú, í hvaða ástandi jörðin, náttúran og 

alþjóðasamfélagið er. Meðan við syrgjum þau landsvæði sem nú þegar hafa verið eyðilögð þá 

getum við sem kennarar gefið einhverja von um að hægt sé viðhalda öðrum og finna leiðir til 

að hvetja unga fólkið til dáða (Facer, 2019). 

 

2.1 Hugsmíðahyggja og sjálfbærnimenntun 

Í sjálfbærnimenntun er gjarnan lögð áhersla á reynslunám, þar sem vísað er í að nemandinn 

öðlast reynslu frá einhverju í umhverfinu (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Þessar áherslur má 

rekja til hugsmíðahyggjunnar. Hugsmíðahyggjan hefur verið áberandi og haft áhrif á 

rannsóknir og þróunarstarf náms allt frá níunda áratug síðustu aldar (Meyvant Þórólfsson, 

Allyson Mcdonald og Eggert Lárusson, 2007). Aðaláherslur hugsmíðahyggjunnar er að 

einstaklingurinn læri af sinni reynslu og þannig verði þekking hans fyrir áhrifum frá fyrri 

reynslu og hugmyndum. Því er mikilvægt að skapa aðstæður svo nemendur geti búið til sína 

eigin merkingu á því sem þeir upplifa (Meyvant Þórólfsson, 2013). Reynsla hvers 

einstaklings verður alltaf einstök því engir tveir einstaklingar geta fengið nákvæmlega sömu 

upplifun af sama atburðinum.  

 Sögulegan uppruna reynslunáms má rekja til fyrri hugsuða, þar á meðan John Dewey, 

Jerome Bruner og Ernst von Glasersfeld, en einkum verður stuðst við kenningar þeirra í 

framhaldinu.  

 
2.1.1 Dewey 

John Dewey (1859-1952) var menntunarheimspekingur sem hefur haft mikil áhrif á bæði 

uppeldisstefnu skólastarfs og lýðræðisáherslur í skólastarfi allt til dagsins í dag. Á hans tíma 

var mikill heragi í skólum og mikill munur á hlutverki kennara og nemenda frá því sem nú er: 

Kennarinn miðlaði og nemandi lærði. Dewey setti fram kenningar um lýðræði og 

jafnréttisgrundvöll sem síðan hafa verið notaðar sem viðmið og gildi innan skóla á 

alþjóðavísu. Nemendur hafa notið góðs af og öðlast meiri réttindi og rödd þeirra skiptir máli í 

skólastarfinu. Í bókinni Democracy and Education (1916) benti Dewey á að mennta 

nemendur óbeint með því að nýta umhverfið. Hann taldi það skipta miklu máli að nýta 

umhverfið bæði þegar við látum tilviljun ráða ferðinni og þegar við hönnum námsumhverfi 

með nám að leiðarljósi (Dewey, 1916, bls. 16). 
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Dewey hafði mikla trú á því að við lærum með því að upplifa sjálf og öðlast persónulega 

reynslu. Menntun sé tæki til að læra sjálfstjórn og verða virkur þegn í samfélaginu. Dewey sá 

fyrir sér að skólastarf ætti að vera drífandi, að vinnugleði ríki og að nemendur starfi og vinni 

verkefni eftir sínu áhugasviði. Dewey varð fyrir áhrifum frá heimspeki G.W.F. Hegels um 

frelsi einstaklingsins til að vera upplýstur og fullgildur þátttakandi í samfélaginu (Atli 

Harðarsson, 2016). Hugtakið reynsla spilar einnig stórt hlutverk í kenningum Deweys 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 59–61).  

 Dewey áleit að menntun ætti sér stað þegar félagslegir þættir örvuðu hæfileika 

barnsins og stuðluðu þannig að nýrri þekkingu og hæfni (Dewey, 1897/2010, bls. 169). Hann 

taldi að athafnasemi barnsins ætti að vera meginforsenda náms. Hlutverk kennarans er að 

virkja þessar hvatir og skapa aðstæður sem örva þær (Myhre, 2001, bls. 173–175). Einnig 

taldi hann að leikurinn væri leið fyrir börn til að túlka og tjá reynslu sína. Í leiknum og 

sköpunargleðinni læra nemendur um gildi og mynda sín viðhorf og tilfinningar gagnvart 

náttúru og umhverfi. Gegnum reynslu sína fá nemendur þekkingu sem hjálpar þeim að nota 

náttúruna skynsamlega.  

Dewey fjallaði mikið um mikilvægi þess að við lifum í lýðræðislegu samfélagi þar 

sem allir hafi rödd og rétt á sínum skoðunum. Hann taldi að skólasamfélagið ætti að ala upp 

borgara sem væru meðvitaðir um réttindi sín og gætu þannig gefið meira af sér til 

samfélagsins og síns innsta hrings. Lýðræðislegt skólasamfélag undirbýr nemendur til að 

verða virkari meðlimir í samfélaginu og smám saman undirbúnir til að taka þá ábyrgð sem 

fylgir því að vera fullorðinn (Atli Harðarson, 2016). 

Lýðræðislegt skólasamfélag þýðir að nemendur finni til sín og hafi rödd. Nemendur 

fái verkfæri og leiðsögn til að tjá sig á skýran og friðsamlegan hátt. Þetta þýðir ekki að 

nemendur ráði algjörlega ferlinu heldur að þeir vinni með kennurum og séu smám saman 

færari til að taka meiri þátt og hafa meiri ábyrgð. Umbun og refsing er ekki endilega 

nauðsynleg í hinum formlega skilningi en það verður að vera einhvers konar rammi sem gerir 

nemendum kleift að sjá mörkin og vera frjáls innnan þessara marka. Dewey taldi að 

drifkraftur hjá fólki væri nátengdur markmiðum þess og að jafnaði vilji fólk hafa eitthvað 

fyrir stafni og ljúka vel við verk sin. Þessi viðleitni á við í námi nemenda þar sem eigið gildi 

verkanna hvetur nemendur áfram jafnóðum og eru á sama tíma að undirbúa þá undir 

framtíðina (Atli Harðarson, 2016). 

Hugmyndir Dewey um samvinnunám falla vel að áherslum um sjálfbærnimenntun. 

Það að börn uppgötvi sjálf stig af stigi og læri að greina í sundur orsök og afleiðingu með 
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athugunum og upplifunum er í anda áherslna á þjálfun gildismat sem er nauðsynlegur hluti 

sjálfbærnimenntunar (Ásthildur Jónsdóttir, 2017). 

 

2.1.2 Bruner  

Jerome Bruner (1915 –2016) var sálfræðingur og frægur í menntavísindum fyrir kenningar 

sínar sem hann setti fram við Harvard háskóla um hvernig nám er háð þeirri menningu sem 

einstaklingurinn lifir í. Bruner lagði mikla áherslu á að allir einstaklingar ættu að geta orðið 

það sem sem þeir vildu ef þeir væru meðvitaðir um hvaða menningu þeir koma frá. Bruner 

hafði mikla trú á að innri námshvati barna þyrfti að koma frá þeim sjálfum. Hann er einna 

frægastur fyrir hugmyndir sínar um spírallaga námskrár. Með því er átt við að nemandi sé 

virkur þátttakandi í námsferlinu og komi oft að sama námsþættinum með markvissri tengingu 

við eigin reynslu, í stað þess einungis að taka á móti upplýsingum. Námsferlið er því 

mikilvægt, allt sem tengist því og að þróa með sér forvitni og vilja til að uppgötva sjálfur 

heiminn (Takaya, 2008). 

 Kenningar Bruners snúast einnig um uppgötvunarnám (e. discovery learning) (Bruner, 

1996, bls. 56). Með uppgötvunarnámi er átt við að nemandinn leitar sjálfur að lausn 

viðfangsefnis og afli sér þekkingar til að svara spurningum sem vekja áhuga hans (Gunnar E. 

Finnbogason, 2011). Fjórir þættir einkenna þessa kenningu og eru þeir: Uppbygging og 

skipulag náms, námsþroskastig, innsæi og rökvís hugsun og námsáhugi (Bruner, 1960/1977, 

bls. 11–14). Kennarinn á að ýta undir löngun barna til að rannsaka og uppgötva hluti. Kennari 

þarf að gera allar námsgrein skiljanlegar óháð aldri barns. Síðan er það hlutverk kennarans að 

hjálpa börnunum að dýpka skilninginn með því að setja þessi undirstöðuatriði í sífellt 

flóknara samhengi (Myhre, 2001, bls. 292–293). Hann taldi að hugtakið menning væri afl 

sem hefði mótandi áhrif á tilveru einstaklingsins. Jafnframt sagði hann að menning væri 

verkfæri til að eiga samskipti við og skilja umheiminn. Nám er samspilið á milli menningar 

og einstaklingsins (Takaya, 2008, bls. 4).  

Bruner beindi einnig sjónum sínum að þætti leiks í námi barna. Hann rannsakaði nám 

sem snérist um beina reynslu, og á svipaðan hátt og hjá Dewey benda niðurstöður hans til 

mikilvægi þess að nemendur upplifi sjálfir viðfangsefnið til að læra. Fyrsta skrefið felst í því 

að barnið þarf að hafa hugmynd um verkefnið og skilning á því. Til að barnið nái góðum 

skilningi er best það læri gegnum sína eigin reynslu og í samskiptum við nærumhverfi sitt. 

Tenging við hluti og fólk sem eru í þeirra lífi einfaldar námsferlið og örvar hugvit barnsins.  
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Þegar nemandi lærir af reynslunni er mikilvægt að viðkomandi geri sér grein fyrir 

gæðum reynslunnar og myndar þannig eigin skoðun á hvað telst siðferðislega rétt og hvað 

ekki. Bruner vann eftir myndlíkani af pýramída sem sýnir gæði reynslunnar og hvernig hún er 

markvissari sem kennsluefni og verkfæri til að læra af (Garret, Dewey, Dale og Bruner, 

1997). 

 Áherslur sjálfbærnimenntunar falla vel að hugmyndum Bruners þar sem gert er ráð 

fyrir að nemendur séu færir um að hugsa og taka afstöðu til hluta og tileinka sér hugmyndir 

vísinda. Því er mikilvægt að gefa þeim tækifæri til að upplifa náttúruleg fyrirbæri og leyfa 

þeim að tjá sig um sín sjónarmið og hugmyndir. Rannsóknir hafa bent til þess að við upphaf 

skólagöngu hafi börn þegar gert sér ýmsar hugmyndir um fyrirbæri náttúrunnar (Hafþór 

Guðjónsson, 2005; Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 65).  
 
2.1.3 Glasersfeld  

Ernst von Glasersfeld (1917-2010) var menntunarheimspekingur sem var undir áhrifum af 

rannsóknum Piaget og Vygotsky. Hann setti fram hugtakið róttæk hugsmíðahyggja árið 1974 

sem hann byggði á hugmyndum Piaget (Glasersfeld, 1995, bls. 14) . Róttæk hugsmíðahyggja 

snýst um að raunveruleg þekking verði til innra með manneskjunni. Nám er þroskaferli hvers 

einstaklings þar sem samspil innri og ytri þátta leiða ferlið (von Glasersfeld (1995, bls. 18). 

Glasersfeld taldi fyrri vitneskju vera grunn að allri þeirri þekkingu sem einstaklingar gætu 

viðað að sér og því væri mikilvægt að skipuleggja námsumhverfi á þann hátt að hægt væri að 

byggja ofan á fyrri reynslu. Þó að tveir einstaklingar yrðu fyri sömu reynslu taldi Glasersfeld 

ekki víst að þeir lærðu það sama því þeir hefðu ekki sömu fyrri reynslu (Glasersfeld 2001, 

bls. 36).  

 Glasersfeld lýsti lærdómsferli barns þannig að fyrst þurfi það að læra að einangra 

hvert orð og skilja þannig merkingu þess í stærra samhengi. Að læra orð hefur t.d hljóðræna 

merkingu og tengist takti orðsins og enn og aftur þarf barn að upplifa hvað það merkir og 

tengja það sjónrænt við reynslu (Glasersfeld, 2008, bls. 11-12). Það passar vel að tengja 

alheimsvitund við hugmyndir Glasersfeld þvi hann kafar djúpt í mannshugann og skoðar 

hvernig við lærum frá því við erum börn. Með því að læra í ákveðnum skrefum að skilja orð, 

setningar og svo heildina þá fara börn að læra inn á það hvernig heimurinn virkar. Hæfileiki 

nemanda til að glíma við ákveðin krefjandi verkefni er eitt en annað er að vita hvers vegna 

það sé mikilvægt að læra þessa hæfni og tileinka sér góð vinnubrögð. Þessi hugsun er 

nátengd rannsóknum Piaget um aldurstengt nám og stig náms eftir þroska og getu 

(Glasersfeld, 2008)  
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Menntunarheimspekingarnir Dewey, Bruner og Glasersfeld eiga það allir sameiginlegt að 

leggja áherslu á lýðræði, þátttöku nemenda og reynslutengt nám. Sú trú að nemandi læri mest 

af því að upplifa sjálfur og finna til sín er eitthvað sem þeir tala báðir um að skiptir máli: Að 

nemandi lifi sig inn í verkefnið og læri þannig. Dewey var upp á 18. öld en hugmyndir hans 

um lýðræðislegt skólasamfélag eiga vel við í nútímanum þar sem allir eiga að mynda sér 

skoðun á því hvað skiptir máli í kennslustofunni. Kennslustofan á að vera staður þar sem 

kennara og nemendum líður vel.  

 
2.2 Skapandi tækifæri útináms 

Skipulagt útinám býður upp á margskonar reynslu og upplifun. Það hefur hvetjandi áhrif á 

börn og örvar þau til að hreyfa sig, kanna líkamsgetu sína og færni (Torquati, 2010). Með því 

að draga athygli barnanna að hinum ólíku efnum, litum og formum sem birtast í náttúrunni 

gefst færi á að flokka og bera saman hluti.  

 Náttúran býður upp á mörg tækifæri til vísindalegra rannsókna. Forvitni barnanna 

þegar þau skoða náttúruna elur af sér ýmsar spurningar og eflir tengsl þeirra við hana. Ef 

börnin fá tækifæri til að ígrunda náttúruna og fylgjast með henni verður það til þess að þau 

spyrja spurninga og leiti svara (Bosse, Jacobs og Anderson, 2009).  

Góð leið fyrir listgreinakennara til að útbúa verkefni sem tengist umhverfislist er að 

hvetja nemendur til að upplifa nýja reynslu á opinn hátt. Sem dæmi notar Meri-Helga 

Mantere nærumhverfi sitt til að hvetja nemendur til að tengjast innri gleði og jafnvel þjáningu 

ef umhverfið kallar á þá upplifun, svo lengi sem viðkomandi upplifir og skynjar frá hjartanu. 

Til að ná þessari nánd við umhverfið er mikilvægt að staldra við og finna fyrir kyrrðinni í 

náttúrunni. Það þarf að þjálfa skynfærin, byrja á byrjun og kanna nýjar leiðir á persónulegan 

hátt (Mantere, 2004). Þessi hugsjón og aðferð sem Mantere talar um er í anda 

uppgötvunarnáms Bruners þar sem nemendur eru hvattir til að upplifa, sjá og uppgötva á sinn 

hátt og hafa þannig áhrif á sitt eigið nám í útikennslunni (Bruner, 1996). Það eru margar 

leiðir til þess að skapa list út frá reynslu sem þessari eins og að myndgera upplifunina með 

því t.d að mála eða ljósmynda náttúruna. Verkefni sem byggja á að skoða þróun býður einnig 

upp á marga möguleika. Gott dæmi um slíkt verkefni er að fylgja líftíma efnis eftir eins og 

leir eða mold. Hægt væri að byggja kofa og dvelja þar. Búa til báta eða eitthvað sem tengist 

hæfninni til að lifa af í þessum heimi. Listræn námskeið af þessum toga eru t.d. 

sumarnámskeið með alls konar viðburðum sem tengjast hlutverkjaleikjum og sögum. Fleiri 

hugmyndir sem gott væri að nýta í umhverfislistakennslu eru að byggja kofa eða kortleggja 

borg (Mantere, 2004).  
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Þegar nemendur læra með því að framkvæma svipað og gerist í námskeiðum Mantere og 

umhverflistkennslu þá lærir nemandi af reynslunni og getur þannig myndað eigin skoðun á 

hvað telst siðferðislega rétt og hvað ekki svipað og Bruner leggur áherslu á (Garret, Dewey, 

Dale and Bruner, 1997). 
Listkennsla og sjálfbærni hefur það að markmiði að fá fólk til að taka þátt í 

samfélaginu og hvetur til góðrar heilsu og siðferðiskenndar. Listkennsla gerir okkur kleift að 

kunna að meta menninguna og þá möguleika sem hún gefur okkur til að skilja mannlega 

hegðun og umhverfi. Þetta er hægt að gera með því að fá nemendur til að taka þátt í 

viðburðum og smiðjum þar sem þau þurfa að tækla krefjandi verkefni í raunverulegum 

aðstæðum. List sem endurspeglar samfélagið og pólitísk vandamál þess eða sjálfsmynd hefur 

einnig möguleikann á því að hafa umhverfis- og sjálfbærnis boðskap (Ásthildur Jónsdóttir, 

2013).  

 Grunewald talar um að staðir framkalli líkamleg og tilfinningaleg viðbrögð. Í því 

samhengi hefur kennsla tengd stöðum þann möguleika að hafa jákvæð áhrif á listsköpun 

nemenda. Staðartengd kennsla (e. place-based education) er hægt að sjá sem samfélagslega 

löngun til að þróa menntun, þroska, menningu og efla vellíðan í samfélaginu. Þessi tegund 

menntunnar kynnir nemendur fyrir sjálfbærni og þeirri hugsun sem snýst um að viðhalda 

samfélaginu. Með útikennslu er hægt að slá margar flugur í einu höggi þ.e.a.s. að höfða til 

tengsla við náttúruna og sköpunargáfu nemenda. Rannsóknarniðurstöður á áhrif útikennslu 

benda til þess að vellíðan nemenda aukist (Grunewald, 2008).   

 Staðartengd kennsla í útikennslu gefur nemendum tækifæri til að mynda sín viðhorf 

og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi. Gegnum reynslu sína fá nemendur þekkingu 

sem hjálpar til við að nota náttúruna skynsamlega svipað því sem Dewey leggur áherslu á 

(Atli Harðarson, 2016). 

 

2.3 Þverfagleg nálgun: Líffræði og listir 

Líffræði og listir hafa oft talist af öndverðum meiði þegar fyrirbærin eru borin saman. Þegar 

er litið til sögunnar þá sést hins vegar að áður fyrr voru listir og vísindi nátengdar greinar, 

eins og t.d. notkun líffræði til að þjálfa færni í teikningu og skilning á líffærum og þar með 

líffærafræði. Allt frá tíma Leonardo Da Vinci og þeim tíma þegar teikningar Ernst voru notað 

sem sýningardæmi í líffræði kennslu. Teikningar af plöntum, náttúrunni og anatómíu 

mannsins, hafa lengi vel verið notaðar. Líffræðikennsla getur stuðlað að auknum skilningi á 

sjálfbæru samfélagi þegar kennsluaðferðum útikennslu er beitt (Jolly, Slattli og van Boeckel, 
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2017). 

 Finnski myndlistarmaðurinn og kennarinn Timo Jokela hefur þróað leiðir til kenna 

listir sem að stuðla að sjálfbærni og náttúruvernd. Jokela telur að sjálfbærnimenntun henti 

öllum aldurshópum og mikilvægt sé að halda ótrauð áfram að vinna að leiðum til kennslu þar 

sem ríkir almenn virðing fyrir náttúrunnni og jörðinni (Jolly, Slattli og van Boeckel, 2017). 

 Myndlistarkennarinn Sorenstuen hefur á 20 ára tímabili boðið upp á smiðjur sem 

tengja saman náttúru og listir. Dæmi um slíka smiðju er þegar nemendur hans fengu það 

verkefni að búa til klippimyndir sem tengjast skordýrum og berjum. Þær hafa virkað vel og 

nemendur lært bæði myndmál og líffræði. Annað verkefni sem Sorensten vann ásamt 16 

nemendum sínum í anda tilraunaskóla Deweys var þar sem kennslan fór fram í formi smiðju 

og útikennslu. Ramminn fyrir kennsluna var vikulöng dvöl á afskekktri eyju sem hafði 

takmörkuð aðföng og óreglulegar samgöngur. Ástæðan fyrir staðsetningunni var til að betur 

gengi að hægja á sér og fylgjast með einhverju eins fíngerðu og plöntu að vaxa. Listræni 

hlutinn gekk út á að nota fjölbreyttar aðferðir til að teikna plöntur. Kennslan fól einnig í sér 

skoðunarferðir í náttúrunni. Nemendur fengu stað og stund til að kanna náttúruna og skoða 

frá hinum ýmsu sjónarhornum, hvort sem var að læra líffræði plantna eða teikna plöntuna og 

mynda þannig persónulega tengingu og vera meðvituð um vöxt hennar og líf. Þessi 

aðferðarfræði að fylgjast með, lýsa, ræða, teikna og skrifa er margþætt. Kennslan gerði ráð 

fyrri að nemendurnir kynntust viðfangsefninu, t.d. plöntunni, með því að teikna hana og horfa 

á hana út frá ólíkum sjónarhornum (Jolly, Slattli og van Boeckel, 2017). Þessi listasmiðja 

Sorenstuen sem átti sér stað úti í náttúrunni er gott dæmi um leið til að hjálpa nemendum að 

hafa tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi. Um leið gefur þessi kennsla nemendum 

tækifæri til að afla sér þekkingar til að nota náttúruna skynsamlega. 

Það er ákveðið samtal sem á sér stað þegar nemandi þarf að eiga í beinum 

samskiptum við viðfangsefni sitt eins og að fara út í náttúruna og fylgjast með plöntum, læra 

hvernig plöntur lifa og hvaðan þær koma. Til að teikna plöntur þá þarf að horfa oft og 

mörgum sinnum á sama fyrirbærið og þá er betra að hægja á sér og halda einbeitingu. Í þessu 

verkefni voru viðbrögð nemenda mjög jákvæð og fannst þeim þau hafa lært mikið, séð og 

skynjað meira. Einn nemandinn sagði t.d. að eftir þessa reynslu þá væri grænn ekki bara 

grænn. Eftir verkefnið höfðu nemendur meiri næmni fyrir náttúrunni en skortur á slíku hefur 

verið vaxandi vandamál í nútímasamfélagi (Jolly, Slattli og van Boeckel, 2017). 

 
2.4 Fagurfræði og flæði 

Á 20. öld hafði náttúran horfið úr skrifum heimspekinga um fagurfræði og höfðu þeir alfarið 
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snúið sér að skrifum um fagurfræði lista. Um miðja öldina var fagurfræðin nær alfarið tengd 

við listina (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2010). Kringum 1970 vöktu heimspekingar athygli á 

því að náttúran væri einnig viðfangsefni fagurfræðinnar. Margar greinar hafa verið skrifaðar 

um fagurfræði náttúrunnar eftir það og opnað fyrir ný fræðasvið á borð við 

umhverfisfagurfræði og fagurfræði hversdagsleikans. Eitt af því sem Ronald Hepburn 

heimspekingur velti fyrir sér var hvort hægt væri að fjalla um listfagurfræði og 

náttúrufagurfræði á sama hátt eða hvort mikilvægt væri að aðgreina þessi svið (Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir, 2010).  

 Fagurfræði er mikilvægt en jafnframt flókið fyrirbæri. Markaðssetning hátísku getur 

jafnvel gengið út á að höfða til fegurðarsmekks kaupandans. Það er einnig spurning hvort 

fagurfræðilegt gildi tísku breytist ekki sé það á kostnað siðferðisins eins og t.d. ef einhver í 

vestrænu löndunum kaupir dýra kápu sem framleidd er í þróunarlandi með vinnuafli sem fær 

lítið borgað fyrir sína vinnu. Fagurfræði í listum hefur oft verið lýst á rómantískan hátt þegar 

listamaðurinn, höfundur listaverksins, fer í náttúruna til að skapa listaverkið. Monet málar 

liljurnar meðan hann horfir á þær, Kjarval fer í ferðalag og málar mosann, hraunið og 

verurnar í náttúrunni meðan hann er sjálfur staðsettur í og umkringdur náttúrunni. Þessi 

tenging listamannsins við náttúruna í gegnum tíðina er náskyld þeirri sýn sem 

umhverfissinnar hafa á náttúruna og löngun þeirra til að dást að henni og vernda á sama tíma.  

 Listir eru á einn hátt aðferð þar sem fólk endurraðar umhverfinu með öðru sjónarhorni 

til að fá áhorfandann til að íhuga umhverfið sitt á nýjan hátt eða endurupplifa gömul viðmið 

 (Jokela, 1995). 

En breytingar á list og listupplifun hafa fyrir löngu sprengt utan af sér þessa 
ramma; list getur í dag verið fólgin í hlutum og aðstæðum sem ekki er 
auðvelt að skilgreina og afmarka. Sjón og heyrn eru ekki lengur einu 
skynfærin sem skipta máli í fagurfræðilegri upplifun; áhorfandinn stendur 
ekki lengur utan við og horfir heldur tekur þátt sem heill, skynjandi líkami 
(Guðbjörg R.Jóhannesdóttir, 2010, bls. 32). 

Þegar kemur að listkennslu sem aðferð til að vekja áhuga nemenda og skerpa á skilningi 

þeirra á námsefninu þá er mjög gott að skapa andrúmsloft í kennslustofunni sem ýtir undir 

sköpun og iðkun listgreina.  

 Þetta tiltekna ástand sem Guðbjörg R. Jóhannesdóttir heimspekingur fjallar um tengist 

því sem sálfræðingurinn Mihaly Csikzentmihalvi kallar flæði. Csikzentmihalvi hefur 

rannsakað hamingjuna, flæði og sköpunargáfuna. Flæði er það ástand þegar manneskja getur 

sökkt sér niður í viðfangsefni. Einbeitingin er slík að sá hinn sami getur ekki hugsað um neitt 
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annað á meðan og þar með nýtur góðs af. Csikzentmihalvi segir að til að flæði í 

sköpunarferlinu geti átt sér stað þá þurfi að vera til staðar raunhæf markmið, markviss 

endurgjöf og gott jafnvægi milli færni og áskorana einstaklings (Csikzentmihalvi, 1990).  

 Þegar nemendum líður vel í kennslustund og komast í hið svokallaða flæði ástand sem 

Csikizentmihalvi talar um þá er mjög líklegt að þeir finni merkingu í því sem þeir eru að læra 

og geti tengt við fyrri reynslu svipað og Glaserfield segir að sé mikilvægt til að læra og festa í 

minni (Glaserfield, 2008).  

 
2.5 Útinám með börnum 

Útikennsla í skólum hefur marga kosti en einn þeirra er að kenna börnum að lifa í borgarlegu 

samfélagi og átta sig á því mikilvæga hlutverki sem þau gegna í að halda jörðinni hreinni og 

umgengni okkar við hana sjálfbærari. Útikennsla gefur tækifæri á að upplifa með skynfærum 

meðvitað og gerir nám að leik óháð kennsluaðferð (Brett et al., 1993; Frost et al., 2001; 

Hendricks, 2001). Tengsl við náttúruna eina og sér er ekki nóg til að tryggja að barn þrói með 

sér skilning og samband við náttúruna. Hlutverk fullorðinna í þessu samhengi er mikilvægt 

(Hart, 1995, bls. 60). Það er mikilvægt að fullorðnir styðji við samband barns og náttúru með 

því að vera góð fyrirmynd og gefa þeim tækifæri til að mynda þessi tengsl: Sú tilfinning sem 

fylgir því að taka þátt og njóta þess að vinna í náttúrunni til að skapa eitthvað fallegt 

(Aðalnámská grunnskóla, 2011, bls 63). 

Jokela hefur lengi rannsakað umhverfislist. Hann segir að það hafi tekið tíma fyrir 

umhverfisfræði og náttúruvernd að finna sér rými í listkennslu. Rannsóknarferlið í myndlist 

er nátengt rannsóknarkennslu í líffræði og því er samþætting þessara tveggja greina mjög 

jákvæð. Listin snýst um það þegar fólk endurraðar umhverfinu og hefur því bein áhrif á 

hvernig við sjáum gildi okkar í samfélaginu og samband okkar við náttúruna. Til að skýra 

listræna sýn á umhverfislist er hægt að sækja í lýsingu Robert Irving en hún snýst í fyrsta lagi 

um landkönnun, þ.e. setja mark sitt á umhverfið, í öðru lagi að aðlaga sig umhverfinu og í 

þriðja lagi þá er umhverfislist þar sem umhverfið skapar listaverkið. Margir vilja meina að 

það þriðja sé vistvænast (Jokela, 1995). 

 Það eru til nokkrar leiðir til að nálgast umhverfislist. Ein leiðin er að vinna á 

verkstæði listamanna og ekki í tengslum við umhverfið og náttúruna fyrr en verkið hefst. 

Önnur leið til að skapa umhverfislist er sú að gerðar eru kröfur til listamannsins að hann sé 

meðvitaður og hafi þekkingu af listasögu, tækni, stílum og efnivið. Þriðja tegundin sem 

Jokela talar um er sú tegund umhverfislistar sem sækir innblástur sinn eingöngu í umhverfið. 

Formin, efniviðurinn og jafnvel vinnan sjálf á sér stað í náttúrunni. Hluti af listaverkinu er 
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umgjörðin, staðurinn, lyktin, hvernig manni líður á staðnum og hvaða áhrif staðurinn vekur. 

Þessi vinnuaðferð og nálgun í kennsluaðferðum er kölluð tilraunakennt nám (e. experimental 

learning). Þessi þróun hefur nýlega átt sér stað í kennslu um sjálfbærni og listir.  

 Jokela talar einnig um mikilvægi þess að nýta þætti uppgötvunarnáms Bruners í 

útikennslu og skipta í nokkur þrep þannig að bæði kennari og nemendur eigi auðveldara með 

að átta sig á hvað þau hafa verið að læra og hvað sé hægt að gera til að hvetja okkur til að 

opna skilningarvitin. Dæmi um slíkar nálgunaraðferðir er að þjálfa einbeitingu og taka eftir 

umhverfinu á næmari hátt. Til dæmis megi gefa sjónrænni upplifun meiri gaum t.d. athuga 

hvort grasið sé mjúkt, taka eftir lögun trjánna og skoða hvað er náttúra og hvað er manngert 

umhverfi. Þessi nálgun hentar vel í byrjun rannsóknarferlis til þess að taka saman efnivið og 

kanna svæðið. Þriðja æfingin snýst um að hagræða sýn okkar á umhverfið með því að staldra 

ekki alltaf við það sem okkur finnst fallegt og aðlaðandi. Þess í stað beinum við athygli okkar 

að því sem er fyrir framan okkur hverju sinni og veitum því athygli sem við annars myndum 

ekki gera (Jokela,1995). 

 Grenndarkennsla er form útikennslu þar sem tengsl milli hins þekkta og hins óþekkta 

eru skoðuð. Rætur hugmyndafræðinnar má rekja til hugmynda fræðimannsins Comeniusar 

sem lagði áherslu á að fara ætti frá hinu nálæga til hins fjarlæga eða frá hinu þekkta til hins 

óþekkta (Bragi Guðmundsson, 2000; Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Nágrannaríki Íslands hafa lengi kennt og rannsakað grenndarnám, útikennslu og unnið 

skólaverkefni í samvinnu við bæjarfélög. Gott dæmi um verkefni sem hafa gengið vel eru 

skólaverkefni og grenndarkennsla í Kaupmannahöfn. Skólastarfsmenn borgarinnar geta nýtt 

sér góðar leiðbeiningar og þau verkefni verið í gangi í mörg ár. Á Íslandi er útikennsla að 

sækja í sig veðrið og hafa allmörg verkefni litið dagsins ljós. Ákveðinn orðaforði er notaður 

eins og grenndarkennsla, útikennsla og ýmis lykilorð sem hjálpa kennurum að innleiða og 

kynna útikennslu fyrir nemendum, foreldrum og bæjarfélaginu. Í bók Ingu Lovísu 

Andreassen og Auðar Pálsdóttur um útinám kemur fram að kennarana segjast vera jákvæðir 

gagnvart útikennslu og mest sé farið með yngsta árgang grunnskólanema (2014).  

Í doktorsritgerð Emilia Fagerstam frá Svíþjóð kemur fram í samanburðarrannsóknum 

á unglingastigi að aukinn árangur útikennsluhópsins hafði áhrif á aðrar námsgreinar nemenda 

t.d. í tungumálum og stærðfræði. Nemendum fannst gaman í útikennslunni og þeir voru 

virkari heldur en þegar voru inni í kennslustofunni (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014).  

Mismunandi kennsluaðferðir eru til fyrir útikennslu eftir því hvert markmiðið er.  
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Ein aðferðin er sú að kennarinn stjórnar og útskýrir fyrir nemendum t.d úti í náttúrunni eða 

inni á safni. Önnur aðferð er að nemendur fái að leika sér frjálst og þriðja aðferðin lýsir sér 

þannig að kennarinn stjórnar að vissu marki en nemendur eru virkjaðir til vinnu að ýmsum 

verkefnum en þeir hafa efnisval á sinni könnu. Síðastnefnda kennsluaðferðin virðist besti 

kosturinn þar sem bæði er vakinn áhuga nemenda og kennari hefur yfirsýn. Nemendur hafa 

val að ákveðnu marki sem hvetur til virkni og ábyrgðar (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014).  

 Hægt er að byrja útikennslu með leiðsögn um svæðið svo nemendur átti sig á sögu 

þess staðar þar sem kennslan mun fara fram. Kennari velur stað og umhverfi út frá 

möguleikum nemenda til að læra og þroskast. Á sama hátt getur barn verið virkur nemandi 

þegar hann kannar, skoðar, íhugar, byggir og spyr spurninga. Kennarar og leiðbeinendur eiga 

að styðja barnið í þessu lærdómsferli. Mjög algengt er að börn hafi ekki nóga reynslu eða 

þekkingu á útikennslu og því er mjög mikilvægt að kennarinn lýsi vel og leiði verkefnið 

þannig að nemendur skilji hvað sé ætlast til. Hlutverk kennarans er að hvetja nemendur til að 

nota orð og tjáningu í formi hreyfingar sem hjálpar til með að hanna kerfi og verkefni sem 

hafa mismunandi hlutverk (Hyvönen, 2005). 

 Leikir hafa ákveðna uppbyggingu. Yfirleitt fylgja þeim einhverjar leikreglur og 

eitthvað skipulag en ekki þannig að það sé ekki rúm fyrir eitthvað óvænt og skemmtilegt. 

Leikurinn getur verið krefjandi og þá er það góð kennsla í samskiptum að finna milliflöt til að 

geta haldið áfram með leikinn (Hyvönen, 2005). 

 Í útinámi með börnum gefast tækifæri til að flétta saman hugmyndir um sköpun, 

fagurfræði, sjálfbærni og kennslu þar sem kenningar eins og þeirra sem hér hefur verið lýst 

stuðla að drifkrafti og áhuga hjá nemendum og fá þá til að víkka sjóndeildarhring sinn, læra 

mikilvæg gildi og öðlast þroska. 
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3. Skapandi útinám að vetrarlagi  
Í langan tíma hefur snjór og ís verið notað sem efniviður til að byggja mannvirki, 

höggmyndir og snjóhús. Þetta hefur verið gert í áraraðir i ólíkum menningarheimum m.a í 

Japan, þar er hefð fyrir því að setja ísskúlptúra sem skraut í stórum matarboðum. Þegar keppt 

er í ísskúlptúrgerð eru notuð ákveðin kerfi til að meta vinnu listamanna. Í Finnlandi hafa 

verið haldnar snjóskúlptúrakeppnir síðan 1980. Keppnirnar hafa ákveðnar reglur um stærð 

snjókubba og lag þeirra. Fjögurra manna teymi eru mynduð og ákveðin tímamörk gilda. Í 

kringum 1990 var í tísku að búa til snjóhótel og veitingastaði. Þessi mannvirki hafa hina 

ýmsu stíla en það sem er sameiginlegt með þeim er að innandyra er hönnunin fíngerð á 

meðan það sem sést að utan er oftast grófara. Grunnurinn er hafður þykkur en fíngerð form 

eru notuð í efsta lag snjóskúlptúra til að þeir haldi jafnvægi (Huhmarniemi, Jokela, Vuorjoki, 

2003). 

 Snjórinn blasir einnig við sem efniviður í skapandi iðju á Íslandi þegar árferðið er rétt. 

Börn og fullorðnir koma saman og búa til snjókarla og snjóvirki og krakkar leggjast á bakið 

og veifa höndum og fótum og mynda englamyndir á jörðinni. Þó fer ekki mikið fyrir því í 

faglegri umræðu um kennslu á Íslandi að snjór sé notaður sem efniviður í útikennslu. 

 
3.1 Mat samkvæmt GETA greiningarlyklinum 

Rannsóknar- og þróunarverkefnið GETA til sjálfbærni – menntun til aðgerða, eða einfaldlega 

GETA, er samstarfsverkefni nokkurra háskóla sem var unnið árin 2007 – 2010. Verkefnið 

hafði það að markmiði að efla rannsóknir og leiðir í sjálfbærnimenntun. Hópurinn útbjó 

greiningarlykil sem byggir á skilgreiningum stjórnvalda á sjálfbærri þróun og áherslum 

Sameinuðu þjóðanna. Greiningarlykillinn kveður á um að til að nám geti stuðlað að 

sjálfbærni þarf að vinna með eftirtalda þætti (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 

15):  

1. Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi.  

2. Þekking sem hjálpar til við að nota náttúruna skynsamlega.  

3. Velferð og lýðheilsa.  

4. Lýðræði og þátttaka í samfélaginu, geta til aðgerða.  

5. Jafnrétti og fjölmenning.  

6. Alheimsvitund/alþjóðavitund.  

7. Efnahagsþróun og framtíðarsýn.  
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Kennsluverkefni í snjóskúlptúrgerð felur í sér þjálfun nemenda og æfingu í lýðræðislegum 

vinnubrögðum og getur vakið vilja til að taka þátt í samfélaginu. Slík verkefni er hægt að 

tengja við greiningu rannsóknarverkefnisins GETA um lýðræðisleg vinnubrögð. Þess háttar 

verkefni hafa áhrif á tilfinningu nemenda fyrir náttúru og umhverfi gegnum útiveru og þar af 

leiðandi stuðla þau að því að nemendur umgangist náttúruna af ábyrgð og virðingu (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008).  

Með útikennslu eins og kennsluverkefni með snjóskúlptúr er verið að stuðla að góðri 

lýðheilsu og vellíðan því náttúran er talin hafa góð áhrif á okkur. Náttúran hjálpar okkar að 

tengjast innsæinu, leiknum og hjálpar með einbeitingu. Þessi þrenna er eins og lýsi fyrir 

sálina og heilar gömul sár. Gott er að unnið sé í aðlaðandi umhverfi sem getur vakið vellíðan, 

svipað og rætt er um í aðalnámskrá grunnskóla og rannsóknarverkefninu GETA þar sem 

fjallað er um mikilvægi útiveru og göngutúra (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 

31).  

Snjóskúlptúrverkefnið sem ég tók þátt í Kuusamo undir leiðsögn Antti Stöckel hafði 

ekki einungis lýðræðisleg vinnubrögð að leiðarljósi heldur snerti einnig á jafnrétti og 

fjölmenningu eins og talað er um í rannsóknarverkefninu GETA um fimmta lið sem 

greiningarlykil og gildi um góða sjálfbærnismenntun. Nemendur hópsins voru frá Finnlandi, 

Þýskalandi, Póllandi, Portúgal og Íslandi. Þegar slíkt verkefni yrði framkvæmt á Íslandi 

shefur það möguleika á gagnvirkni hjá nemendum sem eru að læra íslensku og skilja 

samfélagslegar aðstæður sem kennt er með snjóskúlptúr (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 

2008).  

Verkefnið hefur möguleika til að virkja nemendur með ólíka getu og hæfileika þannig 

að hver og einn hafi hlutverk og finni gildi í sínu hlutverki, hvort sem er stórt eða smátt.  

Kennsla í snjóskúlptúrgerð hefur þann möguleika fyrir nemendur að vera virkir, finna til sín í 

verki og í leiðinni að skerpa á skilning nemenda um alheimsvitund (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson o.fl., 2008). 

 
3.2 Undirbúningsvinna og áhrifavaldar 

Þegar kenna á nemendum að byggja snjóskúlptúra þá er gott að kynna fyrir nemendum hefðir 

snjóskúlptúra nágrannalanda og svæða eins og Lapplandi, bæði Finnlands- og Noregsmegin. Í 

mörgum þeirra landa þar sem snjór er stöðugur og hiti undir frostmarki er löng hefð fyrir 

snjóskúlptúragerð. Margir listamenn sem hafa skapað sér nafn á alþjóðavísu og er áhugavert 

fyrir nemendur að kynna sér áður en hafist er handa. Hér á eftir er fjallað um nokkra 
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listamenn sem vinna með snjóskúlptúra og áhugavert er að sýna nemendum áður en hafist er 

handa.  

 
3.2.1 Andy Goldsworthy 
Andy Goldsworthy hefur gert mörg listaverk sem eru staðsett og jafnvel gerð utandyra. 

Verkin hafa ákveðinn persónulegan stíl hvort sem þau eru gerð úr ís, snjó, steinum, stráum 

eða viði. Andy vinnur með hverfulleikann. Þar sem Andy er búsettur í Skotlandi þá er snjór 

ekki eins sjálfsagður og í þeim löndum sem liggja norðar. Andy hefur alveg sérstakt lag á að 

breyta náttúrulegum efnivið í listaverk hvort sem um er að ræða sand, vatn eða fanga 

augnablikið með ljósmynd (Goldsworthy og Janiesch, 1990).  

Andy lýsir sköpunarferli sínu þannig að hann vilji ekki að listaverkin verði of 

skipulögð. Hann skapar form úr óreiðunni og langi honum að staldra við þá gerir hann það og 

náttúran vinnur með honum því hann þekkir hana vel (Goldsworthy og Janiesch, 1990). 

 

Mynd 5. Andy Goldsworthy, 2000, Midsummer snow project, London,  

Andy Goldsworthy hefur í marga áratugi unnið að vetrarlagi með ís og snjó sem efnivið. 

Hann fangar augnablikið, endurskapar umhverfið og virðir náttúruna á sama tíma. Það tekur 

mikla þrautseigju að ná að beisla kulda og vera meðvitaður um nákvæma tímasetningu þegar 

best er að vinna verkin. Andy veit hvenær frýs og athugar hvernig hann getur unnið með 

þessi hverfulu efni og leggur áherslu á umbreytingu og segir það lykilatriði í verkunum sínum 

(Smith, 2017). 
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3.2.2 Antti-Jussi Ylihariu 

Antti Jussi Ylihariu er listamaður frá Norður-Finnlandi. Hann vinnur skúlptúra úr snjó og 

hefur fengið mikla athygli fyrir samfélagslega tengd verk sem hafa verið sýnd á listahátíðum. 

Þar á meðal má nefna hátíðina í Sapporo þar sem verkefni Suoja var sett upp í júní 2018. 

Ylihariu leiddi hóp þar sem verkefnið þeirra var að hanna snjó- og ís innsetningu. Verkið 

myndi vera tengt Rovaniemi í Finnlandi og Sapporo í Japan á stafrænan hátt. Ylihariu vann 

þetta tiltekna verk í samvinnu hóp sem í voru fimm til tólf manns. Hann var verkefnastjórinn 

og Lauri Hakala hannaði tæknilegu hliðina á verkefninu. Áhorfendur urðu hluti af 

innsetningunni á þann hátt að skuggi þeirra birtist á myndflöt verksins. Í janúar 2019 fór 

hópur og setti upp verk í Sapporo. Áður en skúlptúrinn rís er fyrst unnið með líkan og 

kassalaga form (Etto, 2019). 

 

 
Mynd 6. Antti-Jussu Ylihariu, 2019,  Sapporo listahátíðinni 

 
3.2.3 Antti Stöckel  

Listamaðurinn og kennarinn Antti Stöckell notar náttúrufræði og skráningar í listsköpun sinni 

þar sem fegurð náttúrunnar og notagildi handverks fá að njóta sín. Auk þess endurnýtir hann 

efnin sem hann notar. Stöckell nýtir þekkingu sína og sýn á norðurslóðum til að nýta 

efniviðinn sem landið hefur upp á að bjóða. Hægt er að sjá samfélagslega tengingu þar sem 

sögur landsins spila stórt hlutverk í verkum hans. Háskólinn í Rovaniemi hefur mikla reynslu 

af því að vinna samfélagslega tengda list í gegnum vetrarlistir og umhverfislistir. Þessi 

tegund lista hefur þann tilgang að fá marga til þátttöku og að fólk fái að nýta hæfileika sína. 

Snjóskúlptúrgerð virkar bæði sem listaverk og kennsluaðferð. Stöckel gegnir í senn hlutverki 

umhverfislistamanns og kennara í vetrarlistum í háskólanum í Lapplandi, Rovaniemi. Hann 
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er brautryðjandi í kennsluaðferðum í snjóskúlptúrgerð. Þessi tiltekna aðferð sem hann notar 

virkar vel þegar byggð eru stórvirki og verkfærin sem hann notar, hvort sem er til 

einstaklings-eða hópverkefna, henta sérstaklega vel til slíkrar sköpunar.  

 
 

Mynd 7. Antti Stöckel, 2013, Lumikeikit  
 

Stöckel vinnur oft í samstarfi við nærumhverfi sitt og margir í samfélagi hvers staðar eru 

viðriðnir verkefnin allt frá byrjun. Einnig taka ferðamenn oft þátt í frágangi verkefna. 

Þátttaka Vetrarlistahátíða með snjóskúlptúrum og hinum ýmsu verkefnum fer aðallega fram á 

opnunum (Härkönen, Jokela og Yliharju, 2014).  

3.2.4 Elina Härkönen 

Listamaðurinn og kennarinn Elina Harkonen hefur sérhæft sig í menningu og sjálfbærni í 

listkennslu á norðurslóðum. Hún hefur sérstakan áhuga á að búa til alþjóðlega og listræna 

viðburði með nemendum og nærsamfélaginu á hverjum stað. Hún finnur leiðir til að vinna 

með því að skoða hvað gerist í þessum tilteknu listrænu viðbrögðum og byggir þekkingu á 

þeim. Gott dæmi um hennar list er verkefni sem hún vann í samstarfi við Annamari 

Manninen, í listasmiðju sem hét Our Arctic, þar sem nemendur frá Lappland bjuggu til 

heimildaverk, myndband um lífið á norðurslóðum á ráðstefnu í Rovaniemi 2017 undir 

nafninu Arctic Spirit ráðstefna. Þetta tiltekna verkefni var samstarfsverkefni sem heyrði undir 

umsjón Härkönen og var útkoman myndbandsinnsetning, höggmyndir og myndræn kynning á 

hugmyndavinnu smiðjunnar (Jokela, 2009). 



 

	
 

31 

Elina notast við þáttökulist þar sem þáttakendur eru ýmist háskólanemendur sem og almennir 

bæjarbúar sem t.d hafa áhuga á að taka þátt í viðburðum á borð við prjónaklúbba (sjá mynd 

8). Rannsóknir hennar í listum og sjálfbærni hefur hvatt hana til að virkja fólk í samfélaginu 

með list sinni. Með því að nota sína kunnáttu í fræðigreininni getur hún skapað verkefni sem 

vekur fólk til umhugsunar um umhverfið og hvernig við nýtum auðlindir okkar  

(Timo Jokela, Mirja Hiltunen og Glen Coutts). 

 

 

 
Mynd 8. Elina Härkönen, Prjónahópur sem samfélagslist, TATE Liverpool (2018). 

 
 

3.2.5 Tanya Preminger 

Tanya Preminger er umhverfislistarmaður. Verkin hennar eru talin vönduð og vel unnin. og 

hnitmiðuð. Undanfarin ár hefur Preminger verið mjög virk í umhverfislist. Hún hefur hvatt 

fólk til að tengjast náttúrunni og bæta samband nútímamenningar við náttúruna. Til þess að 

áorka þessu stofnaði hún hópinn: Green gallery Group, sem vinnur í anda Arsuf Kedem. Hún 

vinnur stór listaverk sem eru gerð mestmegnis úr náttúrulegum efnum og fjalla um tengsl 

mannsins við náttúruna. Verkin hennar eru oftar en ekki tengd ákveðnum stöðum og 

einkennast af einfaldleika. Efniviðurinn er margvíslegur en sprettur allur frá jörðinni; viður, 

bambus, ýmsar plöntur, trjágreinar og garðyrkjuleifar (Preminger, 2019). 
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Mynd 9. Tanya Preminger, 2016, Frame, Agrawal  

 

3.2.6 Timo Jokela 

Timo Jokela er listamaður og kennari í háskólanum í Rovaniemi. Frá því á sjöunda 

áratugnum hefur hann verið í fararbroddi með vetrarlist eins og snjóskúlptúra, ísskúlptúra og 

listkennslu í Norður Evrópu. Timo Jokela hefur lengi unnið með bæjarbúum í minni héruðum 

í Lapplandi og stuðst við þeirra hefðir. Hann vonar að list sín veki fólk til umhugsunar um 

menningu á þessum slóðum og ímynd þeirra. Hann skapar nútímalist með tilvitnun í eldri 

hefðir og fagurfræði lista. Verkið dætur Pavio er gott dæmi um slíkt listaverk, sjá  mynd 9. þá 

eru verkin með titil sem mætti rekja til sögu staðarins. (Turto, 2002). 

 

 
Mynd 10. Timo Jokela, 1996, Dætur Päiviö, Levi Fell, Kittilä,  
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Mynd 11. Timo Jokela, 2005, Pallas  

 

3.2.7 Sapporo snjóhátíðin í Japan  
Snjóskúlptúrar og ísskúlptúrar finnast ekki eingöngu á norðurslóðum Evrópu heldur hefur 

Japan lengi vel haldið alþjóðlega snjóhátíð sem er kölluð Sapporo Snow Festival. Hugmyndin 

byrjaði fyrst kringum 1950 og átti að vera samfélagslegur viðburður til að sýna ísskúlptúra 

sem nemendur úr menntaskóla höfðu gert. Hátíðin hefur þróast mikið síðustu áratugi og 

breytist og aðlagast með samfélaginu sjálfu. Hátíðin öðlaðist alþjóðlega viðurkenningu þegar 

kynnt var ákveðin snjóskúlptúrgerðarkeppni árið 1974. Í dag er Sapporo snjólistahátíðin með 

ísskúlptúra á þremur mismunandi stöðum meðfram Odori garði í miðbæ Tokyo-borgar.  

Þar má sjá yfir hundruð snjóskúlptúra af kvikmyndastjörnum og kvennhetjur sem eru upplýst 

frá morgni til kvölds og skapar það mjög sérstakt andrúmsloft (Rankin & Mckelvey, 2019). 

 

 
Mynd 12. Sapporo listahátíð, Japan (2017). 
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Mynd 13. Sapporo listahátíð, Japan (2019). 

 

3.3 Leiðbeiningar í gerð snjóskúlptúra 
Sé ætlunin að hefja verkefni í gerð snjóskúlptúrs er mikilvægt að unnið sé á skipulagðan hátt. 

Gerð snjóskúlptúra fylgir ekki ákveðinni uppskrift en hér verða lagðar línur að aðferð sem 

getur nýst flestum. Aðallega er stuðst við reynslu og nám höfundar. 

 
 
3.3.1 Hugmyndavinna 

Gott er að byrja á að teikna hugmyndina og gera módel af hugmyndinni úr leir og merkja 

hugmyndir að stærð sinnum breidd, sjá mynd 13. Þessu næst er skoðað form og handverk 

sem mun sjást að utan. 

  

 
Mynd 14. Teikning af sniðmáta og stærðarhlutföllum (2019). 
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Nokkuð snemma í ferlinu þarf að ákveða hversu stór snjóskúlptúrinn á að vera. Best er að 

byrja að teikna módel sem leirmódelið er síðan unnið úr en það verður fyrirmynd að 

snjóskúlptúrnum.  

 
Mynd 15. Verkfæri fyrir módel af snjóskúlptúr  

 

Þegar búið er að vinna módelið þá skipta samstarfsfélagar með sér verkum varðandi 

tækniatriði, þ.e. hver gerir hvað. Gott er að velja einn leiðtoga hópsins eða listrænan 

stjórnanda. Þetta er gert svo hver og einn nemandi hafi hlutverk og ábyrgðarstöðu gagnvart 

verkinu.  

Ef nemendur eru með mjög skapandi form og teikningar þá skal gæta þess að hafa 

hverja línu eða millibil mynstra í höggmyndinni a.m.k 20 cm. Það þarf að reikna með 

snjógrunni og síðan er skorið út í efsta laginu.  

 

3.3.3 Efnisveita  
Það fyrsta sem þarf að huga að þegar byggja á snjóskúlptúra er fylgjast með veðrinu því best 

er að byggja snjóskúlptúra þegar veðrið er þurrt og kalt. Hitastigið verður að vera mínus 

fimm gráður eða kaldara. Ef hitastigið er hærra þá er hætta á að vettlingar og útifatnaður 

blotni og snjórinn loði ekki eins vel saman. Það er hins vegar hægt að byggja snjókubba sem 

er grunnurinn að snjóskúlptúrnum, jafnvel þegar hitastigið er yfir frostmarki ef að dagurinn 

eða dagarnir á undan hafa verið undir frostmarki og snjórinn hefur náð að þorna í 

snjókubbum. Kubbarnir virka þá eins og leir fyrir skúlptúrinn. Hann er viðráðanlegri til að 

vinna með og ekki eins viðkvæmur samkvæmt Antti Stöckel umhverfislistamanni og kennara 
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í Lapplandsháskólanum í Rovaniemi. Þessar leiðbeiningar eru fékk höfundur hjá Antti 

Stöckel. 

 Þegar búið er að finna stað þar sem hægt er að byggja snjóskúlptúrinn þá skal huga að 

verkfærum sem þarf til að gera þessa stærð af snjóskúlptúrum. Þegar unnið er að stórum 

snjóskúlptúr er gott að vinna með vatnsheldar plötur í stærðinni 120 x 120 x 240 cm. Þessi 

lengd og breidd gerir að verkum að snjóskúlptúrinn getur lifað lengur og ef vel er vandað til 

verks má áætla að verkið standi í rúmlega átta til tíu vikur að vetrarlagi. 

 Þegar unnið er með stærðina þá 120 x 120 x 240 cm þá þarf að finna vinnusvæði þar 

sem nægan snjó er að finna og helst snjó sem búið er að setja í skafl.  

 

 
Mynd 16. Vatnsheldar tréplötur 120 X 240  

 

Það er mikilvægt að vanda valið þegar kemur að því að ákveða hvers konar tréplötur 

eru notaðar til að búa til mót undir snjóinn. Lausar plötur eru settar saman í ferning og 

strengdar saman með strekkiböndum, sjá mynd 16. 
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Mynd 17. Strekkiband 

  

Mótið er fyllt með snjó og nemendur labba á snjónum til að þjappa hann og því þurfa 

tréplöturnar að vera vatnsheldar. Mikilvægt er að vinna verkið í hópi til að hægt sé að sinna 

hinum ýmsu verkþáttum og láta verkefnið ganga. Best er að reikna með rúmlega viku til að 

gera stóra snjóskúlptúra í almenningsgarði eða á skólalóð. Valdar eru fjórar plötur til að gera 

snjókubba í stærðinni 120 x 120 x 240 cm en þá er nóg rými til aðgerða síðar meir. Hægt er 

að stafla nokkrum ferningum hlið við hlið til þess að það verði til nóg af efni til að vinna 

með. Fyrsta daginn er best að stafla nóg af snjókubbum og þegar kubbarnir eru gerðir þarf 

eina til tvær manneskjur til að halda plötunum og þá þriðju til að binda reipi, svipað og notað 

er til að draga bíla þegar þeir festast.  

 Strekkibandið er bundið um ferhyrndu plöturnar og eru klemmur þess hentugar til að 

festa mótið saman. Í stórtæk verkefni er hægt að nota gröfu með skóflu til að fylla mótin og 

ein manneskja fer og þjappar snjóinn í ferhyrningnum jafnóðum og búið er að bæta við 

nokkrum skóflum af snjó. 
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Mynd 18. Franzi að þjappa snjó 

 

Mikilvægt er að þjappa snjóinn svo hann sé nægilega harður. Góður snjór til að vinna með er 

t.d. sá sem hefur verið í skafli og því grófur, svipaður því þegar búið er að hnoða deig.  

 

3.3.4 Mótun 
Þegar snjóferhyrningarnir, kassarnir og hólarnir eru tilbúnir þá hefst sá hluti vinnunar sem 

krefst vandvirkni. Fyrst þarf að skoða módelið og samræma hugmyndir og skissur hópsins. 

Gott er að nota kol til að teikna í snjóinn línulaga form sem skera eða höggva skal frá og 

fjarlægja. Mikilvægt er að halda góðum vinnuanda í hópnum því allir þurfa að hafa hlutverk 

og tilgang.  

Til að vinna með samþjappaðan snjóinn þarf ýmis konar verkfæri. Verkfærin á mynd 

18 eru ýmist oddhvöss eða gróf. Klóran er búin til af kennurum frá Rovaniemi en notaðir 

voru gaddar eða naglar til að búa hana til. Það er eins og hún rispi eða fínpússi snjóinn svipað 

og þegar smiður notar sandpappír til að gera viðinn sléttari.  

 Mikilvægt er að gefa sér góðan tíma í þessa vinnu og þá sérstaklega þegar unnið er í 

raunstærð og áætlað er að höggmyndirnar vari í rúmar 10 vikur ef hiti helst undir frostmarki. 

Antti Stöckel listgreinakennari, rannsakandi og frumkvöðull í Lapplandsháskóla mælir með 

því að gefa sér allt að viku til að vinna verkið.  
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Mynd 19. Verkfæri til að vinna snjóskúlpúr  

 

Þegar búið er að höggva burt snjó sem ekki verður hluti af myndinni þá hefst fíngerða vinnan 

sem snýst mikið um að gera hringlaga form og hafa endana oddhvassa. Með því að hafa 

endana oddhvassa kemur ákveðin þrívídd og meiri breidd í listaverkið.  

 

 
Mynd 20. Snjóskúlptúragerð í Kuusamo  

 

Mikilvægt er að skynja hvort snjórinn er grófur, harður eða mjúkur. Þegar hann er grófari er 

betra að vinna stærri verk og þegar hann er mjúkur eða nýfallinn er hann viðkvæmari. Gott er 

að vinna verkið skref fyrir skref svo myndin og verkið sé sífellt að koma betur í ljós. Þríviði 
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hlutinn, eða sýnin á verkið, er mikilvægur og spilar stórt hlutverk í lokaútkomunni ólíkt 

verkum sem eru gerð innandyra.  

 

 
Mynd 21. Spíral klukka,Alex, Franzi, Ada, Sara og höfundur  

 

 

 

 
Mynd 22. Spiral klukka  
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3.4 Snjóskúlptúrar unnir með börnum 

Reynsla mín af því að vinna snjóskúlptúr með skólahópi frá háskólanum í Lapplandi 

sannfærði mig um mikilvægi þess að hafa ákveðna leiðsögn en enn mikilvægara fannst mér 

að fylgja innsæinu og vinnuflæði hópsins. Við fundum mjög vel fyrir mikilvægi þess að einn 

tæki að sér verkstjórn og annar listræna yfirsýn. Þegar unnið er með börnum þá er líklegt að 

best sé að kennarinn sé í hlutverki verkstjóra. Það er mikilvægt að skapa aðstæður þannig að 

nemendur átti sig á því að hvert hlutverk er mikilvægt í stærra samhenginu.  

 Á Íslandi er mikilvægt að fylgja veðurspánni en einnig er gott að hafa verkfæri, 

traktor, skóflur og önnur verkæri sem gott er að hafa til taks þegar verkið er hafið. Ef unnið er 

úti á landi er tilvalið að virkja foreldra í nemendahópnum sem hugsanlega eiga stórvirkar 

vinnuvélar.  

 Hægt er að vinna minni gerðir af snjóskúlptúrum ef unnið er með yngri nemendum. 

Þá er gott að gera fyrst teikningu og leirmynd og nota kassa til að halda utan um verkið. 

Kassana væri hægt að fá frá matvöruverslunum eða minni stærðir eins og vínkassa frá ÁTVR. 

Það sem er mikilvægt er að pappinn sé frekar þykkur. Að öðru leyti gilda sömu lögmál og 

fyrir stærri skúlptúra, að velja réttan snjó, þjappa hann vel og vinna skipulega út frá ákveðinni 

hugmynd að verki. 

 

  
Mynd 23. Nemendaverk Ulkuniemi 

 

Ég komst að því þegar ég tók viðtal við myndlistarkennarann Seija Ulkuniemi sem kennir í 

Lapplandsháskóla í Rovaniemi að sniðugt sé að nýta kassa í verkefni með nemendum.  

Það verkefni sem ég fylgdist með var sett þannig upp að Ulkuniemi lét nemendur 

vinna eftir fyrirmynd úr leir og framkvæma svo snjóskúlptúrana á tveimur dögum fyrir utan 
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háskólann. Hún leggur áherslu á að nemendur læri vinnuferlið og komist í flæði eins og þegar 

unnið er almennt með skúlptúr. Snjóskúlptúr af þessari stærð mun ekki vara nema nokkra 

daga eða viku í sinni upprunalegu mynd en nemendur læra af vinnuferlinu og hafa því öðlast 

getu og kunnáttu til að endurtaka verkið eða takast á við meira krefjandi verkefni síðar. 

Markmiðið með slíku kennsluverkefni er að nemendur séu færari í að skynja og horfa 

á snjó sem leir eða efni til að búa til list og þar með opna augun fyrir öðrum náttúrulegum 

efnum sem hægt væri að skapa listaverk úr.  

Ulkuniemi byrjar á því að láta nemendur sína finna hugmynd að nútíma arkitektúr 

sem höfðar til þeirra, hvort sem er frá Rovaniemi eða þeirra heimaborg. Þessu næst eiga 

nemendur að skrifa texta um tilgang og gildi þessarar tilteknu byggingar. Þau fjalla um árið 

sem hún var byggð og hvaða stíl arkitektúrinn tilheyrir. Þessa undirbúningsvinnu nota þeir 

svo sem upphafsreit þegar þeir gera sín eigin módel. Þessu næst eiga nemendur að finna 

annað dæmi um byggingu sem er notuð í sama tilgangi og skrifa niður sömu upplýsingar ef 

hægt er, finna myndir og halda dagbók um ferlið. Næsta verkefni liggur svo í því að sameina 

eiginleika þessara tveggja bygginga og gera höggmynd. 

 Ulkuniemi segir mikilvægt að undirbúa vinnuna vel og gera nákvæma vinnuskissu 

svo þátttakendurnir verði öruggari í útivinnunni. Nemendur sækja innblástur í aðrar 

byggingar og þar með í sögu arkitektúrs. Kennari undirbýr nemendur undir efnisskynjun 

rýmis og forms þannig að það verði auðveldara síðar meir í ferlinu að færa hugmyndina yfir í 

skúlptúr. Þannig eiga nemendur að vera frjálsari með efnið en á sama tíma að átta sig á 

þyngd, samhverfu og jafnvægi í verkinu. Smám saman verða nemendur öruggari með 

módelið og átta sig á eiginleika snjóskúlptúrsins í samanburði við aðra skúlptúra. Þeir tengja 

undirbúningsvinnuna markvisst við kassalaga form, þríhyrninga eða form líkt og spírala. Eftir 

tveggja til þriggja daga vinnu með snjóskúlptúr af þessari gerð eiga nemendur að hafa lært 

mikið af ferlinu bæði því sem tengir arkitektúr og skúlptúr.  
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4. Lokaorð 
 
Við ritgerðarsmíðina hef ég hef lært að tengja fræðimennsku við listir og listkennslu. Einnig 

hef ég lært af ferlinu að það er ekki nóg að hafa góða hugmynd og vilja miðla af hjartans list 

heldur þarf að grípa og ná utan um þessa góðu hugmynd. Mikilvægt er að vera 

meðvitaður/meðvituð um hvers vegna við veljum að fara eina leið frekar en aðra í kennslu og 

hef ég fært rök fyrir því að útikennsla við skapandi iðju hafi marga kosti í för með sér. 

Mikilvægt er að þekkja kennsluferlið og vera vel undirbúin(n) og hafa ákveðna 

kennslufræðilega nálgun í huga. Kennsla er alltaf athöfn svipað og leiklist og því er mjög 

mikilvægt að vera til staðar og lifa sig inn í kennarahlutverkið. Það skiptir máli að skapa gott 

andrúmsloft í kennslu þannig að nemendur finni fyrir öryggi og finnist þeirra hugmyndir 

skipti máli.  

Þegar notuð er lýðræðisleg nálgun í kennslu í anda tilraunaskóla John Dewey þá ætti 

að vera nægilegt svigrúm fyrir hvern og einn nemanda að njóta sín. Þegar myndast traust á 

milli kennara og nemenda í skólastofunni og útikennslu þá hvetur það til sköpunar. Það 

verður leikur að læra. Snjóskúlptúrgerð og sambærileg kennsluverkefni eru tilvalin til að nýta 

aðferðir Jerome Bruners um uppgötvunarnám þannig að nemendur læri af reynslu og með því 

að upplifa sjálf. Þegar nemendur hafa áhuga á námsefni þá er líklegt að einbeitingin vari 

lengur og að þau detti í flæði þar sem námið er knúið áfram af áhuga og innlifun.  

  Það var mjög mikilvægt fyrir mig að láta reyna á hugmyndir sem ég hafði lesið um í 

sjálfbærni og kennsluaðferðum í Finnlandi. Verkefnið sem ég framkvæmdi ásamt 

bekkjarfélögum í Lapplandsháskóla í Rovaniemi hefur opnað augu mín fyrir hinum ýmsu 

aðferðum og verkefnum sem hægt væri að kenna og leiðbeina í útikennslu með nemendum í 

grunnskóla. Það er lögð áhersla á sjálfbærnismenntun í aðalnámskrá grunnskóla frá því 2011 

og þess vegna er tilvalið að nýta þetta verkefni sem kennsluverkefni á Íslandi í náinni 

framtíð.  

Nú hef ég reynslu af að byggja snjóskúlptúra og hef gert leiðbeiningar um hvernig 

það sé unnið skref fyrir skref. Þessari aðferð væri hægt að beita á Íslandi og að yfirfæra hana í 

kennsluverkefni fyrir grunnskólanemendur t.d. í eldri bekkjum grunnskóla. Með því að 

byggja snjóskúlptúra eftir módeli læra nemendur samvinnu og samþættingu námsgreina og 

finna og uppgötva í leiðinni hvernig þyngdarlögmálið ræður ferðinni þegar unnið er með 

form, byggingu og sjálfbæran efnivið á við snjó.  
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Það væri einnig hægt að taka efnisveitu vinkil, þ.e.a.s finna leiðir til að kynna snjó sem leir 

fyrir nemendum til að víkka sjóndeildarhring þeirra og sýn á mögulegar leiðir í listsköpun 

með sjálfbærnislegri nálgun. Hvert verkefni þarf að sníða eftir veðri og hópi.  

Að nýta snjóinn sem efnivið í listkennslu er ekki einungis sjálbærnishugsun heldur væri 

nýjung á Íslandi þar sem þessi tegund vetrarlistar hefur enn ekki fundið sér farveg. Slík 

verkefni hafa möguleika á að kenna bæði myndbyggingu og samskipti þar sem verkin eru 

unnin í hópavinnu. Ég tel mikilvægt að skólar veiti kennurum sínum svigrúm til fjölbreyttra 

kennsluhátta og er snjóskúlptúragerð ein slík leið. Ég er sammála Ólafi Páli Jónssyni og Þóru 

Björgu Sigurðardóttur þar sem þau lýsa forsendum lýðræðislegs skóla: 

Ef markmið skólastarfsins á að vera virkir og sjálfstæðir nemendur, sem sýna 
frumkvæði og reiða sig á eigin dómgreind, þá verður skólinn að finna nýjar 
leiðir til að miðla og skapa þekkingu og færni meðal nemenda. (Ólafur Páll 
Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012 , bls 13)  

 

  



 

	
 

45 

5. Heimildaskrá 
 
Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti. (2011). Reykjavík: Mennta- og  

menningarmálaráðuneytið.  

 

Atli Viðarson (2016). Lýðræði og menntun-Hugleiðing um aldagamla bók. Netla – Veftímarit  

um uppeldi og menntun. Sótt af 

http://netla.hi.is/greinar/2016/ryn/01_ryn_arsrit_2016.pdf 

 

Ásthildur Jónsdóttir. (2017). Artistic Actions for Sustainability: Potential of art in  

education for sustainability. Rovaniemi Finland: Lapland University Press 

 

Ásthildur Jónsdóttir. (2013). Art and place-based education for the understanding of  

sustainability. Education in the North, 20(Special Issue), 90–105. 

 

Bosse, S., Jacobs G. og Anderson, T.L. (2009). Science in the air. YC Young Children, 64(6),  

10–15.  

 

Bragi Guðmundsson. (2000). Grenndarfræði. Í Bragi Guðmundsson (ritstjóri), Líf í Eyjafirði  

(bls 17 – 58). Akureyri: Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri.  

 

Brett, A., Moore, R. C., & Provenzo, E. F., Jr. (1993). The complete playground book. 

Syracuse, NY: Syracuse University Press.  

 

Bruner, J. (1996). The Culture of Education. Cambridge: Harvard University Press.  

 

Bruner, J. S. (1977). The Process of Education. Cambrige: Harvard University Press.  

(Upphaflega gefin út 1960).  

 

Dewey, J. (2000). Reynsla og menntun. (Gunnar Ragnarsson þýddi). Reykjavík:  

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

 

Dewey, J. (2005/1934). Art as experience. New York: The Berkley publishing group. 



 

	
 

46 

Dewey, J. (2010). Sannfæring mín um menntun (Gunnar Ragnarsson þýddi). Í Jóhanna 

Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (ritstj.), John Dewey í hugsun og verki – Menntun 

reynsla og lýðræði (bls. 169–180). Reykjavík: Háskólaútgáfan. (Upphaflega gefin út 

1897).  

Dewey, J. (1916). Democracy and education. An Introduction to the philosophy of education. 

New York: Macmillan. 

 

Etto, J. A. (2019). Snow and Ice design project. Sótt af https://www.ettojuri.com/suoja 

 

Facer, K. (2019). Storytelling in troubled times: What is the role of educators in the deep  

crisis of 21st century. Literacy, 53, 3-13. 

 

Félag Sameinuðu þjóðanna (ED). Heimsmarkmiðin. Sótt 20.mars 2019 af  

https://www.un.is/heimsmarkmidin/ 

 

Frost, J. L., Wortham, S. C., og Reifel, S. (2001). Play and child development. Englewood  

Cliffs, NJ: Merrill Prentice Hall.  

 

Garret, L.A, (1997). Dale, Dewey and Bruner. Educational pilosophy and experimental  

learning. Journal of Education for Library and Information Science 38(2), 129-136 

 

Goldsworthy, A., og Janiesch, I. (1990). Andy Goldsworthy. London: Viking. 

Glasersfeld, E. von (2008). An introduction to radical constructivism. Antimatters 2(3) 2008.  

Glasersfeld, E. von (2001). The radical constructivist view of science. Foundations of 

Science, 6(1–3), 31–43. Sótt af https://www.univie.ac.at/constructivism/pub/fos/pdf/ 

glasersfeld.pdf  

Glasersfeld, E. von (1995). Radical constructivism: A way of knowing and learning. London: 

Falmer Press. 

Gruenewald, D. A., & Smith, G. A. (2008). Introduction: Making room for the locals Í D.A.  



 

	
 

47 

Gruenewals og G.A. Smith (Ritstj.), Place-based education in the global age: Local 

diversity (bls. Xiii-1). New York: Lawrence Erlbaum. 

 

Guðbjörg R. Jóhannesdóttir. (2010). Fagurfræði náttúrunnar. Vistvæn skynjun og skynræn  

þekking. Hugur 22(1), 29–42  

Guðmundur Finnbogason. (1994). Lýðmenntun : hugleiðingar og tillögur. Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

Gunnar E. Finnbogason. (2011). Hverjar eru helstu uppeldis- og menntahugmyndir Jerome S.  

Bruners? Vísindavefurinn. Sótt af 

 http://visindavefur.is/svar.php?id=61178 

Hafþór Guðjónsson. (2005). Einstaklingsmiðað NÁM. Netla - veftímarit um uppeldi og 

menntun: http://netla.khi.is/greinar/2005/009/index.htm  

Härkönen, E. , Jokela T. og Yliharju A,.J. (2014). Snow design from Lapland. Rovaniemi  

Finland: Lapland University Press. 

 

Hart, R. A. (1995). Affection for nature and the promotion of earth stewardship in childhood.  

The NAMTA journal, 20(2), 59-68.  

 

Hendricks, B. E. (2001). Designing for play. Burlington, VT: Ashgate Publishing Company.  

Hrefna Sigurjónsdóttir. (2014). Fjaran, vettvangur náms til sjálfbærni. Náttúrufræðingurinn, 

84(3-4), 141-149.  

Hyvönen, P., og Ruokamo, H. (2005). The features of playfulness in the pedagogical model 

of TPL–tutoring, playing and learning. Proceedings of the NBE, Sótt af 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download ?doi= 

10.1.1.107.5723&rep=rep1&type=pdf 

Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir. (2014). Útikennsla og útinám í grunnskólum 

Reykjavik: Mál og menning 



 

	
 

48 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl, Auður Pálsdóttir, Björg Pétursdóttir, Eygló 

Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Þórunn Reykdal. (2008). Andi sjálfbærrar 

þróunar í námskrám og menntastefnu – náum honum til jarðar. (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson ritstjóri). Reykjavík: Kennaraháskóli Íslands. Sótt af 

https://skrif.hi.is/geta/files/2009/02/p4_300408. pdf  

Jolly, L., van Boeckel, J. og Slåttli, S. (2017). Biology, Art and Sustainability. Artizein: Arts  

and Teaching Journal 2(2), Article 7. Sótt af 

https://opensiuc.lib.siu.edu/atj/vol2/iss2/7 

 

Jokela, T. (1995). From environmental art to environmental education Í M.H.  

Mantere (ritstj.) Image of the Earth: Writings on art-based environmental education 

(bls. 18-28) Helsinki, Finnland: University of Art and Design. 

 

Jóhanna Einarsdóttir (2010). Reynsla og nám barna. Í Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll  

Jónsson (ritstj.), John Dewey í hugsun og verki – Menntun reynsla og lýðræði (bls. 

57–72). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

 

Louv, R. (2005). Last Child of the Woods. New York: Algonquin Books of Chapel Hill. 

 

Mantere, M. H. (2004). Coming back to the senses: An artist approach to environmental  

education. Nature art education Sótt af http://www.naturearteducation.org/Articles/ 

Coming%20Back %20to%20the%20Senses.pdf 

Meyvant Þórólfsson, Allyson Macdonald og Eggert Lárusson. (2007). Sýn fimm 

grunnskólakennara í náttúruvísindum. Tímarit um menntarannsóknir, 4, 83–99.  

Meyvant Þórólfsson. (2013). The transformation of the science curriculum in Iceland 

[doktorsritgerð]. Háskóli Íslands, Reykjavík.  

Myhre, R. (2001). Straumar og stefnu í uppeldissögu (Bjarni Bjarnason þýddi). Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. (Upphaflega gefið út 1996).  

Ólafur Páll Jónsson (2010). Hugsun, reynsla og lýðræði. Í Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll  



 

	
 

49 

Jónsson (ritstj.), John Dewey í hugsun og verki – Menntun reynsla og lýðræði (bls. 

13–42). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir. (2012 ). Lýðræði og mannréttindi – 

Grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

og Námsgagnastofnun.  

Páll Skúlason, Náttúrupælingar, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2013  

Rankin, S. og Mckelvey, D. (2019). Sapporo Snow Festival 2019. Sótt af 

https://www.japanistry.com/event/sapporo-snow-festival/ 

Stefán Bergmann, Auður Pálsdóttir, Erla Kristjánsdóttir, Eygló Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir, Kristín Norðdahl, Svanborg Rannveig Jónsdóttir og Þórunn Reykdal. 

(2008). Teikn um sjálfbærni – menntun byggð á reynslu skóla og samfélags, skýrsla 2. 

(Auður Pálsdóttir og Stefán Bergmann ritstjórar). Reykjavík: Kennaraháskóli Íslands. 

Sótt af http://skrif.hi.is/geta/files/2009/02/teikn_um_sjalfbaerni1.pdf  

Takaya, K. (2008). Jerome Bruner’s theory of education: From early Bruner to later Bruner.  

Interchange, 39(1), 1–19.  

 

Timo Jokela, Mirja Hiltunen and Glen Coutts. Nacer. Elina Härkönen, sótt af 

 https://nacerteam.weebly.com/elina-haumlrkoumlnen.html 

 
Torquati, J. (2010). Environmental education: a natural way to nurture children’s  

development and learning. YC Young Children, 65(6), 98–104.  

 

Turto, L. (2002). Timo Jokela Snow Installations, The Environmental Art net, sótt af  

 http://environmentalart.net/jokela/ 

 

Preminger, T. (2019.) Heimasíða listamanns sótt af 

 http://www.tanyapreminger.com/ 

 

 


