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spjalli og yfirlestri verkefna og alltaf verið tilbúinn með góð ráð. Þau Steinunn og Sigurður 

hafa verið mér ómetanlegir rannsóknarvinir í gegnum þetta ferðalag.  

Sveini Kristinssyni, eiginmanni mínum, vil ég þakka fyrir yfirlestur og gagnlegar 

ábendingar varðandi málfar og framsetningu. Það er ómetanlegt að hafa við höndina slíkan 
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Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 
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Akranesi, 11. maí 2020 

 

Borghildur Jósúadóttir 
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Ágrip 

Tilgangurinn með verkefninu var að skoða eigin kennslu og hvernig til hefði tekist að tengja 

saman bóklega grein og list- og verkgrein. Markmið mitt hefur verið að skapa nemendum 

þannig tækifæri til að vinna með stærðfræði á annan og meira skapandi hátt en hefðbundin 

kennsla býður upp á. 

Rannsóknin sem er starfendarannsókn fjallar um ferðalag mitt í Grundaskóla, Akranesi, 

frá árinu 1984 og til dagsins í dag. Það er forvitnilegt og spennandi að ígrunda eigin reynslu 

og skoða vegferð sína í starfi. Áhersla mín á tengingu stærðfræðinnar við listir var í gegnum 

mynstur. Fyrstu verkefnin voru einföld, en eftir því sem árin liðu óx mér kjarkur og áræðni til 

að ráðast í verkefni sem engin hefð var fyrir að unnin hefðu verið áður. Við skoðun gagnanna 

endurspeglast ákveðin þemu í stærðfræðikennslunni, fyrst og fremst rúmfræði Evklíðs og 

hnitakerfi og flutningar. Önnur þemu sem birtast eru Origami pappírsbrot, brotalar og 

svokölluð aðferð Eschers. Einnig er minnst á Fibonacci rununa og gullinsnið. Í verkefninu er 

fjallað stuttlega um hvert þessara fimm þema. 

Til að varpa sem bestu ljósi á starfshætti mína sem kennara tók ég viðtal við samkennara 

minn og rannsóknarvin. Samstarf okkar hefur varað lengi og án þess hefðu mörg þeirra 

mynsturverkefna sem unnin voru ekki orðið að veruleika. Einnig tók ég viðtal við fyrrverandi 

nemanda minn um það hvaða máli það hefði skipt að hafa mig sem stærðfræðikennara. Von 

mín er að þetta verkefni verði innblástur fyrir kennara til að bjóða upp á skapandi verkefni í 

stærðfræði og opna þannig nemendum undraheima stærðfræðinnar, þar sem svo margt er 

hægt að rannsaka í stað þess að einblína á að reikna dæmi og fá niðurstöðu. Margt af því 

sem varð á vegi mínum í rannsókninni hefur orðið mér innblástur til nýrra verkefna. Mér kom 

til dæmis á óvart hvernig Origami pappírsbrot hafa nýst til framfara í tækni og vísindum. Í 

ljósi núverandi umræðu um mikilvægi sköpunar og nýsköpunar væri full ástæða til að kynna 

nemendum Origami. 

Með því að samþætta námsgreinar á þennan hátt tel ég að nemendur fái tækifæri til að 

beita skapandi vinnubrögðum sem auki þeim skilning á fræðilegum grunnatriðum. Slík 

vinnubrögð gefa einnig möguleika á nýtingu upplýsingatækni, bæði með leiðbeiningum á 

youtube og til að kanna tengsl lista og stærðfræði. Það er von mín að þessi rannsókn verði 

kennurum hvatning til að nýta sér skapandi vinnubrögð og samþættingu í kennslu. Reynsla 

mín er til vitnis um að skapandi vinna og samþætting stuðli að því að nemendur verði 

sjálfstæðari, glaðari og jákvæðari en þeir hefðu annars orðið.  
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Abstract 

Mathematics and arts. Art is more than drawing. Math is more than arithmetic. 

The purpose of this project was to study my own teaching and how I have managed to 

integrate basic subjects with arts and crafts. My goal with the teaching was to create 

opportunities for students to work with mathematics in a different and more creative ways 

than traditonal teaching methods offer. This action research study, covers my journey as a 

teacher at Grundaskóli in Akranes from 1984 to the present. It is interesting and exciting to 

dive into my own experience and look at what I have been doing through the years. My 

emphasis on linking mathematics with arts has mainly been done by looking at all kinds of 

patterns.  

The first projects were simple but gradually my courage grew and I took on projects that 

were untraditional and unlike anything that had been done before. In the data themes 

emerged that are reflected in my mathematics teaching methods but first and foremost 

Euclid´s geometry, the coordinate system and transformations. Other themes I have worked 

with are Origami folds, fractals and Eschers´s method, Fibonacci sequence and The Golden 

Ratio. I talk briefly about these five themes in my thesis. 

To shed light on my teaching methods, I interviewed my fellow teacher and critical 

friend. Our cooperation has lasted for a long time and without it, many of the projects would 

never have surfaced. I also interviewed my former student about what it meant for him to 

have me as his mathematics teacher. I hope that my thesis will serve as an inspiration for 

other teachers to offer creative projects that will open up the wonders of mathematics 

which is so much more giving than performing simple tasks in order to get the right results. 

Many of the things I ran into while working on my thesis, have inspired me to come up with 

more new projects. For example it surprised me how Origami projects have led to progress 

in science. In light of the recent discussion about the importance of creativity and 

innovation, I think there is a good reason to introduce Origami to students. 

By integrating subjects in this way I believe that students will get an opportunity to work 

creatively in a way that will deepen their understanding of basic rules in mathematics. 

Working creatively in this manner should also give an opportunity to work with computers, 

both with instructions on youtube and to explore the connection between art and math. It is 

my hope that this study might become an inspiration for other teachers to teach in a 

creative and integrative way. In my experience working creatively with students, and 

integrating subjects, students become more enthusiastic, happier and more independant 

than if working in a traditional way. 
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1 Inngangur  

Í þessari ritgerð fjalla ég um rannsókn á starfsháttum mínum og þróun mína í starfi þau 36 ár, 

sem ég hef kennt í Grundaskóla á Akranesi. Um er því að ræða starfendarannsókn, 

persónulega sögu þeirrar reynslu og vitneskju, sem ég hef sankað að mér. Sjónum er beint að 

því hvernig ég hef gefið nemendum tækifæri til að nýta sköpunarþörf sína í stærðfræðinámi. 

Ég lauk námi frá Kennaraháskóla Íslands vorið 1977 með stærðfræði og textíl sem valgreinar 

og hef samþætt þessar greinar alveg frá upphafi. Ýmist hef ég tengt stærðfræðina inn í 

textílnámið hjá nemendum eða öfugt. Í gegnum tíðina hef ég kennt bæði stærðfræði og 

textíl í öllum árgöngum, fyrstu árin kenndi ég meira textíl en stærðfræði, en síðustu árin hef 

ég að mestu kennt stærðfræði á unglingastigi.  

Markmið mitt með rannsókninni var fyrst og fremst að vinna úr reynslu minni og 

þekkingu og safna saman á einn stað á hvern hátt ég hef gefið nemendum tækifæri til að 

vinna á skapandi hátt í stærðfræðinámi sínu. Með því að gera efnið aðgengilegt öðrum er 

von mín að það gæti nýst áhugasömum kennurum til að nota skapandi vinnubrögð í kennslu 

sinni. 

Til að varpa frekara ljósi á kennsluferil minn tók ég tvö viðtöl, annars vegar við Steinunni 

Guðmundsdóttur samkennara minn og hins vegar við Sjöfn Sólveigu Sigurbjörnsdóttur 

fyrrverandi nemanda. Við Steinunn höfum til margra ára unnið saman að ýmsum skapandi 

verkefnum þar sem við höfum tengt saman stærðfræði og listir. Sjöfn var nemandi minn í 10. 

bekk veturinn 2016 – 2017, en hluti af lokamati í stærðfræði það vorið var að vinna verkefni 

þar sem nemendur fengu tækifæri til að nýta sköpunarþörfina. 

Í janúar árið 2016 kom Rannveig Jónsdóttir, meistaranemi, í heimsókn til mín í 

Grundaskóla, fylgdist með kennslunni og tók við mig langt viðtal um sjónræna nálgun mína í 

stærðfræðikennslunni, skapandi vinnubrögð og námsumhverfið. Rannveig er 

myndlistakennari og hafði haft spurnir af því að ég væri að vinna á skapandi hátt með 

stærðfræði. Hana langaði til að kynna sér á hvern hátt ég samþætti bóklega grein og list- og 

verkgreinar. Rannveig notaði síðan setningu úr viðtalinu sem heiti á sinni ritgerð Það eru allir 

að sullast í þessu skapandi og þá eru einhvern veginn allir saman. Það var mjög gefandi og 

vakti með mér gleði að lesa viðtalið og það hafði mótandi áhrif og styrkti mig í að halda 

áfram á sömu braut. Í umræðukaflanum talar Rannveig um að ég samþætti námsgreinar 

þvert á námsvið með áherslu á skapandi kennsluaðferðir og að gagnlegt væri því og æskilegt 

að kennarar gengju í smiðju til mín, þar gætu þeir lært ýmislegt um kennsluhætti á 21. 

öldinni (Rannveig Jónsdóttir, 2016) 

Auk inngangs skiptist ritgerðin í sjö kafla. Í öðrum kafla segi ég frá bakgrunni mínum og 

þeim þáttum sem áhrif höfðu á starf mitt og tilurð rannsóknarinnar. Í þriðja kafla er 
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ummfjöllun um þau svið stærðfræðinnar sem ég hef beint sjónum að í vinnu minni með 

nemendum. Fjórði kaflinn fjallar um grunnþætti menntunar og í fimmta kaflanum er sótt í 

smiðju fræðimanna er hafa fjallað um mikilvægi sköpunar. Í sjötta kaflanum segi ég svo frá 

viðtali mínu við Steinunni Guðmundsdóttur, rannsóknarvin og samkennara þar sem við 

spjöllum um samstarf okkar og reynslu. Sjöundi kaflinn er um listaverk sem ég hef unnið sjálf 

undanfarin ár, þar sem stærðfræðin hefur náð að troða sér inn. Að endingu viðra ég skoðanir 

og viðhorf nokkurra fræðimanna um þær kröfur og væntingar til kennslu á 21. öldinni þar 

sem áhersla er lögð á mikilvægi sköpunar. 
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2 Frækornum sáð 

Kennaraskóla Íslands var breytt í Kennaraháskóla Íslands haustið 1971 og námið varð þriggja 

ára háskólanám og því fylgdu óneitanlega ýmsar skipuluagsbreytingar. Ég hóf nám í KHÍ 

haustið 1973 og var því í þriðja árgangnum á háskólastigi. Náminu var þannig háttað að 

nemendur skyldu velja tvær valgreinar og fyrir valinu hjá mér urðu stærðfræði og 

handavinna. Síðar átti eftir að koma í ljós að handavinnunámið tók mikinn tíma. 

Handavinnunámið fór fram í í gamla Kennaraskólann við Laufásveg þangað mætti ég alla 

daga eftir hádegi og á laugardögum Það var töluvert púsl að koma öllu fyrir í stundaskránni. 

Seinna kom að því að þeim nemendum sem völdu handavinnu var ekki gefinn kostur á að 

velja tvær valgreinar. Þegar að ég hugsa til baka tel ég mig heppna að sú breyting hafi ekki 

verið gengin í garð þegar ég var við nám. Ég tel að einmitt þetta tvennt hafi sett mark á allan 

minn kennsluferil. Allt frá því að ég var lítil stúlka hef ég haft áhuga á handavinnu og allt í 

kringum mig í uppeldinu var unnin handavinna.  

Í gegnum alla mína skólagöngu hafði ég gaman af stærðfræði og stóð mig vel í 

stærðfræðináminu. Það hefur því kannski legið beint við að ég veldi þessar tvær greinar í 

kennaranáminu. Þarna strax hafði frækornum verið sáð. Valið þótti mörgum mjög sérstakt og 

fáir sáu einhverja tengingu á milli þessara tveggja greina, þó að mínu mati ætti hún að vera 

augljós. Handverk er samofið menningu Íslendinga frá upphafi og mikið hefur til dæmis verið 

prjónað og saumað í gegnum tíðina. Krossaumur og prjón tengjast mjög stærðfræði, 

krosssaumurinn mynstri og hnitakerfinu og prjón talningu á lykkjum og umferðum, mynstri 

og mælingum. Þegar að ég var barn og unglingur saumaði ég mikið krosssaum, lærði alls 

konar útsaumspor, saumaði dúka og púða, prjónaði einnig mikið og lærði að hekla. 

2.1 Hugsað á annan hátt 

Í gamla Kennaraskólanum ríkti einstaklega notalegt og þægilegt andrúmsloft og mér leið vel. 

Við skoðun á gömlum verkefnum frá þessum skólaárum mínum kemur fram augljós tenging 

við stærðfræði í mörgum verkefnanna. Þarna hafa frækornin náð að spíra. Núna er ekki talað 

um handavinnu heldur textíl, ekki teikningu heldur myndlist. 

Upphafið að mínum kennsluferli var á unglingastigi í Garðaskóla í Garðabæ. Garðaskóli 

var mjög hefðbundinn unglingaskóli þar sem að hver kennslugrein hafði sína heimastofu og 

nemendur fóru á milli stofa. Stofurnar voru alltaf læstar í frímínútum. Í Garðaskóla byrjaði ég 

haustið 1977 og kenndi þar í sjö ár með frábæru fólki og leið vel. Fyrst kenndi ég mest textíl 

með Elísabetu Magnúsdóttur. Árið 1978 voru stofnaðar framhaldsdeildir við Garðaskóla 

nefndar Fjölbrautir Garðaskóla. Vorið 1982 útskrifuðust fyrstu stúdentarnir frá skólanum 

með hjálp Flensborgarskóla. Við Elísabet lögðum mikið á okkur til að halda textílkennslunni 
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inni í framhaldsdeildunum og tókst það með því að mæta eitt kvöld í viku og á laugardögum. 

Nemendurnir voru áhugasamir og voru hjá okkur öll fjögur árin til stúdentsprófs.  

 Haustið 1984 flutti ég upp á Akranes og gerðist kennari við Grundaskóla, Guðbjartur 

Hannesson, eða Gutti eins og hann var kallaður, var þá skólastjóri og var hann mikill 

skólamaður. Skólinn var stofnaður 1981 og kom ég því til starfa á fjórða starfsári hans. 

Grundaskóli var algjör andstæða Garðaskóla, stór opin rými þar sem að kennslustofurnar 

voru mismikið stúkaðar af með skápum. Stór miðsvæði voru fyrir framan stofurnar þar sem 

að nemendur gátu setið og unnið saman. Þetta voru mikil viðbrigði fyrir mig en þetta 

fyrirkomulag átti eftir að henta mér mun betur en í Garðaskóla. Fljótlega kom í ljós að 

kennarahópurinn var öflugur, áhuginn mikill og oft tekist á um málefni og 

kennslufyrirkomulag. Skipulagið var í stórum dráttum þannig að bekkjarkennarar skipulögðu 

stundaskrá vikulega og innan hennar skipulögðu nemendur námið sitt sjálfir. Þeir gerðu eigin 

vikuáætlun um vinnuframlag sem síðan var borin undir kennarann með tilheyrandi samtali. 

Stór hluti af tímunum voru svokallaðir skylduvinnutímar þar sem nemendur gátu stjórnað 

vinnu sinni sjálfir og skipt vikunni niður á bóklegu greinarnar samkvæmt eigin áætlun. 

Kennararnir voru áhugasamir og duglegir og höfðu óheft frelsi til að prófa sig áfram með 

kennsluhætti. Þetta var mikil vinna, en reynslan var góð og mótaði mig sem kennara. 

2.2 Hin ýmsu hlutverk 

Fyrstu árin í Grundaskóla kenndi ég meira textíl en stærðfræði og síðan þá hef ég prófað alls 

konar samsetningar í kennslunni; hef verið umsjónarkennari í öllum árgöngum, fagkennari, 

stjórnandi og prófað ýmsar blöndur af þessu öllu saman. Einn veturinn kenndi ég til dæmis 

stærðfræði í 10. bekk og textíl í 1. og 2. bekk sem var skemmtileg blanda. Þegar ég hóf 

kennslu í Grundaskóla tók ég við 6. bekk sem umsjónarkennari og vann með þeim 

nemendum í fjögur ár eða til loka grunnskólans. Þá byrjuðu nemendur sjö ára í skólanum og 

síðasti bekkurinn var því 9. bekkur.  

Í kennslunni hef ég lagt mig fram um að vinna á skapandi hátt og boðið upp á fjölbreytt 

verkefni. Samþætting list- og verkgreina við bóklegar greinar hefur ávallt verið mér ofarlega í 

huga og verkefnin hafa tengst stærðfræði, náttúrufræði, dönsku, samfélagsfræði og ensku. 

Ég hef lagt mig fram um að leita nýrra leiða í kennslu allan minn starfstíma og alveg sérstak–

lega um að tengja stærðfræðina inn í textílmenntina og öfugt. Ég hef trú á því að ég hugsi á 

annan hátt sem umsjónarkennari vegna þess að ég er líka list- og verkgreinakennari. Það 

gæti því verið margt á mínum kennsluferli sem er forvitnilegt fyrir mig að rannsaka og 

verkefnin eru orðin mörg. 
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2.3 Val á viðfangsefni 

Á ýmsu hefur gengið hjá mér við að ná fótfestu við val á viðfangsefni til lokaverkefnis. Þar 

sem ég byrjaði á námsleiðina Náms- og kennslufræði list- og verkgreina og tók flest mín 

námskeið innan textíldeildarinnar hefði kannski legið beinast við að velja verkefni tengt textíl 

á einhvern hátt. Þar sem ég hafði kennt mest stærðfræði í unglingadeild grunnskólans í 

nokkur ár og mjög lítið textíl lá áhugi minn ekki þar. Verkefni mín í meistaranáminu í textíl 

tengdust töluvert tengslum bóklegra greina og list- og verkgreina. Síðustu ár mín í kennslu 

kenndi ég að mestu stærðfræði og vann skapandi verkefni tengd list- og verkgreinum á 

einhvern hátt með öllum aldurshópum. Nú beindist áhugi minn því að stærðfræði í tengslum 

við list- og verkgreinar. Eftir að hafa hlýtt á Hafþór Guðjónsson tala um starfendarannsóknir 

á námskeiði hjá Sigrúnu Guðmundsdóttur um fjölbreytta og skapandi kennsluhætti, fæddist 

hugmyndin um að ef til vill gæti ég gert rannsókn á eigin starfi. Það lá beinast við að leita til 

Hafþórs um það hvort að hann vildi verða leiðbeinandi minn, en þegar að hann heyrði að ég 

ætlaði að skrifa um stærðfræði beindi hann mér til stærðfræðimenntunarfræðinganna 

Jónínu Völu og Guðbjargar. Í stuttu máli þá varð ég að skipta um svið og færa mig yfir á 

kennslufræði og skólastarf og hafði í framhaldinu samband við þær Jónínu Völu og 

Guðbjörgu sem björguðu þessu auðvitað af sinni einskæru snilld.  

Þetta var vorið 2015 og um haustið sótti ég námskeið í ritun hjá Hauki Arasyni og Stefáni 

Jökulssyni og þegar leið á þann vetur varð ég mjög upptekin af læsi og hugtakaskilningi í 

stærðfræði og hugleiddi þá að vinna lokaverkefni tengt því. Á námskeiðinu hjá Hauki og 

Stefáni skrifaði ég verkefni sem bar heitið Stærðfræði og læsi og rannsóknarspurning mín var 

Hvernig getur aukin áhersla á læsi hjálpað nemendum að ná betri tökum á stærðfræðitexta? 

Út frá hæfniviðmiðum í stærðfræði í Aðalnámskra grunnskóla (2013) og pælingum mínum 

um stærðfræði og læsi ákvað ég að leggja áherslu á að vinna fjölbreytt verkefni með 

nemendum. Mig langaði til að gera tilraun með að vinna svokallaða gagnvirka glósubók í 

þeirri von að nemendur myndu öðlast aukinn skilning á stærðfræðitexta. Hugmyndina fann 

ég á netinu, en glósubókin er uppbyggð þannig að eitt verkefni yrði á hverri opnu bókarinnar, 

önnur síðan tilheyrði kennaranum (fyrirmæli) og hin síðan nemandanum (úrvinnsla). 

Glósubókin yrði gagnvirk að því leytinu að nemendur ættu í samskiptum við efniviðinn og 

ættu þannig kost á að skapa sér sína eigin merkingarbæru þekkingu. Auk þess taldi ég að slík 

vinna samræmdist vel hinum þremur mikilvægu þrepum læsis er felast í því að nemendur afli 

hráefnis, vinni úr því og komi sköpunarverkinu á framfæri (Stefán Jökulsson, 2012). Vinnan 

við slíka glósubók kæmi líka til með að gefa nemendum tækifæri til að nota sitt eigið 

tjáningarform og skapa sína eigin merkingu og þannig næðu nemendur vonandi betri tökum 

á tungumálinu og hugtökum stærðfræðinnar. Slík vinna myndi líka samræmast einu af 

meginmarkmiðum aðalnámskrár, því markmiði að nemendur ættu að vera virkir 

þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og 
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bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir læsu með hjálp þeirra miðla og 

tækni sem völ væri á (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Haustið 2015 kenndi ég stærðfræði í 8. bekk, þremur bekkjardeildum og fannst tilvalið að 

setja þessa tilraun með glósubókina í gang. Til að hafa glósubókina sem persónulegasta gaf 

ég nemendum kost á því að kaupa bók að eigin vali. Slíkt tekur alltaf langan tíma og það var 

ekki fyrr en undir jól, sem allir nemendurnir voru komnir með bók að eigin vali. 

Þennan vetur 2015 – 2016 hélt ég áfram að vinna glósubókina með nemendunum í 8. 

bekk. Haustið 2016 breyttist staða mín og ég varð stuðningskennari í stærðfræði í 10. bekk 

þar sem voru þrjár bekkjardeildir. Rannsóknin með glósubókina datt því upp fyrir sem varð til 

þess að ég missti fótfestuna og áhugann á því að skrifa lokaverkefni tengt þessum 

hugmyndum. Í 10. bekknum var ákveðið að getuskipta árgangnum, hóparnir urðu þannig 

fámennari þar sem ég var fjórði kennarinn. Það kom svo í minn hlut að kenna getumesta 

hópnum, nítján nemendum. Það var skemmtileg áskorun og ég tók gleði mína á ný og hélt 

áfram að hugsa um hugtakaskilning og læsi, en alltaf með annan fótinn samt í að hugsa um 

skapandi verkefni tengd stærðfræði og listum. Ekkert varð þó úr því að ég byrjaði á 

lokaverkefninu, en var samt alltaf að velta fyrir mér hvort ég ætti að ljúka því og þá hvernig. 

Undir vor 2017 útbjó ég fyrir árganginn lokaverkefni í stærðfræði tengt listum. Verkefnið 

fólst í því að nemendur myndu kynna sér ákveðinn stærðfræðing að eigin vali og byggju síðan 

til listaverk ýmist tengd honum eða ekki. Útkoman var satt að segja frábær. Allir nemendur 

skiluðu verkefni sem endaði með flottri sýningu á mjög fjölbreyttum verkum þeirra. Hugurinn 

leitaði aftur og aftur í þessa sýningu og á endanum ákvað ég að athuga hvort að 

lokaverkefnið mitt gæti fjallað um þessa vinnu og sýninguna. Hafði ég því samband við 

Jónínu Völu og Guðbjörgu og við náðum svo að hittast í lok september 2019. Eftir það spjall 

varð niðurstaðan sú að ég myndi einbeita mér að því að rannsaka og taka saman hvernig ég 

hef unnið með stærðfræðina í gegnum tíðina og á hvern hátt ég hef gefið nemendum 

tækifæri til að vinna á skapandi hátt með hana.  

Í Flatarmálum, tímariti samtaka stærðfræðikennara fann ég grein eftir Ingólf Gíslason 

Teiknum, reiknum og rímum, þar sem hann fjallar um list og stærðfræði. Þar setur Ingólfur 

fram tvær línur þar sem hann er að ríma, Myndlist er fleira en að teikna. Stærðfræði er fleira 

en að reikna. Mér fannst þessar rímlínur endurspegla það sem ég væri að hugsa. Hafði ég því 

samband við Ingólf sem gaf mér fúslega leyfi til að nota þessar ljóðlínur sem heiti á 

lokaverkefninu (Ingólfur Gíslason, 2010). 

2.4 Val á rannsóknaraðferð 

Árið 2008 sótti ég ráðstefnu um starfendarannsóknir í Borgarholtsskóla á vegum Samtaka 

áhugafólks um skólaþróun. Hlustaði ég þar meðal annars á Ívar Rafn Jónsson kynna rannsókn 
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sína Að virkja sjálfstæða hugsun nemenda – sálfræðikennari rýnir í sjálfan sig. Ástæðan fyrir 

því að ég dreif mig var sú að ég vissi ekki á þeim tímapunkti um hvað starfendarannsóknir 

snérust. Eftir ráðstefnuna minnist ég þess að hafa íhugað að starfendarannsókn væri 

hugsanlega rannsóknaraðferð sem gæti hentað mér. Seinna las ég grein eftir Ívar Rafn þar 

sem hann fjallaði um rannsóknina og í lok greinarinnar talaði hann um að starfenda–

rannsóknir væru eins og ferðalag þar sem áfangastaðurinn væri alltaf að breytast (Ívar Rafn 

Jónsson, 2008).  

Veturinn 2011 – 2012 tók ég þátt í þróunarverkefninu Aftur til framtíðar á unglingastiginu 

í Grundaskóla og fengum við Hafþór Guðjónsson, dósent við Menntávísindasvið HÍ, til liðs við 

okkur. Í þakkarbréfi til skólans getur Hafþór þess hversu gaman og áhugavert hefði verið að 

rölta um skólann með Sigurði Arnari þáverandi aðstoðarskólastjóra og fá sögu skólans frá 

fyrstu hendi. Eftir þá ferð fannst honum hann skilja betur hve einstök skólamenning hefði 

þróast í skólanum í áranna rás (Hafþór Guðjónsson, 2011a). Þessi skólamenning gerði okkur 

auðveldara fyrir að taka skref í átt til breytinga. Það sem skipti mestu máli var breytingin á 

stundatöflunni er var algjör forsenda þess að hægt væri að innleiða ný vinnubrögð. Í stað 

hefðbundinnar stundatöflu var tekin upp breytileg stundatafla og aukin áhersla lögð á 

vinnutíma nemenda (Flosi Einarsson, 2012). Fram kom í bréfi Hafþórs að hann skildi þetta 

þannig að við værum að leitast við að hverfa frá mötun upplýsinga (ítroðslu, 

einstefnumiðlun) og leggja þess í stað áherslu á að nemendur lærðu hluti með því að gera þá 

með góðri hjálp (Hafþór, 2011a). 

Haustið 2011 hóf ég meistaranám mitt við menntavísindasvið HÍ eftir þrjátíu og átta ár í 

kennslu. Ég hafði hugsað um framhaldsnám í nokkur ár, en fann aldrei námsleið sem freistaði 

mín. Ég fór reyndar í framhaldsnám til Kaupmannahafnar við Håndarbejdes Fremmes 

Seminarium haustið 1999 og lauk þaðan diploma í textíl haustið 2001. Eftir íhugun varð fyrir 

valinu meistaranám í náms- og kennslufræði greina, list- og verkgreinar, textíll. Námið 

reyndist mér strembið og eftir fimm áfanga var ég sprungin. Eftir árs hvíld rann boltinn aftur 

af stað þegar ég var svo heppin að komast á áðurnefnt námskeið um fjölbreytta og skapandi 

kennsluhætti hjá Sigrúnu Guðmundsdóttur. Það námskeið reyndist mér mikil hvatning til að 

halda áfram í náminu. Þó að námskeið Sigrúnar væri utan menntavísindasviðsins, var það á 

meistarastigi og því hægt að nýta það inn í meistaranám.  

Í tengslum við námskeiðið las ég grein Hafþórs Kennarinn sem rannsakandi. Í greininni 

heldur Hafþór því fram í ljósi reynslu sinnar, að kennarinn geti verið rannskandi og jafnvel sé 

nauðsynlegt að hann sé það, það efli hann sem fagmann og stuðli að betri skilningi í 

skólastarfi. Hafþór talaði um að stærsti ávinningur hans af doktorsnámi sínu, þar sem hann 

gerði rannsókn á eigin kennslu, hafi verið sá að hann tileinkaði sér ný orð og nýjar sögur um 

nám, kennslu og þekkingu (Hafþór Guðjónsson, 2011b). Hann benti okkur á að lesa grein 

Eddu Kjartansdóttur Um nauðsyn þess að veita spakviturri hænu og nöldrandi spurninga–
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merki sess í fræðilegri ritgerð. Í upphafi greinarinnar segir Edda að hún sé skrifuð frá 

sjónarhóli nemanda sem uppplifir köfnunartilfinningu þegar rammar fræðaheimsins þrengi 

að. Hún valdi að gera starfendarannsókn vegna þess að innan þeirra hefðar ríki frelsi til að 

skapa eigin verk (Edda Kjartansdóttir, 2012).  

Fyrirlestur Hafþórs og lestur greinar Eddu stöppuðu í mig stálinu og ég íhugaði að halda 

áfram í náminu. Á vorönn 2015 skráði ég mig á námskeið um starfendarannsóknir þar sem 

Hafþór var einn af kennurunum. Í framhaldi af námskeiðinu ákvað ég að gera starfenda–

rannsókn á starfsháttum mínum og þróun minni í starfi. Þar sem ég hafði kennt stærðfræði á 

unglingstiginu í nokkur ár en ekki textíl lengi beindist áhugi minn frekar í þá átt að láta 

meistaraverkefni mitt snúast um tengsl stærðfræði og list- og verkgreina. Þá var úr vöndu að 

ráða þar sem ég var skráð í textíl sem kennslugrein, en með góðri aðstoð var ég færð yfir í 

Kennslufræði og skólastarf. Haustið 2015 stundaði ég nám í áfanga um rannsóknir og 

skólastarf og þar beindist áhugi minn að stærðfræði og læsi.  

Samkvæmt Jean McNiff eru starfshættir þeirra sem stunda starfendarannsónir alltaf 

tengdir þeirra eigin gildum og að þeir ígrundi starf sitt í ljósi þess hversu vel þeir endurspegli 

gildin (McNiff, 2010). Hafþór leggur einnig áherslu á ígrundun og eigin gildi í skilgreiningu 

sinni á starfendarannsókn.  

Í stuttu máli má segja að starfendarannsókn sé rannsókn sem starfsmaður gerir á 

eigin starfi í því augnamiði að skilja betur og þróa til betri vegar. 

Grunnhugmyndin er að læra í starfi: taka til athugunar reynslu sem maður verður 

fyrir og þá með þeim ásetningi að átta sig betur á því sem maður er að gera og 

hvaða afleiðingar gerðir manns hafa. (Hafþór Guðjónsson, 2008) 

Hafdís Guðjónsdóttir (2011) nefnir mikilvægi rannsóknarvina í grein sinni Rýnt í 

vinnubrögð starfendarannsókna. Með því að eiga rannsóknarvin eða vini verði 

rannsakandinn ekki einmana og geti spjallað og mátað hugsanir sínar við starfsfélaga. Þegar 

ég hóf störf í Grundaskóla starfaði þar öflugur og áhugasamur hópur kennara sem hafði 

óheft fresli til að prófa sig áfram með kennsluhætti. Þetta var mikil vinna, en reynslan góð og 

hefur meðal annars komið mér á þann stað sem ég er í dag. Ég minnist þess að hafa setið 

lengi frameftir marga föstudaga í spjalli um kennslufræði og nýbreytni með Guðbjarti 

Hannessyni, skólastjóra og fleirum. Það var notalegt að setjast niður í lok vikunnar, enginn að 

flýta sér og allir velkomnir og stundum fór einhver í bakaríið. Hópurinn varð aldrei stór og í 

þessum hópi voru líka þau Steinunn Guðmundsdóttir og Sigurður Arnar Sigurðsson núverandi 

skólastjóri og hafa þau verið mínir rannsóknarvinir, þau hafa hrósað mér fyrir vel unnið verk 

og gefið mér góð ráð um það sem betur mætti fara.  
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Starfendarannsókn mín er persónleg saga þeirrar reynslu og vitneskju sem ég hef sankað 

að mér síðan að ég byrjaði að kenna í Grundaskóla árið 1984. Sjóður minninganna er mikill 

og gögnin mín munu gefa mynd af starfssögu minni. Markmið mitt með rannsókninni er að 

segja sögu mína þannig að hún nýtist öðrum í starfi, líkt og Hafþór leggur áhersli á.  

Það sem háir einkum þróun kennarastéttarinnar til aukinnar fagmennsku er 

skortur á skráningu, að það sem gert er, til dæmis í skólastofu, sé að einhverju 

marki og á einhvern hátt skráð þannig að starfsþekking skólafólks verði sýnileg, 

bæði þeim sem hluta eiga og öðrum, til dæmis nýjum kennurum. Nú á tímum er 

það þannig að þegar að reyndur kennari hverfur af vettvangi skólans þá hverfur 

um leið sú starfsþekking sem hann hefur byggt upp með sjálfum sér – vegna þess 

að hún er hvergi skráð nema í líkama og hug þess sem kveður. (Hafþór, 2008) 

2.5 Gögn sem rannsóknin byggir á 

Gögnin mín eru fyrst og fremst myndir af verkefnum nemenda, ég hef alltaf verið dugleg að 

taka myndir. Einnig skoðaði ég mína eigin fyrirlestra, en ég hef haldið marga fyrirlestra um 

fjölbreytta og skapandi kennsluhætti, meðal annars fyrirlesturinn Stærðfræði, sóknarfæri til 

sköpunar um fjögurra ára skapandi vinnu í stærðfræði með sama árgangnum, er endaði með 

sýningu á Safnasvæðinu á Akranesi. Þann fyrirlestur flutti ég á haustráðstefnu Áhugafélags 

um skólaþróun og hann má því finna á netinu. 

Við skoðun gagnanna gat ég greint ákveðin þemu í skapandi vinnu með nemendum í 

stærðfræðinni; rúmfræði Evklíðs, þar með talið gullinsnið og Fibonacci rununa, hnitakerfi og 

flutninga, aðferð Eschers, brotala (fractals) og Origami. Umfjöllun um þessi þemu byggi ég að 

hluta til á bókinni Math and Art eftir stærðfræðikennarann Sasho Kalajdzievski (2008). Þetta 

er kennslubók í áfanga um stærðfræði og listir við Háskólann í Manitoba. Efni bókarinnar er 

skipt í tíu þemu sem gefa möguleika á að túlka stærðfræðina á listrænan hátt og þar með eru 

talin áðurnefnd fimm þemu. Nánar er fjallað um þemun í kaflanum um stærðfræði og listir.  

Auk þess að styðjast við ljósmyndir af verkum nemenda minna, hef ég stuðst við ýmis 

önnur gögn úr kennslu minni og samtöl við rannsóknarvini mína og nemanda. Þá hef ég 

stuðst við mastersritgerð Rannveigar Jónsdóttur, en í ritgerðinni er að finna viðtal um 

áherslur mínar á sjónrænni stærðfræði. Einnig hef ég nýtt mér verkefni, sem ég hef unnið í 

tengslum við nám mitt á menntavísindasviði. Þessi gögn vísa öll í eina átt, þau sýna 

eindregna og sífellda þörf mína til að sameina og samþætta listir, myndheim og stærðfræði 

og beina nemendum inn á þær brautir. Einnig eru þessi gögn góður vitnisburður um það að 

ég hef náð verulegum árangri í að fá nemendur til þess að taka þátt í þessu af ánægju og 

áhuga. Stundum hefur niðurstaðan orðið sú að ólíklegustu nemendur hafa sýnt frumkvæði til 
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sköpunar, fengið hvatningu og örvun sem hefur leitt þá áfram til niðurstöðu sem enginn 

hefði búist við fyrirfram. 

Við skoðun gagnanna leitaði ég svara við rannsóknarspurningu minni: Hvernig þróaðist 

vinna mín með nemendum í skapandi vinnu og hvað hafði áhrif á það? 

2.6 Samantekt 

Ég hef gert grein fyrir því ferli sem leiddi mig áfram í þekkingarleit minni í námi og starfi og 

þá þætti sem höfðu áhrif á ákvörðun mína um að ljúka meistaraverkefni þar sem ég geri upp 

starf mitt með það að markmiði að miðla reynslu minni til annarra. Þegar ég lít yfir 

kennsluferil minn verður mér ljós sú þróun að í upphafi kenndi ég meira textíl en stærðfræði, 

en með árunum snerist þetta við og stærðfræðin varð þungamiðjan í minni kennslu. Hins 

vegar hef ég ávallt með margvíslegum hætti tvinnað saman þessar greinar, svo sem fræði, 

form, efni og afurð. Í næsta kafla fjalla ég um þá þætti stærðfræðinnar sem ég greindi að 

hefðu haft áhrif á skapandi vinnu mína í stærðfræðikennslu.  
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3 Stærðfræðin  

Bókin Stærðfræðin eftir David Bergamini hefur að geyma skemmtilegan fróðleik um 

stærðfræði. Í formála bókarinnar talar Björn Bjarnason, þýðandi (1966) um hversu merkileg 

fræðigrein stærðfræðin sé og að hún sé oft nefnd drottning vísindanna. Í formálanum kemur 

einnig fram að fátt hafi verið ritað um stærðfræði á íslensku annað en reikningsbækur og að 

margir muni haldnir þeim misskilningi að meginþáttur stæðfræðinnar sé talnareikningur. 

Björn fullyrðir að orðið stærðfræði sem orðabækur segi að sé heiti á þeirri fræðigrein er 

fjallar um stærðir, tölulega eiginleika þeirra og samband þeirra á milli, hafi átt sinn hlut í að 

ala á þessum misskilningi. 

Bókinni er skipt í átta kafla, þar á meðal er kaflinn Hugmyndir Forn-Grikkja um formið 

sem fjallar um merka stærðfræðinga eins og Þales, Pýþagoras og Evklíð. Þá nefnist einn 

kaflinn Kærleiksheimili ferla og stærða og fjallar um upphaf hnitafræðinnar og stærðfræði 

fegurðarinnar í náttúru og listum, gullinsnið, Fiboancci rununa og þrívídd. Í þessum köflum er 

að finna ýmsan skemmtilegan fróðleik um stærðfræði sem hefur tekið margar aldir að þróa. 

Það er engin tilviljun að þetta eru sömu þættir í stærðfræðinni og ég hef mest unnið með 

í skapandi vinnu með nemendum. Það sem sameinar þessi þemu er hið snjónræna, en það er 

einmitt sá hluti stærðfræðinnar sem er auðvelt að vinna með á listrænan hátt. Hér á eftir 

mun ég gera stuttlega grein fyrir nokkrum þeirra, svo sem rúmfræði Evklíðs, hnitakerfi og 

flutningum, brotölum, Origami og aðferð Eschers.  

3.1 Rúmfræði Evklíðs 

Grikkir komust yfir feiknin öll af stærðfræði þegar þeir lögðu undir sig menningarríki við 

Miðjarðarhaf og urðu fyrstir til að leggja stund á stærðfræði stærðfræðinnar vegna 

(Bergamini, 1966). Forngrísku nöfnin á rúmmyndum hafa verið tekin upp á mörgum 

þjóðtungum, t.d. píramídi í íslensku. Fyrstur Grikkja til að leggja stund á rúmfræði var Þales, 

en hann setti fram fimm einfaldar setningar: 

 

Mynd 1. Úr kaflanum Hugmyndir Forn-Grikkja um formið. David Bergamini (1966a). 

Þales spáði ekki mikið í stærðfræði fyrr en hann lét af störfum sem kaupsýslumaður og 

kannski hefði ekkert orðið úr hinum fimm einföldu setningum, ef ekki hefði til komið annar 

Grikki, Evklíð (Bergamini, 1966). Evklíð var frægastur rúmfræðinga. Hann var uppi 300 árum 

fyrir Krist og gaf út kennslubók í stærðfræði (Kristín Bjarnadóttir, 2006). Hann var ekki mikill 

nýjungasmiður sjálfur, en safnaði saman setningum fyrirrennara sinna og raðaði upp í kerfi. 
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Evklíð setti fram fimm frumsendur (axioms-postulates) sem eru undirstaða þeirrar rúmfræði 

sem kennd er í dag. Rúmfræði Evklíðs er byggð á skynjun okkar á heiminum í kringum okkur 

og lengi vel var það trú manna að sú rúmfræði væri sú eina rétta og sú eina mögulega. Menn 

litu á fræði Evklíðs sem trausta ægifagra byggingu er myndi standa óhögguð um aldur og ævi. 

Þessi fræði Evklíðs voru líka fyrirmynd manna að því hvernig stunda ætti stærðfræði, enda 

voru þeir sem stunduðu hreina stærðfræði kallaðir rúmfræðingar allt fram á 19. öld og það 

jafnvel þó að sú stærðfræði sem þeir iðkuðu ætti ekkert skylt við rúmfræði (Rögnvaldur G. 

Möller, 2002).  

Á heimasíðu Íslenska stærðfræðifélagsins eru settar fram hinar fimm frumsendur Evklíðs: 

1. Hægt er að teikna beint strik milli sérhverra tveggja punkta. 

2. Hægt er að framlengja sérhvert beint strik í óendanlega langa beina línu. 

3. Fyrir strik í sléttu er hægt að draga um það hring þannig að strikið sé geisli hringsins, 

og miðja hans er í öðrum endapunkti striksins. 

4. Öll rétt horn eru eins. 

5. Fyrir gefna línu og gefinn punkt, sem ekki er á línunni, er til ein og aðeins ein lína sem 

fer í gegnum punktinn og sker ekki línuna (Guðmundur Einarsson, 2010). 

Næstu aldir pældu stærðfræðingar því hvernig mætti nota þessar fimm frumsendur og 

setja þær saman á mismunandi hátt. Frumsendur 1 og 3 má nota til að finna miðpunkt striks 

án mælinga með því að nota hringfara og stiku. Einnig má nota þær til að teikna tvö strik 

hornrétt hvort á annað. Þetta er einfaldasta samsetningin (construction). Í kennslubókinni 

Átta-tíu 1 má finna nokkur verkefni með leiðbeiningum þar sem að eingöngu eru notuð 

hringfari og stika með eða án mælinga.  

Miðpunktur striks: 

• Teiknaðu línu og merktu tvo punkta á hana A og B.  

• Teiknaðu hring með punktinn A sem miðju, sem fer í gegnum punktinn B. 

• Teiknaðu hring með punktinn B sem miðju, sem fer í gegnum punktinn A. 

 

Mynd 2. Finna miðpunkt striks. Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2005a. 
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• Merktu punkta þar sem hringirnir skerast. Dragðu strik á milli þeirra. Þar sem strikið 

sker strikið AB er miðpunktur beggja strikanna (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2005, bls. 6) 

Blóm úr sex hringjum: 

• Teiknaðu hring með 4 sentimetra geisla á mitt A4 blað. 

• Merktu punkt á hringnum.  

• Notaðu geisla hringsins til að marka fimm punkta til viðbótar 

með jöfnu millibili á hringinn. 

• Teiknaðu sex hringi sem hafa miðju á punktunum sem 

markaðir hafa verið á hringnum. 

• Geisli þeirra á að vera 4 sentimetrar (Guðbjörg og Guðný, 2005, bls. 5). 

Lína hornrétt á aðra línu í tilteknum punkti: 

• Teiknaðu línu og merktu punktinn A á hana. 

• Markaðu annan punkt á línunni og merktu hann B. 

• Teiknaðu hring með punktinn A sem miðju, sem fer í gegnum punktinn B. 

• Merktu punktinn C þar sem hringurinn og línan skerast. 

 

Mynd 4. Hornréttar línur. Guðbjörg og Guðný, 2005d. 

• Teiknaðu hring með miðju í punktinum B, sem fer í gegnum punktinn C. 

• Teiknaðu hring með miðju í punktinum C, sem fer í gegnum punktinn B. 

• Merktu punkta þar sem stóru hringirnir skerast og teiknaðu línu í gegnum þá og 

punktinn A. Sú lína er hornrétt á upphaflegu línuna í punktinum A. 

Sexhyrningur: 

• Teiknaðu hring og merktu miðju hans. 

• Teiknaðu miðstreng hringsins og merktu punkta þar sem miðstrengurinn sker hringinn. 

 

Mynd 3. Blóm. Guðbjörg 
og Guðný, 2005c. 
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Mynd 5. Sexhyrningur. Guðbjörg og Guðný Helga, 2005e. 

 

Teiknaðu hringi með sama geisla sem hafa miðju þar sem miðstrengurinn sker upphaflega 

hringinn. 

• Merktu punktana þar sem hringirnir skerast. 

• Sexhyrningurinn kemur fram ef dregin eru strik á milli punktanna. 

Jafnhliða þríhyrning má einnig teikna á tvo vegu með því að nota hringfara og stiku, 

annars vegar með því að skipta hring í sex jafna hluta og tengja þrjá punkta og hins vegar að 

nota sömu aðferð og notuð er til að finna miðpunkt striks.  

3.2 Hnitakerfi og flutningar 

Í bók sinni Stærðfræðin segir Bergamini að René Descartes hafi útskrifast sem lögfræðing ur 

1616, þá tvítugur, með ríka skapandi hugsun og staðráðinn í að endurbæta heiminn. 

Descartes varð upphafsmaður að nýrri stærðfræðigrein, hnitafræðinni og gaf út ritið La 

Géométria árið 1637, þar sem birtust frumdrög hnitafræðinnar. Reyndar hafði annar 

stærðfræðingur, Pierre de Fermat byggt upp megnið af hnitafræðinni. Honum hafði gengið 

erfiðlega að koma hugmyndum sínum sínum á framfæri svo að endirinn varð sá að Descartes 

fékk heiðurinn af uppgötvuninni. Í frumdrögum hnitafræðinnar kemur fram að sú hugmynd, 

að talnatvennd geti markað punkt í fleti. Descartes hafði vakið athygli á því að tvær 

þverstæðar línur mætti nota sem mælistikur og mælistikurnar tvær mynduðu það sem nefnt 

væri hnitakerfi. Önnur línan gengi venjulega undir nafninu x-ás, en hin undir nafninu y-ás 

(Bergamini, 1963).  

Í kaflanum Hnitakerfi og flutningar í Átta-tíu 2 er fyrsta setningin sú að rétthyrnt 

hnitakerfi megi nota til að lýsa staðsetningu punkta í tvívíðum fleti. Í kaflanum er farið yfir 

flutninga í hnitakerfi eða hliðrun, snúning og speglun. 

Í kaflanum er nokkuð ítarleg umfjöllun um mynstur þar sem nemendum er gert að finna 

speglunarása, grunneiningar mynstra, snúning mynstureininga og að lýsa flutningum sem 

notaðir hafa verið til að búa til mynstur. Einnig er sagt frá mismunandi mynstrum frá ólíkum 

menningarheimum, tímabilum og trúarbrögðum. 
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Mynd 6. Hliðrun. Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a. 

 

Mynd 7. Snúningur. Guðbjörg og Guðný Helga, 2006b. 

 

Mynd 8. Speglun. Guðbjörg og Guðný Helga, 2006c. 

Þar er einnig sagt frá því að Hindúar og Shíkar skreyti heimili sín með svokölluðum 

Rangolí-mynstrum sem búin séu til úr lituðum hrísgrjónum eða með litaðri krít. Yfirleitt sé 

búinn til grunnur úr punktum og oft séu tveir eða fleiri speglunarásar í mynstrunum. Íslömsk 

mynstur eru líka nefnd, en þau skreyta oft byggingar og helgistaði múslima eins og fram 

kemur í frásögninni um Escher, hér á eftir, heillaðist hann af íslamskri skreytilist. Slík mynstur 

varpi ljósi á þá eiginleika sem einkenni regluleg rúmfræðileg form. Stjörnur byggðar á 

reglulegum sexhyrningi séu grunneiningar í mörgum íslömskum mynstrum (Guðbjörg og 

Guðný, 2006).  

3.3 Aðferð Eschers 

Eftirfarandi umfjöllun um Maurits Cornelis Escher (1898-1972), betur þekktan sem 

M.C.Escher er að finna í bók Miröndu Fellows, The Life and Work of Escher. Escher var 

óvenjulegur hollenskur listamaður. Hann byrjaði að læra arkitektúr, en endaði síðan í 

grafískri hönnun. Escher hafði gaman af því að leysa stærðfræðileg vandamál og var 

ákveðinn í að sýna fram á að hægt væri að sýna meiri dýpt í tvívíðum fleti en áður hafði 

þekkst. Hann átti jafnvel meiri samleið með stærðfræðingum en listamönnum. Ef til vill er 

Escher eini listamaðurinn á 20. öldinni sem brúaði bilið á milli lista og vísinda. Escher er 

meðal annars þekktur fyrir þökun á tvívíðum flötum og mynstureiningar hans oft unnar út frá 

reglulegum hyrningum eins og jafnhliða þríhyrningi, ferningi og sexhyrningi og gjarnan er 

talað um aðferð Eschers. Escher varð fyrir miklum áhrifum frá fallegum verkum Mára í 

Alhambra höllinni í Granada á Spáni (Fellows, 1995).  
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Í borginni Haag í Hollandi er safn helgað M.C. Escher. Það er í höll frá 1760 og nefnist 

Escher in Het Paleis. Yfirlitssýning á verkum og ævistarfi listamannsins var opnuð í nóvember 

2002. Eftirfarandi umfjöllun tók ég saman af heimsíðu safnsins, en þar má finna ýmsar 

upplýsingar um Escher. Hann gekk í framhaldsskóla árin 1913 – 1918 og það þykir ástæða að 

nefna að hann hafi verið örvhentur og mjög vel gefinn. Þar kemur líka fram að Escher hafi 

ekki liðið vel í skóla, hann hafi fallið illa inn í hópinn og námið sóst honum illa og endað með 

því að hann féll á lokaprófinu. Einnig er sagt frá því að fyrsta verk Eschers sem var þá átján 

ára hafi verið dúkrista af föður hans. Áratug seinna jókst frægð Eschers til muna, einkum í 

Hollandi, en alþjóðlegi listaheimurinn var þó farinn að sýna 

verkum hans áhuga. Árið1954 var alþjóðlegt þing stærðfræðinga 

(International Congress of Mathematicians) haldið í Amsterdam 

og af því tilefni var sett upp sýning á verkum hans í Stedelijk 

safninu. N.G.de Bruijn, prófessor í stærðfræði hafði orð á því að 

verk hans endurspegluðu lykiltengsl milli stærðfræði og lista. 

Escher flutti ræðu á þinginu og talaði í fyrsta skipti um sjálfan sig 

sem listamann. Þingið og sýningin urðu til þess að auka 

eftirspurn eftir verkum hans og hann eignaðist marga vini innan 

samfélags stærðfræðinga. Á áratugnum milli 1960 og 1970 jukust 

vinsældir Eschers til muna og hann varð eftirsóttur listamaður. Á 

þessum árum skreytti hann meðal annars súlur í tveimur skólum 

og þykja þær einstök listaverk í dag. Það var þó ekki fyrr en 1968, árið sem hann varð 

sjötugur að mikilsmetið listasafn, Gemeente Museum í Haag opnaði sýningu á verkum hans, 

The Worlds of M.C. Escher. Það var í fyrsta skipti sem slíkt safn setti upp yfirlitssýningu á 

verkum Eschers. Á sýninguna komu tugþúsundir manna. Escher varð í kjölfarið heimsfrægur 

og hlaut verðskuldaða viðurkenningu fyrir verk sín. Hann dó árið 1972 aðeins 74 ára að aldri 

Ein frægasta mynd Eschers er Reptiles (Eðlurnar) frá árinu 1953, en þar notaði hann 

reglulegan sexhyrning til að hanna eðluna (About Escher).  

Escher gerði endalausar tilraunir með 

að raða saman í mynstur í tvívíðum fleti 

einföldum reglulegum hyrningum eða 

ferningi, þríhyrningi og sexhyrningi. 

Honum tókst af snilld að breyta þessum 

einföldu formum í alls konar dýr, svo sem 

fiska, fugla, eðlur, bjöllur, fiðrildi, hesta og önnur dýr. Það er með þessum þremur reglulegu 

hyrningum evklíðskrar rúmfræði sem hægt er að raða saman til að þekja flöt. Þessum 

reglulegu hyrningum er hægt að raða saman þannig að hornin mætist í einum ákveðnum 

punkti og geti skipt 360° í jafnstór horn.  

 

Mynd 9. Súla í Baarnsch 
Lyceum skólanum. 
Barn Zandwoort. 

 

Mynd 10. Sexhyrningur breytist í eðlu. Erik Kerstin. 
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Mynd 11. Þökun. ResearchGate. 

 

Mynd 12. Aðferð Eschers ferningur. 
Math and Art of Escher. 

 

Mynd 13. Aðferð Eschers, rétthyrningur. Pinterest. 

 

Mynd 14. Aðferð Eschers þríhyrningur. 
Focus on Math. 

Fjórir ferningar með rétt horn eða 90° mynda 360°, sex jafnhliða þríhyrningar með horn 

60° mynda 360° og þrír reglulegir sexhyrningar með horn 120° mynda 360°. Aðferð Eschers 

gengur út á það að klippa úr hliðum reglulegs hyrnings og færa hann síðan til með snúningi, 

hliðrun eða speglun á aðra hlið á hyrningsins.  

3.4 Brotalar (fractals)  

Brotalar eru stærðfræðilegt fyrirbrigði og margir stærðfræðingar hafa fengist við að rannsaka 

þá, en frægastur þeirra er Benoit Mandelbrot. Hann bjó til hugtakið fractal sem var þýtt sem 

brotali. Einn frægasti brotali heims er kenndur við Mandelbrot (Guðbjörg Pálsdóttir og 

Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2008). Mjög flóknir útreikningar liggja að baki brotölum og 

margir eru svo flóknir að teikna verður þá með tölvutækni. Brotalar geta orðið að ótrúlega 

fallegum listaverkum.  

Fractals everywhere er heiti bókar eftir Michael Barnsley, 

gefin út 1988. Barnsley er breskur stærðfræðingur, fæddur 

1946 og stundar rannsóknir í stærðfræði, mest þó um brotala 

(fractal compression). Barnsley heldur því fram að kynnist 

maður brotölum verði sá aldrei samur og muni líta veröldina 

öðrum augum eftir það. Brotalar séu alls staðar í kringum 

okkur í náttúrunni, sama hvert litið sé, í skýjum, skógum, 

blómum, fjöðrum, fjöllum og mörgu öðru. 

Barnsley er frægur fyrir að skilgreina burknablað sem brotala og er burkninn nefndur í 

höfuðið á honum (Barnsley fern). Bernsley segir brotala endurspegla fegurðina í 

stærðfræðinni og það sé það sem heillar (Barnsley, 1988). 

 

Mynd 15. Barnsley burkninn. 
Barnsley Fern Fractal. 
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Heimsfrægi snjólistamaðurinn Simon Beck 

formar í snjó stærðfræðileg mynstur. Hann nýtir 

meðal annars brotala í listaverkum sínum, bæði 

Sierpinski þríhyrninginn og Knoch snjókornið. Beck 

er fæddur 1959 og hefur stundað list sína í yfir tíu ár, 

hann vann áður sem kortagerðamaður. Enginn hefur 

reynt neitt þessu líkt áður. Verkin geta verið á stærð 

við fótboltavöll og flest unnin í Ölpunum. Það getur 

tekið Beck tíu til tólf klukkutíma að búa til hvert verk. 

Hann býr þau til með því að ganga í snjónum og hjálpargögnin eru snjóþrúgur, áttaviti og 

skíðastafur. Hann mælir lengdir með því að telja skrefin (Beck, 2015). 

Ekki eru allir brotalar flóknir og suma þeirra má teikna á einfaldan hátt. Þeir eru gerðir úr 

einni grunneiningu sem endurtekur sig í sífellt smærri mynd. Þetta á við um Sierpinski 

þríhyrninginn, mjög þekktan brotala sem kenndur er við pólska stærðfræðinginn Wactaw 

Franciszek Sierpinski (1882-1969).  

 

Mynd 17. Sierpinski þríhyrningurinn. The Sierpinski Triangle. 

Í kennslubókinni Átta-tíu 6 er að finna leiðbeiningar um hvernig auðveldlega má búa til 

þríhyrninginn. Byrjað er á því að teikna stóran jafnhliða þríhyrning, til dæmis eins stóran og 

kæmist á A3 pappír. Síðan væru miðpunktar hliðanna fundnir, tengdir saman og þá yrðu til 

fjórir jafnhli ða þríhyrningar. Hægt væri að halda áfram að helminga hliðarlengdirnar og 

tengja miðpunktana saman eins lengi og hver og einn treystir sér til (Guðbjörg og Guðný, 

2008). 

 

Mynd 18. Knoch snjókornið. Mikkel Jensen. 

Annar þekktur brotali er svokölluð Koch-snjóflygsa, þar sem grunneiningin er einnig 

jafnhliða þríhyrningur. Koch-snjóflygsan er kennd við Niels Fabian Helge von Koch (1870-

1929), sænskan stærðfræðing og talið er að hún hafi verið einn fyrsti brotalinn sem lýst var 

nákvæmlega stærðfræðilega. Í stað þess að finna miðpunkt hliðarlengdarinnar á 

 

Mynd 16. Snjólistaverk. Marissa Fessenden. 
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þríhyrningnum er henni skipt í þrjá hluta og þess vegna gott að hafa hliðarlengdina margfeldi 

af þremur. Þá er teiknaður jafnhliða þríhyrningur sem hefur sömu hliðarlengd og þriðjungur 

hliðarlengdarinnar á upphaflega þríhyrningnum. Hægt er að halda áfram að skipta 

hliðarlengdinni í þrennt og teikna nýjan þríhyrning eins oft og hver og einn treystir sér til 

(Guðbjörg og Guðný, 2008) 

3.5 Origami  

Í bókinni The Practical Illustrated Encyclopedia of Origami eftir Rick Beech, er að finna mikinn 

fróðleik og leiðbeiningar um origami. Origami er aldagömul japönsk aðferð við pappírsbrot 

og orðið er samansett úr tveimur japönskum orðum, annars vegar ori sem þýðir að brjóta og 

hins vegar kami sem þýðir pappír og breytist í gami í samsetningu orðsins. Í yfir tvö þúsund ár 

hefur origami vakið áhuga, gleði og verið áskorun fyrir bæði börn og fullorðna. Í bókinni 

kemur fram að öll japönsk börn læri að brjóta trönu (crane), en trana er heilagur fugl í Japan 

og þjóðtrúin segir að trönur geti lifað í þúsund ár og látið óskir rætast og með því að brjóta 

þúsund trönur á einu ári sé hægt að fá ósk sína uppfyllta. Í bókinni er að finna söguna um 

japönsku stúlkuna Sadako Sasaki sem var tveggja ára þegar sprengjan á Hiroshima féll. 

Sadako greindist með hvítblæði tíu árum seinna, eins og mörg önnur börn. Vinkona hennar 

færði henni origami trönu á sjúkrahúsið, táknræna gjöf. Sadako fór þá að brjóta trönur og 

náði að brjóta sexhundruð fjörutíu og fjórar trönur fyrir dauða sinn. Vinir hennar brutu þær 

trönur sem vantaði upp á þúsund og í framhaldi af því hófu þeir söfnun fyrir minnismerki. 

Fimmta maí árið 1958 var minnismerkið The Children´s Peace vígt í friðargarðinum við 

Hiroshima (Hiroshima Peace Memorial Park). Oftast er origami pappírinn ferningur, en þarf 

ekki að vera það, hann getur verið alls konar rétthyrningar, mismunandi margflötungar og 

jafnvel hringur. Ekki er gert ráð fyrir að notuð séu skæri eða lím og höfundurinn hvetur til 

þess að prófaður sé alls konar pappír og tilraunir gerðar (Beech, 2014).  

Í dag er origami pappírsbrotið víða nýtt í kennslu og sumir kennarar eru þeirrar skoðunar 

að origami hjálpi nemendum með skynjun á þrívíðum hlutum og hjálpi þeim að læra 

stærðfræðileg hugtök, en ekki eru allir fræðimenn sammála því. Í grein Normu Boakes (2008) 

Origami-Mathematics Lessons: Paper Folding as a Teaching Tool, fjallar hún um notkun 

origami í stærðfræðikennslu, hún er kennari við Stockton University, New Jersey. Boakes 

(2008) telur að origami sé gott tæki fyrir nemendur til að fá tækifæri til að rannsaka 

rúmfræðileg form og origami sé einskonar leikur sem gæti bætt rúmfræðilega skynjun þeirra. 

Hún segir það líka ákveðna upplifun fyrir nemendur að breyta tvívíðu formi í þrívítt. Í origami 

læri nemendur að fara eftir fyrirmælum og vinna af nákvæmni, auk þess þjálfist nemendur í 

að nota stærðfræðileg hugtök. Sumir kennarar haldi því fram að vinna með origami í 

stærðfræði geti minnkað kvíða nemenda, verið hvati til að læra stærðfræði og gert hana 

áhugaverðari. Auk þess gefi origami nemendum tækifæri til að skoða stærðfræði í nýju 
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samhengi og nálgast hugtök stærðfræðinnar á annan hátt en áður og um leið að sjá 

stærðfræðina í nýju ljósi (Boakes, 2008). 

Nú á tímum eru margir starfandi origamilistamenn, þar á meðal eru heimsfræg hjón, 

Assia og David Brill. Á Íslandi starfar áhugafélag um origami, Origami Ísland, en í janúar 2013 

var opnuð sýningin Brot í brot í 

Menningarmiðstöðinni 

Gerðubergi. Sýningin var 

samstarfsverkefni Gerðubergs og 

Origami Ísland. 

Þar sýndu hjónin heillandi 

origami listaverk, en þau hafa 

einnig gefið út bækur, fengist við kennslu og sýnt verk sín víða 

um heim. Á sýningunni voru meðal annars tvö af þekktustu 

verkum þeirra, St Basil´s Cathedral eftir Assiu og St George and The Dragon eftir David. Á 

sýningunni áttu Björn Finnsson og Jón Víðis frá Origami Ísland líka verk, en þeir nefna sig 

bréfbrjóta og brutu af þessu tilefni þúsund trönur (Mbl., 2013).  

Einna frægastur origamilistamanna er Robert J. Lang, en hann er líka frumkvöðull í 

nýjustu notkun á origami tengdri tækni og vísindum. Í júlí 2018 tók blaðakonan Anna 

Durbanove viðtal við listamanninn. Hún spurði hann um hvernig áhugi hans á origami hefði 

vaknað. Hann sagði að þegar hann var sex ára hefði hann fundið leiðbeiningar um origami 

brot og þótt þetta spennandi þraut og gaman að fara eftir leiðbeiningum. Ekki væru neinar 

ákveðnar reglur um pappír, lím eða skæri. Origami hefði orðið hans ástríða og hann hafi 

brotið allt saman sem hann komst yfir. Lang er menntaður rafmagnsverkfræðingur með 

doktorsgráðu í eðlisfræði og leisertækni og vann sem slíkur hjá NASA. Árið 2001 hætti hann  

að vinna þar og skrifaði þá bókina Origami design secrets. Hann 

langaði að gera eitthvað sem ekki hafði verið gert áður og hóf að 

tengja flóknari stærðfræði við origami, beita frumþáttum 

(mathematical principles) stærðfræðinnar (the language of math) 

og í framhaldinu hóf hann  

að búa til sín eigin mynstur með tölvutækni. Hann langaði til að 

hanna eitthvað sem ekki fyndist í bókum og hannaði forrit sem 

tengjast origami brotum. Vinsælast er Tree Maker, þar sem hver 

sem er getur búið til sína eigin mynsturörk fyrir flókið origami brot. Með þessari tengingu 

stærðfræðinnar sá hann að mögulegt væri að nýta origami brot við lausn á ýmsum 

verkfræðilegum verkefnum. Nú vinnur hann sem origamilistamaður og ráðgjafi í notkun 

 

Mynd 19. St Basil´s Cathedral. 
David Brill, 2010. 

 

Mynd 20. The Dragon. David 
Brill, 2010a. 

 

Mynd 21. Origami skordýr. 
Robert J. Lang. 
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origami við lausn ýmissa verkfræðilegra verkefna, til dæmis við hönnun á hlutum sem þurfa 

að vera litlir í flutningi, en stækki þegar áfangastað er náð.  

Hann er algjör frumkvöðull í að nota origami á þennan hátt og hefur til dæmis tekið þátt í 

að hanna húsgögn sem þarf að brjóta saman fyrir geymslu eða flutning, hluti til ígræðslu í 

líkama, loftpúða í bíla og sólarpanela fyrir geimför. Lang er þó einna frægastur sem 

origamilistamaður fyrir skordýrin sín. Anne spurði Lang hversu langan tíma gæti tekið að búa 

til listaverk. Hann svaraði því til að það gæti tekið allt frá nokkrum klukkutímum upp í nokkra 

daga. Að lokum spurði hún hvort ekki þyrfti mikla þolinmæði til að búa til listaverkin. Hann 

svaraði að bragði að það þyrfti enga þolinmæði til að gera það sem maður elskaði að gera. 

Lang hefur farið með listsýningar sínar víða um Bandaríkin og skrifað fjölda bóka (Durbanove, 

2018). 

3.6 Samantekt 

Allan minn kennsluferil hef ég verið leitandi, bæði fræðilega og praktískt. Ég hef laðast að 

fræðimönnum sem farið hafa ótroðnar slóðir, verið óþreytandi í sköpun sinni og verið 

frumkvöðlar í að bregða upp nýrri sýn á það sem margir myndu telja hversdagslega hluti. Þeir 

fræðimenn sem hér að undan eru nefndir eiga það allir sameiginlegt að hafa verið mér 

„innan handar“ í leit minni að nýjum nálgunum, þeir hafa veitt mér leiðsögn og kjark til að 

fara í óvissuferðalög með nemendum, ferðalög þar sem áfangastaðurinn var ekki fyrirfram 

ákveðinn eða ljós. Þessi kjarkur minn í skólastofunni hefur áorkað því að nemendur mínir 

hafa komist á þá staði í námi sínu er þeir hefðu annars ekki heimsótt.  
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4 Grunnþættir menntunar 

Í aðalnámskrá grunnskóla sem kom út 2011, almennur hluti, og með greinasviðum 2013 voru 

settir fram grunnþættir menntunar sem menntastefna námskrárinnar byggir á. Þeir eiga sér 

stoð í löggjöf fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Grunnþættirnir eru: Læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.  

Hugmyndirnar að baki grunnþáttunum eiga að endurspeglast í starfsháttum 

skóla, samskiptum og skólabrag. Þeir skulu vera sýnilegir í skólastarfinu öllu og 

koma fram í inntaki námsgreina og námssviða, bæði hvað varðar þekkingu og 

leikni sem börn og ungmenni skulu afla sér. Námssvið geta verið sérhæfing í 

viðfangsefnum skólastarfs þvert á námsgreinar og skólastig (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 17). 

Í þeirri kennslu sem ég segi frá í þessu verkefni endurspeglast áherslur grunnþáttanna 

sterkt og hef ég því valið að fjalla um þá hér. Í kjölfar aðalnámskrárinnar kom út ritröð um 

grunnþættina. Þessi rit voru gefin út til að auðvelda kennurum að átta sig á inntaki þeirra og 

flétta þá inn í skólastarfið og byggi ég umfjöllun mína á þeim.  

4.1 Sköpun 

Í ritinu um sköpun er fjallað um hinar ýmsu hliðar hennar, svo sem um það hvort að allir séu 

skapandi, hvað sé sköpun, um skapandi kennara, listir og sköpun og sköpun og ný tækifæri. 

Þá er því einnig velt upp hvort sköpun stuðli að ígrundun, andríki, persónulegum þroska og 

sveigjanleika í námi, frumkvæði og nýsköpun (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra, 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012) Í inngangi ritsins um sköpun er spurt um hvað sé 

skapandi skólastarf og settar fram fjölmargar fullyrðingar. Í þeim kemur meðal annars fram 

að í skapandi skólastarfi sé stuðst við fjölbreyttar kennsluaðferðir og vinnubrögð, að 

skipulagið sé opið og sveigjanlegt. List- og verkgreinar gegni mikilvægu hlutverki í 

skólastarfinu, nemendur hafi um það að segja hvernig þeir leysi verkefni. Verk nemenda eigi 

að vera sýnileg og geti því orðið öðrum nemendum og kennurum innblástur og hvatning og 

að nemendur geti valið ólíkar leiðir til að vinna úr hugmyndum sínum (Ingibjörg o.fl., 2012).  

Ég hef oft hugsað um það hvort að ég hafi verið svona heppin með nemendur sem hafi 

skapandi hæfileika eða hvort að mér hafi tekist að laða fram hæfileika þeirra með 

fjölbreyttum kennsluháttum og skapandi verkefnum í stærðfræðikennslunni. Susan Galbraith 

(2017) heldur því fram að sú aldagamla trú að sköpun sé sérstök gáfa sem aðeins sumir hafi 

en aðrir ekki, sé ekki rétt og að allir nemendur hafi skapandi hæfileika sem megi rækta og 

þjálfa. Flestir geta verið sammála því að sköpun snúist um að búa til eitthvað frumlegt, 
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eitthvað sem hafi þýðingu fyrir mann sjálfan. Umræðan í samfélaginu í dag snýst mikið um 

mikilvægi skapandi hugsunar, nýsköpunar og frumkvöðlahugsunar sem endurspeglast á 

vissan hátt í umræðu um loftslagsbreytingar í heiminum í dag.  

Sú hæfni sem nauðsynlegt er að tileinka sér til að komast áfram í nútímanum er 

hæfileikinn til að hanna, skapa, sannfæra og búa til. Einstaklingar og stofnanir 

sem vilja ná árangri verða að vera skapandi (Beyea, 2017). 

Þessi umræða ýtir undir mikilvægi þess að skólakerfið leggi mun meiri áherslu á að 

skapandi vinna sé hluti af öllu skólastarfi. Sir Ken Robinson (2009) leggur á það áherslu að 

skapandi hugsun sé mikilvægasta hæfnin inn í tuttugustu og fyrstu öldina. Hann hefur stór 

orð um að list- og verkgreinum hafi ekki verið sinnt nægilega í skólastarfinu og tekur svo 

djúpt í árinni að fullyrða að skólakerfið hafi drepið skapandi hugsun. Hann heldur því fram að 

það sé hægt að vera skapandi í öllum greinum og líka í stærðfræði af því að skapandi hugsun 

sé ferli sem leiðir af sér nýjar hugmyndir og nýsköpun. Hann telur það misskilning margra að 

aðeins fáir útvaldir hafi skapandi hugsun. Það eru allir skapandi, segir hann og þess vegna 

þurfi allir nemendur að hafa tækifæri í skólanum til að læra og þjálfa sína skapandi hugsun. 

Annan misskilning margra segir hann vera að skapandi hugsun tilheyri bara listum og þriðji 

misskilningurinn sé að sköpun sé að sleppa fram af sér beislinu. Það segir hann alls ekki vera 

raunina, heldur að sköpunarferli sé ferli sem krefjist ákveðinnar hæfni, þekkingar og aga. 

Robinson (2009) vill gera greinarmun á því að kenna á skapandi og fjölbreytilegan hátt og að 

kenna skapandi hugsun. Kennarinn nýti sína skapandi hugsun til að gera námsefnið 

spennandi og skemmtilegt. Að kenna skapandi hugsun sé að gefa nemendum tækifæri til 

nýsköpunar, til að gera tilraunir og gefa þeim ekki svörin, heldur leyfa þeim sjálfum að 

komast að niðurstöðu. Í heftinu um sköpun er fjallað um skapandi kennara og þar kemur 

fram að kennarinn gegni lykilhlutverki í að efla sköpun í skólastarfi. Hann leiði starfið, sé 

hvatamaður að skapandi verkefnum og geti brugðist við áhugaverðum augnablikum í 

kennslustofunni. Kennarinn þurfi að vera óhræddur, treysta sjálfum sér og nemendum í 

verkefni sem ekki er alltaf vitað hvar endi (Ingibjörg o.fl., 2012).  

Það sem einkennir skapandi kennara er í raun það sama og einkennir alla góða 

kennara. Hann hefur trú og áhuga á nemendum sínum, gerir kröfur en er 

sanngjarn, er sífellt að leita nýrra leiða í kennslu, hefur ódrepandi áhuga og veit 

að það sem hann er að miðla skiptir nemandann raunverulegu máli. Hann sér 

leiðir til að vinna með öðrum og er óhræddur við að tengja sína grein eða greinar 

við aðrar (Ingibjörg, o.fl., 2012, bls. 43). 



 

33 

4.2 Læsi 

Hugmyndir manna um læsi hafa verið að breytast á undanförnum árum. Í nýrri aðalnámskrá 

kemur fram að læsi snúist fyrst og fremst um merkingarsköpun. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í grein sinni Að vera læs á náttúrufræðitexta lýsir Hafþór 

Guðjónsson (2011) áhyggjum sínum á skilningi nemenda á hugtökum og því að ná valdi á 

orðræðu greinarinnar. Hafþór talar líka um að tungumálið virðist njóta vaxandi athygli og 

margir kennarar hafi áhyggjur af orðaforða nemenda og því beri að bregðast við. Það virðist 

því vera full þörf á að skoða læsi í öllum námsgreinum, ekki bara í íslensku. Líkt og í 

náttúrufræði er stærðfræðin sérstakur málheimur, orðræða, sérstök orð og sérstök tákn. 

Hafþór (2011) heldur því fram að of mikil áhersla sé á innihald og yfirferð og að nemendur 

þurfi að geta endurtekið það sem stendur í námsbókunum. Að vinna með stærðfræði á 

skapandi hátt og tengja við hugtök stærðfræðinnar gæti verið einn þáttur í að bæta hæfni 

nemenda í stærðfræði.  

Í heftinu um læsi ræðir Stefán Jökulsson (2012) um þrjú mikilvæg þrep læsis og leggur 

áherslu á að merkingarsköpun snúist um hvað nemandinn gerir við efnið í samspili hugar og 

handar. Á fyrsta þrepi þurfi nemandinn að útvega hráefni, vinna síðan úr hráefninu og koma 

að lokum verkinu á framfæri. Flestir gætu skrifað undir það að hefðbundið læsi snúist um 

prentmál, en þar með sé ekki öll sagan sögð. Merkingarsköpunin snúist aldrei um eitt mál 

t.d. prentmál, þar sem merkingarsköpunin litist af reynslu og skynjun viðkomandi, heldur 

snúist alltaf um ýmiss konar skynjun og skynhrif, svo sem liti, form og lögun (Stefán, 2012). 

Gott er að hafa þessi þrjú þekkingarþrep í huga við kennslu í öllum greinum.  

4.3 Lýðræði og mannréttindi 

Í heftinu um lýðræði og mannréttindi skrifa Ólafur Páll og Þóra Björk meðal annars um að 

skólasamfélag eigi sér takmarkaða samsvörun í samfélagi þar sem stjórnskipulag ríki, því að 

skólar séu ekki samfélag jafningja. Kennarar og nemendur geti ekki talist jafningjar þar sem 

nemendur velji sér ekki yfirmenn. Lýðræðislegt skólastarf byggi engu að síður á samvinnu og 

samveru þar sem nemendur þjálfist í að bera ábyrgð á eigin námi. Nemendur þurfi því að fá 

tækifæri til að hafa áhrif á verkefnaval og eigin námsframvindu (Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björk Sigurðardóttir 2012). Í aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) er 

lögð áhersla á að lýðræði sé mikilvægur þáttur í skólastarfi og þess vegna þurfi nemendur að 

læra um slík samfélög. Mikilvægt er að þjálfa lýðræðislega hugsun og leggja ber áherslu á að 

hver og einn nemandi skiptir máli og að allir séu jafnir. Kennari sem vill taka lýðræðishlutverk 

sitt alvarlega getur farið ólíkar leiðir (Ólafur Páll og Þóra, 2012).  
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4.4 Jafnrétti 

Í heftinu um jafnrétti kemur fram að jafnréttismenntun í skólum snúi að mörgum þáttum 

samfélagsins. Að við séum samfélag fjölbreytileika, margra ólíkra hópa sem hafi mismunandi 

stöðu í samfélaginu. Jafnréttismenntun snúi ekki bara að kynjamisrétti heldur þurfi að taka 

tillit til ólíkra hópa sem markast af uppruna, litarhætti, trúabrögðum, kynhneigð, 

tungumálakunnáttu, efnahagslegri stöðu og svo framvegis. Umfjöllun um jafnrétti þurfi að 

því að byggjast á virðingu fyrir margbreytileika og mannlegu eðli. Skólinn er í raun eina 

stofnun samfélagsins sem getur tryggt öllum nemendum jöfn tækifæri óháð félagslegum og 

menningarlegum kringumstæðum (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2012). 

4.5 Sjálfbærni 

Sigrún Helgadóttir er höfundur heftisins um sjábærni og telur sjálfbærni snúast um samspil 

umhverfis, félagslegra þátta og efnahags. Að hugtakið sjálfbærni feli í sér að við leitumst við 

að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta 

þörfum sínum. Menntun til sjálfbærni feli í sér að horfa til framtíðar og virða rétt komandi 

kynslóða til sæmandi lífs og heilbrigðis (Sigrún, 2013). Í skólastarfi ætti því að leggja áherslu á 

að margt smátt gerir eitt stórt og að framlag hvers og eins skipti máli (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í grein sinni Listir og sjálfbærni fjallar Ásthildur B. 

Jónsdóttir um áhrifamátt sjónlista í menntun til sjálfbærni og að menntun til sjálfbærni sé 

skilgreind út frá gagnrýnni og skapandi hugsun. Greinin fjallar um það hvernig 

myndmenntakennarar gætu stuðlað að menntun til sjálfbærni (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). 

Ásthildur segir ennfremur að um leið og nemendur vinni með eigin hugmyndir þrói þeir eigið 

gildismat og viðhorf. Í skapandi vinnu þurfi nemendur að velja efnivið í verkefnið sem gæti 

orðið gott tækifæri til umræðu um daglega lífshætti, endurvinnslu og endurnýtingu, samspil 

manns og náttúru og verðmætamat. Daglegar venjur og ólík neyslumynstur séu hluti af 

menningunni og tengist því menntun til sjálfbærni (Ásthildur, 2011). 

4.6 Heilbrigði og velferð 

Eins og fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla byggist heilbrigði á andlegri, líkamlegri og 

félagslegri vellíðan. Allt skólastarf þurfi að stuðla markvisst að velferð og vellíðan nemenda 

og að hluti af heilbrigði sé jákvæð sjálfsmynd og andleg vellíðan. Til að byggja upp sjálfsmynd 

ættu nemendur að fá tækifæri til að þroska styrkleika sína og vinna með eigin áhugasvið 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í heftinu um heilbrigði og velferð kemur fram 

að einstaklingar með jákvæða sjálfsmynd séu sjálfsöruggir, þekki styrkleika sína og veikleika, 

nái oftast árangri og geti látið sér líða vel. Jákvætt og hvetjandi skólaumhverfi sé því 

mikilvægt (Margrét Héðinsdóttir, 2013).  
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4.7 Samantekt 

Þó svo að umfjöllun um grunnþætti menntunar hafi ekki birst í námskrá fyrir grunnskóla fyrr 

en við lok kennsluferils míns hafa þau gildi sem sett eru fram með þeim haft áhrif á kennslu 

mína frá upphafi. Grunnþættirnir byggja á löggjöf um skóla og alþjóðasamþykkta sem við 

eigum aðlid að og þau gildi sem þar birtast eru samofin menningu okkar og hafa haft áhrif á 

skólastarf á Íslandi. Í kafla 6.6 ræði ég nánar hvernig ég greindi að grunnþættirnir birtust í 

vinnu minni með nemendum.  
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5 Ferðalagið  

Í starfi mínu sem kennari hef ég oft hugsað um hversu mörgum finnst þeim hafi gengið illa í 

stærðfræðinni og liðið illa í stærðfræðitímum. Margir á mínum aldri sem eiga ekki góðar 

minningar um sitt stærðfræðinám. Minnist þess líka þegar að ég var í framhaldsskóla og var 

framarlega í stærðfræði að það vakti athygli að ég stúlkan stæði mig svona vel. Geta í 

stærðfræði er ekki sérstakur meðfæddur hæfileiki heldur ættu allir að geta lært stærðfræði. 

Það hefur því skipt mig miklu máli í minni kennslu og verið mikilvægt fyrir mig að skapa 

jákvætt andrúmsloft í kennslustofunni, vinna með stærðfræðina á skapandi hátt og hafa 

nemendur með í ráðum hvað varðar námsmat. Þannig hefur mér yfirleitt tekist að láta 

nemendum líða vel, sem gerir þá um leið jákvæðari og glaðari í vinnu. Ég hef lagt megin 

áherslu á skilning, en yfirferð námsefnis hefur skipt mig minna máli. Ég hef ekki lagt fyrir 

nemendur hefðbundnar kennsluáætlanir í stærðfræði og byrja ekki endileg á fyrsta kafla í 

bókinni. Þegar meirihluti nemenda er að verða búinn með kaflann læt ég gott heita og byrja 

á nýjum kafla og þá fylgjast allir að í byrjun. Með þessum hætti getur hver nemandi farið yfir 

námsefnið á þeim hraða sem hentar. Svona vinnubrögð gefa fjölbreyttum nemendahópi 

tækifæri til að nálgast stærðfræðina eftir öðrum leiðum en hefðubundið getur talist, bæði 

hvað varðar yfirferð, skapandi vinnu og námsmat. 

5.1 Get ég eða get ég ekki? 

Margir sérfræðingar telja að stærðfræði eigi við ímyndarvanda að etja og að algengt sé að 

fólk eigi slæmar minningar um stærðfræðinám sitt í skóla. Það hafi verið bæði erfitt og 

leiðinlegt og jafnvel haft neikvæð áhrif á sjálfsmyndina og dregið úr sjálfstrausti. Þessu 

viðhorfi þyrfti að breyta og ég sé að ein leiðin til breytinga á þessu viðhorfi og upplifun gæti 

verið að tengja saman stærðfræði og list- og verkgreinar og opna nemendum þannig sýn inn í 

fegurð stærðfræðinnar.   

Stærðfræðin glímir við ímyndarvandamál. Fyrir mörgu fólki stendur stærðfræðin 

fyrir einhæfa og leiðinlega reynslu í skóla. Hins vegar getur stærðfræðin verið 

uppspretta fyrir óteljandi fallegar myndir og skipulag að því gefnu að viðkomandi 

hafi löngun og hæfni til að lesa í og skilja fagurfræðina sem stærðfræðin felur í 

sér. (Kent & Sharp, 2005, bls. 23). 

Þessi tilvitnun er úr skýrslu Phillips Kent og Johns Sharp um Bridges between 

mathematics and art. Bridges er heiti á alþjóðlegri ráðstefnu, þar sem markmiðið er að leiða 

saman alls konar listamenn og stærðfræðinga og skapa þeim tækifæri til að skiptast á 

hugmyndum, sýna verk sín og finna sameignlegan flöt stærðfræði og lista. Þessi ráðstefna 

hefur verið haldin á hverju sumri síðan 1998. Þessa tilvitnun valdi ég vegna þess að mér 
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finnst hún endurspegla það sem ég er að hugsa. Þessum samtökum kynntist ég við lestur 

greinarinnar Mathematics and Art eftir John Sharp (2012), en greinin fjallar að mestu um 

þessi samtök. Margir nemendur trúa því að þeir geti ekki lært stærðfræði, þeir séu bara 

fæddir svona og engin von sé til að hægt verði að breyta því. Það er eins konar goðsögn að 

geta í stærðfræði sé meðfædd og að annaðhvort geti maður eitthvað í stærðfræði eða ekki. 

Einnig telja margir að þeir sem eru góðir í stærðfræði séu gáfaðri en aðrir. Kennslan í 

stærðfræði þyrfti því að snúast um að auka sjálfstraust nemenda með fjölbreytilegum 

verkefnum og kennsluaðferðum.  

Í bók sinni Mathematical Mindset fjallar Jo Boaler (2016) mikið um hugarfar nemenda til 

stærðfræði. Hún segir að þeir sem hafi hugarfar vaxtar (e. growth mindset) til stærðfræði séu 

líklegri til að ná árangri en þeir sem hafi fastmótað hugarfar (e. fixed mindset) og telji sig ekki 

geta breytt sinni greind eða haft áhrif á getu í stærðfræði. Ég get tekið undir viðhorf Boaler 

(2016) um að stærðfræði sé sú grein sem geti haft hvað mest áhrif á trú nemenda á getu 

sína. Ýmsar rannsóknir benda til þess að árangur sé ekki hægt að rekja til heilans við fæðingu 

heldur til þess viðhorfs sem nemendur tileinka sér gagnvart stærðfræðinni, jákvæðs eða 

neikvæðs, og skilaboða sem þeir fái frá öðrum um möguleika þeirra til að ná árangri í námi. 

Besti árangur náist þegar að nemendur hafi trú á sjálfum sér (Boaler,2016). Enginn er því 

fæddur með stærðfræðiheila eða einstaka stærðfræðihæfileika. Allir eiga möguleika á því að 

læra stærðfræði. Vinnuframlag nemenda og úthald hefur oft meira að segja en meðfæddar 

„gáfur“. Í þriðja hefti Eimreiðarinnar frá 1931 fjallar Sveinn Sigurðsson um Albert Einstein og 

þar kemur fram að enginn vísindamaður hefi haft eins mikil áhrif á samtíð sína eins og þýski 

stærðfræðingurinn Albert Einstein, sem virðist þó ekki hafa verið bráðþroska, bæði seinn til 

máls og tregur til náms. Við fjórtán ára aldur urðu stærðfræði og hljómlist kærustu 

námsgreinar hans (Sveinn Sigurðsson, 1931).  

5.2 Dreifiaðferð - kennsluaðferð 

Nemendum finnst almennt mjög gaman að vinna með stærðfræðina á annan hátt en að sitja 

við borð, reikna og finna lausn. Dewey heldur því fram að vandinn við að velja og skipuleggja 

námsefni sé grundvallaratriði og það sé tvennt sem að sé á ábyrgð kennarans. Annars vegar 

að viðfangsefnið þróist út frá þeim reynsluskilyrðum sem fyrir hendi eru og að það sé ekki 

ofvaxið hæfileikum nemandans. Hins vegar að það sé þess eðlis að það veki hjá 

nemandanum virka löngun til að fræðast og koma fram með nýjar hugmyndir (Dewey, 2000). 

Ég hef verið mjög dugleg að leita að nýjum skapandi viðfangsefnum tengdum stærðfræði 

sem gefi nemendum möguleika á að vinna á skapandi hátt á sínum forsendum. Þetta mundi 

því varla teljast hefðbundin kennsla samkvæmt Dewey því að í hefðbundinni kennslu koma 

verkefnin utanfrá (Dewey, 2000). Mér finnst alltaf spennandi að sjá hvort verkefni ganga og 
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hvernig útkoman verður, því að í list- og verkgreinum er ekki fyrirframákveðin niðurstaða 

(Eisner, 2002).  

Ég legg sjaldan verkefni fyrir allan bekkinn í einu, það er flókið og aldrei nema hluti af 

nemendunum sem nær því sem kennarinn segir. Í stað þess nota ég aðferð sem ég kalla 

dreifiaðferð, en það er nafn sem vinkona mín og samkennari gaf þessari kennsluaðferð 

minni. Eisner (2002) heldur því fram að kennarar þurfi að vera mjög meðvitaðir um að 

nemendur séu þátttakendur í náminu en ekki þiggjendur. Kennarar eigi því ekki að segja 

nemendum eða “leggja inn” þekkingu heldur vera með upplegg sem krefst þess að 

nemendur hugsi, hafi skoðanir og taki þátt. Þessi aðferð byggist þó á því að kennarinn þekki 

nemendur vel. Aðferðin gengur út á það að ég kalla til mín nemendur, sem eru líklegir til að 

hafa áhuga á verkefninu, útskýri verkefnið og kem þeim af stað í vinnu. Það bregst ekki að 

einhver annar nemandi verður forvitinn og kemur til að athuga hvað sé í gangi og þannig 

kviknar áhuginn frekar. Þar sem nemendur mínir eru sjaldan allir að vinna það sama er 

auðvelt að setja vinnu af stað á þennan hátt. Þeim finnst þetta fullkomlega eðlilegt. Oft þarf 

að nota myndvarpa og þá komast ekki allir að í einu hvort eð er, þannig að þessi aðferð 

skapar afslappað umhverfi og nemendur eru rólegir. Eitt af verkefnunum sem ég vann með 

nemendum var speglunarverkefni, sem gekk út á það að nemendur áttu að teikna mandölur.  

Þegar svona vinnubrögð eru viðhöfð taka verkefnin langan tíma og nauðsynlegt er að 

gefa svigrúm þar til að allir nemendur í bekknum hafa lokið verkefni sínu. Þar sem ég er ekki 

mjög upptekin af tíma og er sjaldan með niðurneglda kennsluáætlun þá gef ég nemendum 

þann tíma sem að þeir þurfa til að ljúka verkefninu. Það sem er skemmtilegast við slíka 

skapandi vinnu er að allir eru með á sínum forsendum. Allir að sullast í því sama. Lokaafurðin 

verður persónulegt listaverk sem segir um leið mikið um nemandann. Ferlið er greinandi, ég 

kynnist nemendum vel, sé hvernig þeir vinna, hvernig skilningurinn er og úthaldið. Hér þarf 

ekki próf eða einkunnir. Það bætir miklu við skapandi verkefni að setja upp sýningar á 

verkum nemenda og það er mikilvægt fyrir alla nemendur að ná árangri og eiga verk á 

sýningu. Slík sýning getur líka orðið hvatning fyrir aðra, bæði kennara og nemendur til að 

takast á við stærðfræðina á annan og meira skapandi hátt en áður, enda eiga list- og 

verkgreinar að þjóna mikilvægu hlutverki í skólastarfinu (Eisner, 2000).  

5.3 Rúmfræði og sköpun  

Veturinn 2016 – 2017 varð minn síðasti í kennslu sem fastráðins kennara, en ég hafði 

ákveðið að fara á eftirlaun frá og með hausti 2017. Það var því annað hvort að hrökkva eða 

stökkva og gera eitthvað skapandi og skemmtilegt. Þennan vetur var ég viðbótarkennari í 

stærðfræði í 10. bekk, bekkirnir voru þrír og auk þess hafði ég kennt einum af þessum 

bekkjum stærðfræði í 8. bekk. Um vorið þegar þessir nemendur voru í 8. bekk unnu allir 

nemendur árgangsins verkefni sem ég nefni Hvað getur þú búið til úr stafnum þínum? og 
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lokaafurðin varð teningur með mynstrum sem nemendur gerðu úr stafnum sínum, sjá 

viðauka. Verkefnið tengdi ég kaflanum um hnitakerfi og flutninga í Átta-tíu bókaflokknum. 

Bókaflokkurinn inniheldur sex bækur og hefur verið kenndur á unglingastigi, tvær bækur fyrir 

hvern aldurshóp. Í gegnum þessa vinnu, sem ég hafði yfirumsjón með, kynntist ég öllum 

nemendum árgangsins sem gerði eftirleikinn auðveldari en ella. Haustið 2016 voru þessir 

nemendur í 10. bekk og við stærðfræðikennarar tókum ákvörðun um að halda áfram með 

skapandi stærðfræði og lögðum fyrir teikniverkefni þar sem teikna átti reglulegan tólfflötung 

(e. dodecahedron), en hann er samsettur úr tólf reglulegum fimmhyrningum. Nemendur fóru 

eftir leiðbeiningum á youtube og notuðu ýmist símana sína eða iPad. Almennt kom það 

nemendum á óvart hversu mikið þeir þyrftu að teikna til að ná fram þrívíddarmynd. Þetta 

verkefni var góð æfing í að skoða hversu mikinn undirbúning þyrfti oft til að komast á 

lokapunkt. Margir nemendur urðu mjög hissa þegar að þeir uppgötvuðu þrívíddina.  

Rétt fyrir páska ákváðum við svo að leggja fyrir allan árganginn hugmynd mína að 

skapandi lokaverkefni í stærðfræði tengt listum, sem ég nefndi í kaflanum Val á verkefni. Eins 

og þar kom fram áttu nemendur að velja sér stærðfræðing og kynna hann og hins vegar að 

vinna verkefni sem tengdi saman stærðfræði og listir. Listaverkið gat ýmist verið tengt þeim 

stærðfræðingi sem nemendur völdu eða ekki. Verkefnið tengdist viðfangsefnum í kafla 2, 

Rúmfræði og hönnun í Skala 3A. Í kaflanum er meðal annars fjallað um fjarvídd og 

hvarfpunkta, listir og arkitektúr. Verkefnið var opið og enginn rammi um inntak eða 

framsetningu. Við vissum því ekkert í hvaða áttir verkefnin færu og renndum alveg blint í 

sjóinn með þetta, sem gerði verkefnið um leið mjög spennandi. Við völdum að hafa verkefnið 

svona galopið til að gefa nemendum kost á að taka eigin ákvarðanir og bera ábyrgð hver á 

sínu verkefni. Með því að gefa nemendum kost á að ákveða sjálfir verkefni, hvaða tækni og 

liti þeir notuðu og á hvaða hátt þeir skiluðu verkefninu varð námið persónulegra en ella og 

um leið merkingarbærara fyrir þá.  

Að hvetja nemendur til að nota ímyndunaraflið er það sama og að bjóða þeim að 

sjá hlutina á mismunandi hátt. Þetta er auðvitað það sem vísindamenn og 

listamenn gera; þeir sjá hlutina eins og þeir eru en ímynda sér hvernig þeir gætu 

verið öðruvísi. Þeir nýta sér síðan vitneskju sína, tæknikunnáttu og tilfinningu til 

að finna það sem þeir hafa ímyndað sér (Eisner, 2002, bls. 198). 

Á hverjum degi kom eitthvað nýtt innlegg frá okkur kennurunum, það gat verið um 

stærðfræði, stærðfræðing, listamann, mynsturgerð, litafræði, hugsanlegt efnisval og 

vinnubrögð. Þessir nemendur höfðu kynnst og unnið með brotala, gullinsnið og Fibonacci 

talnarunur og voru auk þess búnir að kynnast þrívíddarteikningum. Nauðsynlegt var að gefa 

nemendum góðan tíma til að hugsa og melta hugmyndir sínar en það er stór þáttur í 

hugmynda- og þróunarvinnu. Verkefnin urðu mjög fjölbreytt, engin tvö eins og mörg komu á 
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óvart. Margir nemendur völdu að vinna með Sierpinski þríhyrninginn sem er einn af frægustu 

brotölum heims. Brotali er ákveðið form sem endurtekur sig aftur og aftur, ýmist stækkar 

eða minnkar. Öll urðu verkefnin ólík. Flestir nemendur kusu að vinna einir og þó voru nokkur 

verkefni þar sem nemendur unnu saman tveir og tveir.  

Þetta verkefni innihélt alla þá þætti sem einkenna hugmynda- og þróunarvinnu, reyndi á 

skapandi hugsun og gagnrýna hugsun, studdi við einstaklingsmiðað nám og kom þannig til 

móts við þarfir og áhuga hvers nemanda. Það var dásamlegt að fylgjast með nemendum og 

sjá hversu duglegir og hugmyndaríkir þeir voru. Með því að fást við skapandi vinnu í 

stærðfræði, leita lausna og setja hlutina í semhengi, komust þeir yfir ný landamæri og sáu 

þannig heim stærðfræðinnar í nýju ljósi. 

Í grein sinni Listgreinar í skólastarfi – krydd eða kjarni? fjallar Þorgerður Hlöðversdóttir, 

textílkennari (2009) um list- og verkgreinarnar sem krydd eða kjarna. Hún telur að þessar 

greinar eigi að vera kjarni til jafns við bóklegar greinar. Þorgerður telur hlutverk list- og 

verkgreina mikilvægt til að nemendur þroskist á eigin forsendum. Hún talar líka um nauðsyn 

þess að nemendur fái fremur tækifæri til að velja viðfangsefni við hæfi, en að steypa alla í 

sama mót og telur að þannig opnist möguleikar til að hleypa nýju lífi í skólastarfið. Þorgerður 

telur einnig að menntun til framtíðar feli í sér að nemendur öðlist hæfni til að leysa fjölbreytt 

verkefni og að gagnrýnin skapandi hugsun sé meðal þeirra eiginleika sem nemendur þurfi á 

að halda til að verða virkir þátttakendur í samfélagi okkar á 21. öld. Þorgerður segir 

ennfremur að þannig sé nemendum gefið tækifæri til að upplifa þá innri ánægju sem fylgir 

því að sjá árangur af vinnu sem þeir hafi sjálfir mótað. Hún telur að í skólum sé allt of mikil 

áhersla lögð á ytri umbun og að nemendur striti til að fá góðar einkunnir, en njóti ekki 

vinnunnar við að leysa verkefni. Henni finnst að nemendur fái oft ekki tíma til að sökkva sér 

niður í verkefni vegna þess að stöðugt sé verið að leita eftir umbun, að einkunnir skipti öllu 

máli og að skólinn einkennist meira af striti en vinnu. Oft sé skipt um viðfangsefni og reynt að 

komast yfir sem mest námsefni á sem skemmstum tíma (Þorgerður, 2009). 

Í list og verkgreinum geta nemendur auðveldlega gert eitthvað að sínu þar sem eðli 

greinanna er að gera sjálfur og útfæra verkefnið. Það er svo hlutverk kennarans að ræða við 

nemendur, leiðbeina þeim og koma með hugmyndir um hvernig hægt sé að vinna áfram með 

verkefnið. Kennarar þurfa líka að hlusta eftir því sem nemendur eru að segja og vera 

óhræddir við að taka slaginn. Nemendur þurfa að æfast í að rökstyðja hvers vegna þeir vilji 

hafa hlutina svona eða hinsegin, ekki bara að þeir segi að þetta sé þeirra verk og að þeir vilji 

hafa það svona eða hinsegin.  
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Í bókinn Nám fyrir alla koma fram mörg góð ráð fyrir kennara og 

eitt af þeim er að kennarar eigi að gera sem mest úr 

námstækifærum nemenda með því að nota áhrifamiklar 

kennsluaðferðir. Þar kemur líka fram að hlutverk kennara sé að 

horfa á hvað nemendur hafast að, komast að því af hverju þeir gera 

hlutina á þennan hátt og gefa þeim góð ráð, þannig að þeir geti 

sjálfir gert það sem til þarf (Ferguson o.fl., 2012). 

Kennarar og nemendur ákváðu í lokin að setja upp sýningu á 

öllum verkefnum nemenda, og síðasta verkefnið bættist á sýninguna 

að morgni útskriftardags. Það verkefni var mynstur teiknað með 

hornréttum línum og síðan saumaður krossaumur. Viðkomandi nemandi hafði tekið 

verkefnið með sér í lokaferð árgangsins í Þórsmörk og lokið við það þar. Við nefndum 

sýninguna Rúmfræði og listir og vorum mjög stolt yfir því að allir nemendur árgangsins áttu 

verk á sýningunni og fjölbreytnin var mikil, sjá viðauka A. 

5.4 Mynsturgerð heillar  

Ekki er nein ein leið til að vera skapandi í stærðfræði, en að vinna með mynstur er einn 

möguleiki til að leiða nemendur inn í undraheim stærðfræðinnar og gefa þeim þannig 

svigrúm og frelsi til að nýta sköpunarhæfileika sína. Mynstur finnast allt í kringum okkur, til 

dæmis flísar á heimilum, mynstur í fatnaði og alls konar textíll. Það er næstum því sama hvað 

augað greinir, alls staðar í umhverfinu er hægt að sjá og finna mynstur. Mynstur hafa auk 

þess tengst mismunandi menningarheimum, tímabilum og trúarbrögðum. Stærðfræðingar 

hafa í auknum mæli skoðað hvernig menningararfur gæti tengst inn í stærðfræðikennsluna 

og víkkað þannig sjóndeildarhring nemenda (Tennant, 2009). 

Að kynna nemendum menningar- og sögulega tengingu stærðfræðinnar getur 

styrkt þá útbreiddu skoðun að stærðfræðin feli í sér skapandi hugsun (Tennant, 

2009). 

Hér mætti nefna sem dæmi íslamska skreytilist sem einkennist af samhverfum 

mynstureiningum. Íslömsk mynstur skreyta oft byggingar og helgistaði múslima og er 

Alhambra höllin í Granada á Spáni ein af frægustu byggingum þar sem finna má íslamska 

skreytilist. Flísamynstrin í höllinni lúta stærðfræðilegum lögmálum eins og endurtekningu (e. 

repetition) samhverfu (e. symmetry) og samfellu (e. continuity). Einfalda mynstureiningu er 

hægt að endurtaka út í hið ónedanlega (Tennant, 2009).  

Í námsefnisflokknum Átta-tíu, námsbókinni Átta-tíu 2, eru verkefni um mynstur frá 

mismunandi menningarheimum og tímabilum þar sem nemendur eiga að greina 

 

Mynd 22. Sierpinski 
þríhyrningur. 
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mynstureiningar og teikna þær upp og greina frá flutningum sem hafa verið notaðir. Þar er 

einnig að finna verkefni um íslömsk mynstur (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2006). Með því að tengja þannig saman fagurfræði, menningu og sögu 

kynnast nemendur stærðfræðinni á nýjan hátt þar sem að lögð er áhersla á sköpun. 

Mynstur hafa alla tíð heillað mig og sökum þess hef ég oft verið fljót að reka augun í 

tækifæri til mynsturgerðar í tengslum við stærðfræðiverkefni í kennslubókunum, sem síðan 

væri möguleiki á að yfirfæra í textíl eða tengja á annan hátt list- og verkgreinum. Þegar ég 

byrjaði að kenna í Grundaskóla var mikið unnið með rökkubba í stærðfræði. Til voru kassar 

með fimm ólíkum formum, í tveimur stærðum og þykktum og þremur litum.  

 

Mynd 23. Rökkubbaverkefni. 

Í textílkennslunni nýtti ég rökkubbana til mynsturgerðar og hvatti þannig nemendur til að 

búa til sín eigin mynstur og gáfu kubbarnir gott tækifæri til umræðu um stærðfræðihugtök.  

Forsendur mynsturgerðarinnar voru þær að nemendur reyndu að nýta öll grunnformin að 

minnsta kosti einu sinni í mynstrinu. Við það sköpuðust miklar umræður og sérstaklega um 

skilgreiningar á ferhyrningi, rétthyrningi og ferningi. Nemendur yfirfærðu síðan mynstrin sín í 

textíl. Á þessum tíma voru pinnabretti líka mikið notuð stærðfræðikennslunni. Auðvelt var 

fyrir nemendur að nýta brettin til þess að búa til mynstureiningar og yfirfæra síðan á pappír.  

 

Mynd 24. Speglunarverkefni. 

Pinnabrettunum fylgdi fjölritað eyðublað, sem var hugsað fyrir speglunarverkefni þar sem 

gert var ráð fyrir að nemendur teiknuðu fjórar mismunandi hugmyndir að mynstrum, veldu 

eina, teiknuðu og spegluðu. Þetta þótti mér kjörið verkefni til að búa til mynstur, sem 

nemendur gætu síðan saumað út með krosssaumi. Speglunarverkefni eru góð til að kynna 

nemendum hnitakerfið, hugtök þess og eiginleika.  



 

43 

Fyrsta verkefnið sem ég nýtti beint upp úr stærðfræðinámsefni var verkefni um 

fjórmínur. Í kennsluleiðbeiningum með bókinni kemur fram að tilgangur verkefnisins sé að fá 

nemendur til að glíma við þrautir og raða saman fjórmínum, en fjórmína er búin til úr fjórum 

ferningum (Guðný Helga Gunnarsdóttir, 1985).  

 

Mynd 25. Fjórmínuverkefni 

Auðvelt var að tengja pælingar um fjórmínur við tölvuleikinn Tetris, en flestir nemendur 

þekktu þann leik. Í framhaldinu teiknuðu nemendur sitt eigið mynstur og saumuðu síðan út 

með krosssaumi. Með því að gefa nemendum kost á að útfæra sín eigin mynsur verður 

framsetning á lokaafurð persónulegri og persónuleg tengsl við verkefnið meiri en þegar 

unnin eru hefðbundin verkefni (Eisner, 2000). 

Við kennslu á miðstiginu nýtti ég þemaheftið Mynstur, heftið er hluti af 

námsefnisflokknum Geisli, ætlað nemendum á miðstigi og höfundur er Guðrún 

Angantýsdóttir (2003). Í þessu hefti eru 

skoðuð mismunandi mynstur sem finna má 

í umhverfinu. Þarna koma fram hugtök eins 

og flutningar, speglum, hliðrun, snúningur, 

grunnform og mynstureining. Í heftinu 

kynnir Guðrún til sögunnar listamanninn 

Escher og aðferð hans við þökun. Í 

verklýsingunni koma fram 

stærðfræðihugtökin ferningur, hliðrun, mótlægar hliðar, grunnform og þökun.  

Annað verkefni í heftinu sem höfðaði sterkt til mín var um boga og línur. Í því verkefni 

þurftu nemendur að nýta sér hringfara. Að nota hringfara er eitt af því sem hefur fylgt mér í 

gegnum tíðina. Þegar að ég var lítil stúlka var faðir minn í Iðnskólanum í Reykjavík og ég 

elskaði að sitja hjá honum þegar að hann var að teikna og fékk oft að æfa mig í að nota 

hringfara. Þarna lærði ég líka hversu mikilvægt það er að hafa góð verkfæri. Í verkefninu um 

boga og línur koma fram mörg stærðfræðihugtök eins og miðpunktur, geisli, bogi, 

skurðpunktur. Heftinu fylgja kennsluleiðbeiningar þar sem markmiðin eru kynnt. Þau eru 

meðal annars að nemendur kynnist því að stærðfræði er að finna alls staðar í umverfinu, að 

nemendur þjálfist í að greina mynstureiningu og teikni eigin mynstur og geti greint 

 

Mynd 26. Aðferð Eschers. 

 

Mynd 27. Bogar og línur. 
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mismunandi flutninga í þeim. Guðrún (2003) nefnir í kennsluleiðbeiningum að mörg 

verkefnanna henti ágætlega við kennslu bæði í handmennt og myndmennt. Hún talar líka um 

samstarf stærðfræðikennara við kennara þeirra greina, sem er einmitt það sem ég hef gert 

með góðum árangri. 

 Þegar líður á skólagönguna verða nemendur oft neikvæðir gagnvart stærðfræðinni og 

missa áhugann. Með því að tengja saman stærðfræði og listir gætu nemendur upplifað 

skapandi hlið stærðfræðinnar í gegnum rúmfræði. Þetta var einmitt það sem gerðist hjá Tim 

Granger, en hann segir frá skemmtilegu þökunarverkefni í 5. bekk í grein sinni Math is Art 

(2019). Hann segir að í skólabyrjun séu yfirleitt allir spenntir að byrja í skólanum og hlakki til 

að takast á við ný verkefni. Í fyrsta stærðfræðitímanum þetta haustið voru nemendur hreint 

ekkert spenntir og frekar neikvæðir og hann varð hugsi. Á hvern hátt gæti hann leitt 

nemendur inn í undraheim stærðfræðinnar ef þeim fyndist stærðfræði leiðinleg og snérist 

bara um tölur og talnavinnu. Hann tók því ákvörðun um að henda sér í að vinna með þökun 

og nemendur urðu strax spenntir. Verkefnið gekk vel og fór fram úr hans björtustu vonum. Í 

lokin höfðu nemendur búið til þrenns konar mynstur, valið eitt og prentað á bol. Það sem 

kom nemendum á óvart var að þeir lærðu heilmikla stærðfræði og kynntust stærðfræðinni á 

nýjan hátt, voru glaðir og fannst gaman. Það samræmist minni reynslu í vinnu með 

þemaheftið um mynstur, nemendum fannst gaman að vinna þessi verkefni og voru líka hissa 

á því að stærðfræðin væri meira en bara tölur, dæmi og svör (Granger, 2019). 

5.5 Stærðfræði og listir 

Ein og áður hefur komið fram er Sasho Kalajdzievski stærðfræðikennari við Háskólann í 

Manitoba og hefur gefið út nokkrar bækur um stærðfræði. Árið 2008 gaf hann út bókina 

Math and Art (Stærðfræði og listir) þar sem að hann segir frá því þegar hann kenndi áfanga 

sem hét Math and Art árið 2003. Skipulag áfangans þótti honum óvenjulegt þar sem að tveir 

þriðju hlutar voru stærðfræði, kenndir af stærðfræðingi og einn þriðji hluti listir sem kenndur 

var af listamanni eða arkitekt.  

Stærðfræðihlutinn gekk út á að kynna stærðfræðileg hugtök og skilgreiningar sem síðan 

væri mögulegt að túlka á listrænan hátt. Aðalmarkmiðið með útgáfu bókarinnar var því að 

sýna fram á möguleika í tengingu stærðfræði og lista. Annað markmið og alveg jafnmikilvægt 

var að sýna fram á fegurð stærðfræðinnar. Verkefnin í bókinni voru valin með tilliti til 

möguleika á listrænni túlkun og að þau gætu endurspeglað fegurð stærðfræðinnar. Í 

formálanum leggur hann jafnframt áherslu á að bókin fjalli fyrst og fremst um stærðfræði. 

Með bókinni vill hann reyna að eyða þeirri goðsögn að stærðfræði sé bara reikningur 

(Kalajdzieveski, 2008). Það var ánægjulegt fyrir mig að sjá að af tíu þemaverkefnum sem 

Kalajdezieveski fjallar í bók sinni hef ég unnið með fimm í minni kennslu.  
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Þessi fimm þemu eru grunnatriði rúmfræði, þar með talið gullinsnið og Fibonacci 

talnarunan, hnitakerfi og flutningar, þökun, brotalar og þrívídd.  

 

Mynd 28. Hornréttar línur. 

Í byrjun bókar Kalajdzieveski er fjallað um hinar fimm frumsendur Evklíðs. Að teikna beina 

línu með reglustiku og hringfara er fyrsta verkefnið í bókinni og einnig skilgreining á beinni 

línu. Verkefni hans samsvarar verkefninu á blaðsíðu 6 í Átta-tíu 1 um það hvernig teikna eigi 

hornrétta línu með stiku og hringfara og lýst er í kaflanum hér á undan um stærðfræðina. 

Þegar ég lagði verkefnið fyrir nemendur kom í ljós að þeir áttu margir í erfiðleikum með að 

skilja leiðbeiningarnar og ná tökum á aðferðinni. Ég lagði því til að þeir teiknuðu eins margar 

hornréttar línur og kæmust fyrir á einu A4 blaði, bæði lóðréttar og láréttar. Þetta verkefni 

gefur gott tækifæri til að ræða hugtök eins og samsíða línur, lóðréttar línur og láréttar línur. 

Meðan á vinnunni stóð fóru nemendur að nota þessi hugtök meira en áður til að lýsa því sem 

þeir voru að vinna. Orðræðan breyttist úr því að tala um að ferhyrningur hafi línu öðrum 

megin og eins línu hinum megin í að línurnar væru samsíða. Fljótlega sá ég að línurnar 

mynduðu flott mynstur sem gaf möguleika á að vinna á listrænan hátt. Samhliða þessu 

verkefni unnu nemendur glærusýningu um listamenn er nýtt hafa stærðfræðileg form í 

verkum sínum. Í byrjun fengu nemendur ákveðna listamenn til að skoða, þar á meðal 

Guðmundu Andrésdóttur (1922-2002) og Mondrian (1872-1944), hollenskan listmálara. 

Markmiðið með glærusýningunni var að nemendur kynntust betur litafræði í þeim tilgangi að 

velja liti til að lita mynstrið sitt. Margir nemendur urðu hugfangnir af verkum Mondrians, 

bæði litum og uppbyggingu og gátu tengt verkefnið sitt um hornréttar línur við verk hans 

sem mörg eru byggð upp af lóðréttum og láréttum línum. Þetta verkefni er kjörið til að vinna 

á svo margvíslegan hátt með tengingu við list- og verkgreinar. Hægt er að sauma krosssaum, 

mála málverk, lita með trélitum, sauma bútasaum, skanna inn í tölvu og gera tilraunir með 

flutninga. Það kom nemendum á óvart hversu mjög málverk Mondrians eru nýtt sem 

fyrirmyndir í alls konar hönnun, til dæmis á fatnaði og skóm. Að vinna á þennan hátt með svo 

einfalt verkefni opnaði nýjan heim fyrir nemendum. Þetta var fyrsta listræna verkefnið sem 

ég vann með þessum hópi. 

Kalajdzieveski (2008) fjallar líka um gullinsnið og Fibonacci rununa og sýnir þar hvernig 

megi teikna gullinn rétthyrning út frá ákveðinni lengd á striki með hringfara og reglustiku. Í 
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framhaldinu teiknar hann gullna spíralinn með hringfara og reglustiku inn í gullinn 

rétthyrning. Jón Kr. Arason (2001) segir gullinsnið oftast koma fyrir sem hlutfall hliðarlengda í 

rétthyrningnum eða um það bil 1,618:1. Rétthyrningur með þetta hutfall hliðarlengda er líka 

sagður vera gullinn rétthyrningur sem oft kemur fyrir í myndlist og byggingalist. Með 

námsefnisflokknum Átta-tíu fylgir þemahefti um gullinsnið eftir Kristínu Bjarnadóttur (2006) 

og er Mondrian nefndur þar, en í málverkunum hans er fólgnir allmargir gullnir rétthyrningar. 

Síðast í þemaheftinu er tekið fyrir gullinsnið í frumþáttum Evklíðs. Þar er sagt frá Evklíð sem 

hafi verið uppi um 300 árum fyrir Krist og skrifað kennslubók í stærðfræði er nefnist Stoikeia 

á grísku en frumþættir á íslensku. (Kristín, 2006). Fibonacci runan 1,1,2,3,5,8,13,21,....... 

ákvarðast af því að fyrstu tvær tölurnar eru báðar 1 en eftir það er sérhver tala í rununni 

summa næstu tveggja á undan. Hlutfall samliggjandi liða í rununni stefnir á hlutfall gullins 

rétthyrnings og tengist þannig gullinsniði. Runan er kennd við ítalska stærðfræðinginn 

Leonardo Fibonacci sem fæddist á 12. öld (Jón Kr. Arason, 2001). Það er nauðsynlegt að 

kynna nemendum gullinsnið og Fibonacci og opna á þann hátt nýjan heim stærðfræðinnar. 

Flestir nemendur urðu bæði hissa og hugfangnir og veltu því gjarnan fyrir sér hvort þetta 

væri virkilega stærðfræði!  

5.6 Hvert tækifæri nýtt 

Veturinn 2017 – 2018 var ég beðin um að taka að mér kennslu í myndmennt í 7. bekk í 

Grundaskóla. Mér var vandi á höndum þar sem ég er ekki myndmenntakennari. Niðurstaðan 

varð sú að í stað hefðbundinnar myndmenntar myndi ég tengja saman stærðfræði og listir. 

Nemendurnir voru ekki sérstaklega spenntir í byrjun, en það rættist úr því og vetrinum lauk 

með mörgum skemmtilegum verkefnum. Námsefnið útbjó ég sjálf og verkefnin voru aðallega 

unnin út frá hring og skiptingu hans í sex hluta með ákveðinni lengd geisla, en sex sinnum 

lengd geislans myndar hringferil.  

 

Mynd 29. Námsefni. 

Hægt er svo að vinna mörg verkefni út frá því, svo sem að teikna tening og uppgötva 

hvernig hægt er að sjá þrívídd út úr tvívíðri teikningu. Það virkar eins og galdur fyrir suma 

nemendur. Við ræddum saman um stærðfræðihugtök, svo sem hring, geisla, sexhyrning og 

reglulega hyrninga, jafnhliða þríhyrning, tening og hornréttar línur. Einnig gátu nemendur 

valið um teikniverkefni á youtube tengd rúmfræði sem var þó alveg frjálst. 
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Í desember 2019 tók ég svo að mér stuðningskennslu í forföllum í 10. bekk í þrettán daga. 

Í stað þess að nemendur fengju einstaklingsaðstoð ákváðu umsjónarkennarar að nýta 

styrkleika mína og við hentum okkur út í skapandi stærðfræði. Bekkirnir voru þrír og ég fór til 

skiptis inn í hvern bekk og vann skapandi verkefni í stærðfræði með öllum árgangnum og 

umsjónarkennararnir tóku í staðinn að sér stuðning við einstaka nemendur. Þá nýttist vel 

reynsla mín með 7. bekknum og auðvelt var að taka upp þráðinn að nýju. Þessu lauk með 

verkefnapakka með ákveðnum verkefnum. Að fara í svona stuttan tíma inn í árgang sem ég 

kenndi ekki til að vinna með nemendum skapandi stærðfræði var áskorun. Við kennararnir 

vissum ekkert hvernig þetta myndi leggjast í nemendur eða hvernig myndi ganga. Þessum 

nemendum hafði ég kennt textíl í 1. og 2. bekk og það gerði mér þetta aðeins auðveldara en 

ella. Verkefnin voru teningur, hringmynstur, hornréttar línur, jafnhliðar þríhyrningur og logo, 

þráðaverkefni með tólf punktum, línuverkefni (illusion) og að lokum tólfflötungur 

(dodecahedron) teiknaður eftir leiðbeiningum á youtube. 

 Í rannsóknarvinnunni komst ég að því að dodecan er komið úr grísku og þýðir tólf og að 

þessi tólfflötungur er einn af fimm margflötungum Platons (The five Platonic Solids). Vinnan 

gekk mjög vel, nemendur voru áhugasamir og fannst gaman. Þar sem við kennararnir 

renndum alveg blint í sjóinn með þetta verkefni vorum við ekki í byrjun ákveðnir með 

námsmatið. Verkefnin gengu vel og við urðum því sammála um að nemendur skyldu skila 

þessum sjö verkefnum, auk þess sem þeir ættu að velja sér lokaverkefni. Eins og við var að 

búast voru lokaverkefnin fjölbreytileg og miserfið. Í heildina vorum við kennararnir ánægðir 

með hvernig til tókst, nemendur tóku mér vel, voru kurteisir og áhugasamir. Í hvert sinn sem 

ég vinn svona verkefni með nemendum verður einhver þróun. Þessir nemendur voru líka 

eldri en þeir sem ég vann með áður og því hægt að gera meiri kröfur.  

Auk kennslunnar í 10. bekk tók ég að mér í forfallakennslu í 5. bekk, í svokölluðu vali og 

aftur var ákveðið að nýta styrkleika mína og ég tók upp þráðinn með stærðfræði og listir. 

Hver hópur skyldi koma í sex skipti, klukkutíma í senn. Verkefnin voru þau sömu og áður hjá 

7. og 10. bekk. Sú vinna fór vel af stað, almennt voru nemendur áhugasamir og duglegir er 

gefur til kynna að hægt væri að vinna með stærðfræði á sjónrænan og skapandi hátt í hvaða 

aldurshópi sem er. Auk teikniverkefna unnu nemendur glærusýningu um tengsl stærðfræði 

og lista og það opnaði augu margra fyrir fegurð stærðfræðinnar. Það má því segja að ég nýti 

hvert tækifæri sem gefst til að koma þessu áhugamáli mínu að og ánægjulegt er að sjá 

hversu vel því er tekið. Mín ósk er auðvitað sú að stærðfræði yrði kennd á skapandi og 

myndrænan hátt í öllum aldurshópum. Myndir frá þessum þremur árgöngum má sjá í 

viðauka. 
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5.7 Það eru allir að sullast í þessu skapandi 

 Á vorönn 2015 var ég í áfanga um starfendarannsóknir. Eitt verkefnanna var að greina það 

sem einkenndi hvern og einn sem kennara og skilgreina þau lykilhugtök sem endurspegluðu 

starfshætti hvers og eins. Enginn er dómari í eigin sök og því er erfitt að skoða sjálfan sig og 

sína starfshætti á hlutlægan hátt. Að rýna sjálfan sig og vinnubrögð sín á þennan hátt er 

hverjum kennara hollt að gera. Niðurstaða mín um mig sem kennara var að starf mitt 

einkenndist af fimm lykilhugtökum; skapandi hugsun, kjarki, sveigjanleika, fjölbreytni og 

frelsi. 

Í janúar 2016 kom Rannveig Jónsdóttir, meistarnemi í heimsókn í Grundaskóla til að taka 

við mig viðtal, en hún var að vinna sitt lokaverkefni til M.Ed.-prófs. Hún er 

myndmenntakennari og hafði áhuga á að sjá hvernig ég ynni á skapandi hátt með stærðfræði 

og á hvern hátt ég tengdi saman stærðfræði og list- og verkgreinar. Þetta hafði Rannveig að 

segja um komu sína í skólann: 

Þegar að mig ber að garði Borghildar eru margir nemendur að vinna með 

þríhyrninga í skissubók. Nemendur teikna, klippa út litaðan pappír og líma 

þríhyrninga inn í bókina. Einnig prenta þeir út myndir þar sem þríhyrningar, sem 

þeir finna á netinu koma við sögu. Myndirnar eru til dæmis af mannvirkjum á 

borð við hús og brýr. Umfjöllun í námsbókinni hafa þeir síðan til hliðsjónar. Þeir 

mæla þríhyrningana og skrá niðurstöðuna. Margir leika sér með formið, kanna 

möguleikana og búa til ný form og myndir. Ég gekk á milli borða, fylgdist með og 

spjallaði við nemendur. Allir sem voru spurðir hvort að þeir skildu námsefnið vel 

sem þeir vinna með þessum hætti svöruðu spurningunni játandi. (Rannveig 

Jónsdóttir, 2015, bls.37-38) 

Viðtalinu skiptir Rannveig niður í þrjá kafla, sjónræna nálgun, skapandi vinnubrögð og 

námsumhverfi. Viðtalið er ítarlegt eða rúmar tíu blaðsíður og fræðileg umfjöllun aðrar tíu. Í 

hinni fræðilegu umfjöllun viðtalsins nefnir Rannveig meðal annars Eisner sem hefur fjallað 

um það í sínum skrifum að þeir kennarar sem kenni bóklegar greinar gætu lært mikið af 

kennsluháttum í list- og verkgreinum. Einnig minnist Rannveig á skýrslu Ann Bamford frá 

2011, List- og menningarfræðsla á Íslandi, en eitt af því sem Bamford nefnir þar er að leggja 

þyrfti meiri áherslu á samþættingu skapandi náms þvert á námssvið. Það er að mörgu leyti 

mjög sérstakt að lesa skrif um sína eigin starfshætti, það sem annar skrifar eftir að hafa fylgst 

með kennslu hjá manni. Það sem fyrst kom upp í hugann var hvort að ég væri í rauninni að 

vinna samkvæmt þeim lykilhugtökum, sem ég nefndi hér áður. Við lestur viðtalsins fannst 

mér því spennandi að sjá hvort upplifun Rannveigar af kennslunni og niðurstaða viðtalsins 

væri í samræmi við hugmyndir mínar um eigin starfshætti og hvort hún teldi það skipta máli 
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að ég væri líka list- og verkgreinakennari. Þegar ég les viðtalið aftur nú í skrifum þessarar 

ritgerðar minnar sé ég að það er mikill samhljómur með mínum svörum við spurningum 

Rannveigar í janúar 2016 og svörum Steinunnar samstarfskonu minnar við mínum 

spurningum núna. Það styrkir mig í þeirri trú að ég hafi verið að gera rétt og er hvatning fyrir 

mig að halda áfram á sömu braut.  

5.8 Að fara ótroðnar slóðir 

Í janúar 2020 skrifaði ég einum nemanda mínum bréf með spurningu um hvaða máli það hafi 

skipt hana að hafa mig sem kennara og segja um leið frá lokaverkefninu sínu í 10. bekk vorið 

2017. Þetta var tilraun fyrir mig til að fóta mig í hugmynd að rannsóknarspurningu. 

Nemandinn heitir Sjöfn Sólveig Sigurbjörnsdóttir og er núna á þriðja ári í Fjölbrautaskóla 

Vesturlands. Sjöfn gaf góðfúslega leyfi til að birta svarbréf sitt í heild sinni. Til að gera betur 

grein fyrir Sjöfn og viðhorfum hennar tók ég viðtal við hana. Við hittumst í Grundaskóla 13. 

febrúar til að spjalla um lokaverkefnið hennar í 10. bekk, en það var píramídi úr Sierpinski 

þríhyrningum. Verkefnið geymdi ég í skólanum. Auk þess að vera nemandi minn í 8. og 10. 

bekk í Grundaskóla tók Sjöfn þátt í þremur listrænum verkefnum með okkur Steinunni ásamt 

tveimur öðrum kennurum úr Grundaskóla, þeim Bryndísi Siemsen, myndmenntakennara og 

Eygló Gunnarsdóttur, textílkennara. Þessi verkefni voru styrkt af Menningarsjóði 

Vesturlands, núverandi Uppbyggingarsjóði. Í lok hvers verkefnis settum við upp sýningu á 

verkum okkar á svokölluðum Vökudögum, árlegum menningardögum á Akranesi. Verkefnið 

gekk út á að nemendur og kennarar ynnu sem jafningjar saman hlið við hlið að sköpun. Við 

Sjöfn þekktumst því vel og ég vissi hversu áhugasöm og dugleg hún væri. Áður en við lögðum 

lokaverkefnið fyrir á sínum tíma talaði ég meðal annars við hana um hugmyndina og hvað 

henni fyndist um hana. Hún tók henni vel og fannst spennandi að fá að takast á við skapandi 

verkefni í stærðfræðinni. Við höfðum líka unnið saman nokkur slík verkefni í 8. bekk, meðal 

annars verkefnið um hornréttar línur sem ég hef minnst á áður og verkefnið Hvað get ég gert 

úr stafnum mínum? tengt hnitakerfi og flutningum sem ég hef líka minnst á áður. 

Svarbréf Sjafnar: Hvaða máli skiptir það fyrir mig að hafa Borghildi sem kennara? 

Borghildur hefur alltaf farið út fyrir kassann í kennslu með nemendum. Hún eflir 

og reynir á skapandi hugsun nemenda auk þess að vinna með bóklegt námsefni. 

Hún gerir grein fyrir mikilvægi skapandi hugsunar í stærðfræði og öðrum 

greinum. Borghildur hefur gríðarlegan áhuga á stærðfræði og rökhugsun sem 

flestir geta séð. Það að kennarinn hafi svona áhuga á efninu sem er verið að 

kenna ýtir það undir viljann hjá nemendum að leggja sig fram í náminu. Hvernig 

kennarinn kemur fram í kennslustofum skiptir mjög miklu máli. Borghildur hefur 

alltaf hugsað vel um sína nemendur. Hún setur sig á þeirra stig og kemur því sem 
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koma þarf á framfæri. Hún tekur sér tíma í alla og hjálpar þeim að skilja. Hún 

reynir á rökhugsun og krefst þess að nemendur geti útskýrt þeirra skoðun á 

hlutunum með rökum. Ef maður getur valið sér aðra hlið af tveimur mögulegum 

hliðum þá er alltaf eitthvað á bakvið valið. Þá hugsun hefur Borghildur alltaf 

krafist frá nemendum og hefur það hjálpað mér persónulega. Ef ég ætla að læra 

eitthvað nýtt í t.d. stærðfræði þá krefst ég að vita rökstuðningin á bakvið það og 

skilja ástæðurnar. Þessi aðferð hjálpar mér að rökstyðja, gera grein fyrir hlutum 

og muna þá. Það að hafa haft Borghildi sem kennara er mér afskaplega kært. Hún 

kom mér í nánd við mína skapandi hugsun og kom mér í umhverfi þar sem ég gat 

komið mínu á framfæri. Skapandi hugsun í námi er gríðarlega mikilvægt og er 

kennsluaðferð Borghildar til fyrirmyndar. Fjölbreyttar leiðir til að koma námsefni 

til nemenda og vinna með áhuga hvers og eins. 

Lokaverkefni bekkjar míns snérist um stærðfræðinga. Nemendur völdu sér 

stærðfræðing og fundu sína leið til að koma verkum hans og upplýsingum um 

hann á framfæri. Nemendur urðu áhugasamir um að finna sér stærðfræðing sem 

höfðaði til þeirra og lögðu ýmist áherslu á verk eða sögu aðilans. Ýmis verk voru 

unnin og mismunandi. Ég sem dæmi valdi að vinna með Sierpinski. Ég notaði 

Sierpinski þríhyrningin í mitt verk ásamt smávegis um Sierpinski sjálfann. 

Verkefnið kynntum við fyrir páska og þegar Sjöfn kom til baka eftir páskaleyfið var hún 

búin að móta hugmynd sína og byrjuð að vinna. Eins og áður hefur komið fram gekk 

verkefnið út á að velja stærðfræðing og vinna síðan listrænt verkefni í tengslum við hann, 

væri það mögulegt.  

 

Mynd 30. Sierpinski píramídi Sjafnar. 

Eins og fram kemur í bréfi Sjafnar valdi hún að vinna með Sierpinski þríhyrninginn og búa 

til píramída, grunnflöturinn var jafnhliða þríhyrningur. Á hliðar píramídans límdi Sjöfn 

fallegan pappír og saumaði síðan Sierpinski þríhyrninginn með perlugarni, engin hlið var því 

eins. Inn í píramídanum var svo þríhyrningsharmonikka með upplýsingum um 

stærðfræðinginn Sierpinski og hana var hægt var að draga í sundur. 
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Mér lék forvitni á að vita hvers vegna hún valdi að vinna með Sierpinski píramídann. Sjöfn 

þurfti smátíma til að rifja upp, enda næstum þrjú ár síðan að hún vann þetta verkefni. Hún 

sagðist hafa valið þríhyrninginn af því að hann væri svo sjónrænn og hún sá að hún gæti 

unnið með formin. Hún taldi að hefði hún valið einhvern stærðfræðing sem væri með 

einhverjar formúlur hefði henni líklegast ekki dottið neitt í hug. Það var því þetta sjónræna 

sem höfðaði til Sjafnar. En af hverju saumaskapur? Hún segist hafa verið að vinna verkefni 

með mér, hekla laufblöð eða eitthvað og var með garn heima og eitt leiddi af öðru. Þarna 

tengir Sjöfn saman stærðfræðina og textíl sem er skemmtilegt. En hvers vegna mismunandi 

pappír? Sjöfn segist vera algjör pappírskerling og á heima mikið af alls kyns pappír og segist 

nýta í rauninni hvert tækifæri til að nota eitthvað af honum, hefur svo gaman af pappír og 

finnst hann svo ótrúlega flott efni til að vinna með. 

Næst ræðum við um hvernig hugmyndin með píramídann kom upp. Sjöfn var alltaf 

ákveðin í að hanna verkefnið sem þrívíddarverkefni. Hún hefði getað hannað þríhyrninginn í 

tvívídd, en henni fannst það ekki nógu spennandi og ögrandi, auk þess sem að henni fannst 

skemmtilegra að hægt væri að handfjatla verkefnið í stað þess að horfa á það í tvívídd. Hún 

segist hafa orðið að gera eitthvað til að setja saman þríhyrningana og þá fannst henni liggja í 

augum uppi að setja þá saman í píramída sem samt væri hægt að opna. Inni í píramídanum 

vildi hún hafa upplýsingar um stærðfræðinginn Sierpinski, vildi hafa þetta eina heild í stað 

þess að hafa upplýsingarnar á blaði við hliðina á píramídanum. Það olli henni töluverðum 

heilabrotum að finna leið til að loka píramídanum, en henni tókst það snilldarlega eins og 

sést á mynd 2. Þetta er glæsileg hönnun hjá Sjöfn þar sem hún heldur sig við 

þríhyrningsformið í gegnum verkefnið og myndar þannig flotta heild.  

Við ræddum lítillega um það hvort vinnan í verkefnunum með okkur Steinunni, Bryndísi 

og Eygló gætu hafa haft áhrif á það hvernig hún vann sitt verkefni, hvort að sú reynsla hafi 

nýst henni. Hún telur ekki vafa á því. Sjöfn er afar þakklát fyrir þau tækifæri sem hún fékk í 

grunnskólanum til að vinna á skapandi hátt því að í Fjölbrautaskólanum fái hún ekki 

sambærileg tækifæri. Þar sé bara unnið með tölur, algebru og þannig. Það hafi verið allt öðru 

vísi að vinna með mér, þar hafi hún fengið allt annað sjónarhorn á stærðfræðina. Það má 

heyra á henni að hún hefur gaman af því að hanna, pæla, spá og spekúlera og að vinna í 

höndunum. 

 Í lokin rifjuðum við upp verkefni sem við unnum saman í 8. bekk, verkefni um hornréttar 

línur og verkefnið Hvað get ég gert úr stafnum mínum? um hnitakerfi og flutninga. Ég spurði 

hana hvort að hún héldi að það hefði skipt máli fyrir lokaverkefnið að við ættum þessa sögu 

saman. Hún telur augljóst að þetta tengist allt saman og ef nemendur hefðu ekki öðlast 

þessa reynslu og bara byrjað beint á lokaverkefninu hefðu allir örugglega verið einhvern 

veginn dauðir í hausnum. Sjöfn lætur ekki deigan síga með sköpunina og nýtti allt haustfríið í 

að búa til tré. Teiknaði tré og er byrjuð að þekja tréð með pappírsrifrildum, en hún gerði 
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einmitt tvö þannig verkefni með okkur kerlingunum, annars vegar heimskort og hins vegar 

mynd af Búdda líkneski. Í lok viðtalsins talaði Sjöfn um það hversu þakklát hún væri fyrir að 

hafa fengið tækifæri til að vinna á skapandi hátt með stærðfræðina, það hefði opnað augu 

hennar fyrir fegurð stærðfræðinnar og um leið segist hún sjá umhverfi sitt í nýju ljósi, hún 

sjái stærðfræðina alls staðar. 

Áður en Sjöfn yfirgaf Grundaskóla fengum við okkur smágöngutúr um skólann og kíktum 

meðal annars á stærðfræðivegginn, en á hann hef ég límt upp stærðfræðiverkefni sem ég hef 

ekki tímt að henda og saman mynda þessi verkefni skemmtilega heild. Þarna er að finna 

mörg af lokaverkefnum nemenda síðan 2017, meðal annars nokkur frá Sjöfn. Síðustu orð 

Sjafnar til mín voru að hún vonaðist til að ég héldi áfram að vinna með stærðfræðina á 

þennan hátt og breiða út boðskapinn. Þessi vinna hefði svo sannarlega haft áhrif á hana. Ég 

er mjög þakklát fyrir að hafa kynnst Sjöfn.  

Meginniðurstaða þessa vitnisburðar Sjafnar og viðtalsins við hana er að kennsluhættir 

mínir hafi haft greinileg og viðvarandi áhrif á vinnu hennar bæði í grunnskóla og framhalds–

skóla, á stærðfræðiskilning hennar og sköpun. Hún getur sérstaklega þeirrar hvatningar sem 

hún fékk frá mér, frelsisins sem hún naut til að þróa hugmyndir sínar og að læra að skapandi 

hugsun sé mikilvægur þáttur í úrlausn verkefna. Hún nefnir áherslu mína á að skilningur sé 

undirstaða í stærðfræði og vinna að fjölbreyttum verkefnum vekji áhuga og gleði.  

 

Mynd 31. Stærðfræðiveggurinn í Grundaskóla. 
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6 Að varpa ljósi  

Við Steinunn, vinkona mín og samkennari, höfum í gegnum tíðina rætt mikið um 

kennslufræði og deilum áhuga á skapandi vinnu með nemendum. Steinunn menntaður 

kennari frá KHÍ með náttúrufræði og landafræði, sem valgreinar. Hún er einnig listamaður og 

fyrir nokkrum árum lauk hún árs viðbótarnámi í myndlist við Menntavísindasvið HÍ. Ég hef 

alltaf getað leitað til hennar og hún reynst mér vel með athugasemdir og gefið góð ráð. Til að 

varpa frekara ljósi á samstarf okkar Steinunnar með stærðfræðikennslu og tengsl við listir 

langaði mig að spjalla við hana. Það var auðsótt mál og við hittumst á heimili hennar á 

Akranesi og ræddum við drjúga stund saman yfir kaffibolla og heimabökuðu meðlæti. Eins og 

fram hefur komið áður nær saga okkar aftur til ársins 1984 og eru því bráðum komin þrjátíu 

og sex ár af samvinnu og endalausu spjalli. Við höfum báðar tekið þátt í að móta þá 

menningu sem enn lifir í skólanum. Þetta hafa verið skemmtileg og gefandi ár og við erum 

báðar sérstaklega þakklátar fyrir að hafa fengið tækifæri til að vinna með Gutta (Guðbjarti 

Hannessyni, skólastjóra). Grundaskóli hefur frá byrjun verið í farabroddi framsækinna skóla 

og fékk Íslensku menntaverðlaunin 2005, fyrstur skóla á Íslandi. Það gladdi okkur Steinunni 

mjög, ekki síst vegna þess að við tókum virkan þátt í að móta skólastarfið, Steinunn frá 

upphafi og ég frá 1984. 

Þegar að við Steinunn settumst niður til að ræða um samstarfið og viðhorf okkar til 

kennslu var úr vöndu að ráða. Hvar ættum við að byrja? Eftir umhugsun þótti okkur rétt að 

byrja á því sem að einkennir okkur báðar; við höfum mikla þörf fyrir að vinna á skapandi hátt. 

Kannski erum við þá að þjóna eigin sköpunarþörf og áhuga sem nemendur njóta síðan góðs 

af. Við höfum líka þörf fyrir að prófa eitthvað nýtt, helst eitthvað sem ekki hefur verið gert 

áður. Báðar erum við miklir listunnendur og förum mikið saman á sýningar bæði innanlands 

og utan. Haustið 2018 fórum við til dæmis saman á teikninámskeið í 

Englandi til að læra nýja teikniaðferð, Zentangle sem felst í því að 

teikna mynstureiningar og setja síðan saman í stærri heild. Í 

framhaldi af því héldum við námskeið í báðum grunnskólunum á 

Akranesi. Þessi teikniaðferð er hönnun amerískra hjóna, Rick og 

Maria og haustið 2019 sótti ég aftur námskeið í Zentangle á þeirra 

vegum í Frankfurt og þá til að fá kennsluréttindi í þessari 

teikniaðferð. Núna get ég kallað mig CZT eða Certified Zentangle 

Teacher, sá eini á Íslandi. Steinunn hefur verið dugleg að nýta þessa teikniaðferð í kennslunni 

og stundum fengið mig til samstarfs með stærðfræðina. Við höfum báðar lagt okkur fram um 

að kenna á fjölbreyttan og skapandi hátt, sama hvaða grein við höfum verið að kenna.  

 

Mynd 32. Stærðfræði og 
Zentangle. 
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6.1 Hringfarinn bætir svo miklu við 

Veturinn 2009 - 2010 fengum við Steinunn loksins tækifæri til að vera umsjónarkennarar 

saman og í okkar hlut kom að kenna í tveimur 7. bekkjum. Að vinna saman sem 

umsjónarkennarar gaf okkur tækifæri til að sameina krafta okkar og hæfileika til að vinna 

skapandi verkefni með nemendum. Á þessum tíma stóð yfir innleiðing á uppbyggingar–

stefnunni (restitution) sem seinna var svo kennd við Uppeldi til ábyrgðar – uppbyggingu 

sjálfsaga. Uppbyggingarstefnan miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfsaga og 

einnig að nemendur þjálfist í að ræða eigin tilfinningar og átti sig á þörfum sínum (Guðlaug 

Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Þarna sáum við kjörið tækifæri til að vinna 

á skapandi hátt með nemendum og skapa með því umræður í hópnum og auka þannig 

skilning á viðfangsefninu. Eins gaf þessi nálgun nemendum gott tækifæri til að þjálfast í að 

ræða eigin tilfinningar og viðhorf sem er eitt aðalmarkmið uppbyggingarstefnunnar. Með 

aukinni umræðu um uppbyggingarstefnuna í tengslum við verkefnin og skapandi vinnu 

gátum við því slegið tvær flugur í einu höggi.  

Steinunn er mikil bókagerðarkona og hefur alltaf verið dugleg að tengja bókagerð inn í 

námið. Veturinn áður höfðu nemendur þessa árgangs búið til sínar eigin bókakápur í 

samvinnu við kennara í textílmennt, en ekki vannst tími til að halda áfram með bókavinnuna 

þann vetur. Bókakápurnar lágu því ónotaðar þegar að við Steinunn hófum samstarf okkar 

með þennan árgang. Steinunni fannst að eitthvað yrðum við að gera með þessar bókakápur. 

Eitt af verkefnunum sem tengdust Uppeldi til ábyrgðar hét Óskaveröldin mín. Við lögðum 

höfuðin í bleyti og upp kom sú snilldarhugmynd að nemendur gætu nýtt bókakápurnar og 

búið til bók um sína eigin óskaveröld. Þá var ekkert annað að gera en að hefjast handa og við 

vorum fullar tilhlökkunar. Fyrstu verkefnin í óskaveröldinni snérust um uppbyggingar–

stefnuna, en síðan var nokkuð frjálst hvað nemendur vildu velja að hafa í sinni óskaveröld, 

þannig að engin bókanna varð eins, enda nemendur ólíkir. Við vorum duglegar að koma með 

hugmyndir um útfærslu á verkefnum, viða að okkur alls konar pappír og ýmsum gögnum. 

Nemendur komu líka með margar frábærar hugmyndir, bæði hvað varðaði efni bókarinnar 

og útfærslu á verkefnum. Þetta var mjög skemmtileg og skapandi vinna og nemendur náðu 

að lokum að vinna verkefni úr öllum bóklegu greinunum. Þegar við fórum að rifja upp einstök 

verkefni í bókinni mundum við eftir því að það var á þessum tímapunkti sem ég byrjaði að 

vinna með hringfara og reglustiku með nemendum í tengslum við kafla um flatarmyndir í 

Geisla 3A (Guðbjörg Pálsdóttir, Guðný Helga Gunnarsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 

2012). Þannig byrjaði mynsturvinnan með þessum árgangi sem átti eftir að vara í fjögur ár. 

Við Steinunn erum sammála um það að þegar tveir ólíkir einstaklingar leggja saman í 

púkk, þá verður meiri næring í því sem maður er að gera. Steinunn segist ekki kunna neitt í 

stærðfræði, en þegar vinnan byrjaði með hringfarann sá hún strax möguleika í að vinna 

meira með stærðfræðina og fór að tala um að gaman væri að fá nemendur til að mála 
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eitthvað af þeim mynstrum sem þeir voru að vinna með hjá mér með hringfaranum. Eftir því 

sem nemendurnir náðu betri tökum á hringfaranum og mynsturgerðinni fannst Steinunni ég 

dugleg að koma með eitthvað nýtt, fannst svo mikill vaxtarbroddur í þessari vinnu. 

Hringfarinn bætir svo miklu við, sagði hún og þá snýst stærðfræðin ekki bara um tölur og 

útreikninga, heldur líka um eitthvað sjónrænt.  

Steinunn hafði orð á því að stærðfræðin 

stækkaði svo mikið við svona vinnu, auk 

þess sem hægt væri að tína á vagninn 

nemendur sem ekki hefðu mikla trú á sér í 

stærðfræði, þeir fengju allt í einu annað 

sjónarhorn á stærðfræðina. Það kom í ljós að allir gátu einhvern veginn fundið sig í svona 

vinnu, af því að nálgunin var fyrst og fremst út frá sköpun, en ekki frá því að reikna dæmi þar 

sem leitað er ákveðinnar niðurstöðu, ekki einungis reiknað út flatarmál. Það varð skapandi 

stemning í kringum vinnuna vegna þess að nemendur sáu að þó að allir væru að vinna út frá 

sömu grunnhugmyndinni varð útkoman ólík. Nemendur læra svo mikið af því að horfa 

saman, að leggja í púkk og vega og meta það sem einhver annar gerir, af því að þetta verður 

aldrei sama myndin þó að forsendurnar séu þær sömu. Steinunni fannst áhugavert að sjá 

hvernig þríhyrningarnir gátu orðið allt mögulegt og alls ekki augljóst á lokaafurðinni að 

nemandinn hafi byrjað á því að teikna jafnhliða þríhyrning. Það endaði svo með því að við 

unnum með Óskaveröldina allan veturinn og inn í hana fléttaðist vitnisburður um vorið í 

bóklegu greinunum. Í stærðfræðinni var hluti af vitnisburðinum þannig að hver nemandi fékk 

það verkefni að útfæra á sinn hátt það sem hann hafði lært um veturinn í mynsturgerð með 

jafnhliða þríhyrninga. 

Þennan vetur fengu nemendur okkar góðan tíma til að tileinka sér fjölbreytt og skapandi 

vinnubrögð, en það er gott veganesti sem þeir gátu tekið með sér í áframhaldandi nám og 

vinnu. 

6.2 Óvissan kveikir áhuga 

Það tók okkur smátíma að rifja upp hvernig við byrjuðum á verkefninu með stafinn. Um 

haustið þegar nemendur okkar voru komnir í 8. bekk byrjaði vinnan í stærðfræðinni með 

kaflanum um hringi og hyrninga í Átta-tíu 1 og í tengslum við hann urðu til mörg mynstur. 

Nemendurnir voru mjög áhugasamir og gátu byggt á reynslu sinni frá vetrinum áður, duttu 

niður í verkefnin og sumir dunduðu sér við mynsturgerð í margar vikur. Við nýttum líka 

þemaheftið Pælingar (Hákon Sverrisson og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2008) sem er eitt af 

þeim þemaheftum er fylgja bókaflokknum Átta-tíu. Steinunn sá strax tækifæri í þessum 

áhuga og þegar kom að kaflanum um hnitakerfi og flutninga ákváðum við að gera tilraunir 

með mynsturvinnu. Þá varð til hugmyndin með stafinn, upphafsstafinn í nafninu sínu sem 

 

Mynd 33. Óskaveröldin, prófverkefni í stærðfræði. 
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hægt væri að spegla, hliðra eða snúa. Það rifjaðist upp fyrir okkur að hugmyndin um 

málverkin varð til út frá hæfileikaríkum dreng sem var góður teiknari, en honum varð oftast 

lítið úr verki og hafði sjaldan brennandi áhuga á náminu. Okkur langaði til að reyna að kveikja 

hjá honum áhuga og koma honum af stað í að mála. Steinunn rifjar upp að þannig gátum við 

líka náð þessu samtali sem er svo mikilvægt í svona vinnu, að nemandinn leggi eitthvað til og 

skoði hvað hann er að gera og hún lýsir því einhvern veginn svona í orðum. - Svo gast þú 

komið með einhverja tillögu í stærðfræðinni að einhverju framhaldi eða nemandinn komið 

með einhverja tillögu sjálfur. Ætti hann kannski að spegla stafinn frekar en að hliðra honum, 

gera einhverjar tilraunir með þetta, ekki endilega til að ljúka einhverju. Okkur fannst 

mikilvægt að nemandinn væri ekki að mála mynd sem væri í stærðinni A4 og liti út á kveðinn 

hátt, heldur að það væri engin uppskrift, meira svona tilraunavinna. Í samtali getur 

kennarinn alltaf bætt einhverju við eða nemandinn bætir einhverju við sjálfur. Þetta átti ekki 

að vera hefðbundin formúlukennsla, þar sem öll verkefnin kæmu til með að líta eins út í 

lokin. Ég minnist þess að Steinunn kom með þá hugmynd að nota glæru og taka stafinn upp 

aftur og aftur og raða honum þannig í nýtt mynstur. – Einmitt, sagði Steinunn, - til að fá lög í 

myndina, það yrði eins og að vinna með lög í myndaforritum.  

Við byrjuðum bara að vinna með þessum eina nemanda og þarna nýttist dreifiaðferðin 

vel, sem lýst er hér fyrr í verkefninu, byrja með fáa og leyfa verkefninu að dreifast smám 

saman. Við vorum spenntar að sjá hvert þessi tilraun myndi leiða okkur, þetta yrði spennandi 

óvissuferð. Ekki leið á löngu þar til fleiri nemenur báðu um að fá að mála. 

 

Mynd 34. Hvað getur þú gert úr stafnum þínum? 

Samnemendum hans fannst forvitnilegt hversu áhugasamur drengurinn var orðinn og 

hvað honum virtist líða vel í þessari vinnu. Útgeislunin frá drengnum sannfærði þá um að 

þetta væri skemmtilegt og það varð smitandi. Það smitaði meira út frá sér en beinn áhugi á 

verkefninu sjálfu. Þeir sáu að hann gleymdi sér alveg í þessu og sat kannski í tvo og hálfan 

klukkutíma í einu með smáhléum. Það gátu samt ekki margir verið að mála í einu og ef til vill 

þess vegna varð þetta meira spennandi. Með þessari aðferð gátum við náð góðu samtali við 

hvern og einn á persónulegum nótum. Hópurinn hélt samt áfram að vinna með stafinn sinn, 

gera tilraunir með speglun, snúning og hliðrun og eins að gera tilraunir með liti og þar kom 

Steinunn sterk inn þar sem hún er litafræðingurinn. Við lögðum ekki upp með að nemendur 

ættu að gera mynstur, þetta var meira þróun og uppgötvun í vinnuferlinu. Í stað þess að sýna 
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þeim mikið af myndum af alls konar mynstrum þá þróuðust þau án þess að nemendur væru 

endilega að hugsa um að þeir væru að gera mynstur.  

Ég spurði Steinunni: „Finnst þér þessi nálgun í kennslunni vera einkennandi eða sérstök 

fyrir okkar samstarf?“ Steinunn svarar því játandi og segir að hún hefði ekki getað gert þetta 

með einhverjum öðrum en mér. Það sem henni finnst sérstakt við samstarf okkar er að við 

höfum kjark til að sleppa tökunum á stundaskránni og sleppa tökunum á tímanum. 

Hefðbundinn skóladagur er mjög uppskiptur, öllu er skipt upp í tímaeiningar og fageiningar. 

Þá er hættan sú að nemendur fái ekki þann tíma sem þeir þurfa til að sökkva sér alveg niður í 

verkefnið. Svona vinna gengur ekki upp í fjörutíu mínútna tímum þar sem alltaf er verið að 

skipta. Við teljum að viðkomandi drengur hafi dottið í þetta vegna þess að hann fékk eins 

mikinn tíma og hann þurfti. Hann gat verið að á meðan hann sjálfur entist og það er miklu 

náttúrulegra ferli til að gera einhverja hluti, en þegar að búið er að hólfa þetta allt niður. 

Með þvi að hafa nægan tíma gat hann nýtt sína innri hvöt eins og hún dugði og fór svo bara 

að gera eitthvað annað. Það var mjög fróðlegt fyrir okkur að fylgjast með honum og sjá 

hversu áhugasamur og einbeittur hann varð í þessu verkefni. Hann hafði sýnt litla einbeitingu 

og lítið úthald í náminu og við héldum því að einbeitingin yrði engin og úthaldið lítið, en allt í 

einu sýndi hann þarna að hann gat einbeitt sér og hafði úthald. Hann kláraði að mála 

myndina og hún varð mjög fín hjá honum. Það var erfitt í lokin að sjá að hann hefði einungis 

byrjað á að gera A. Samhliða þessu verkefni var nauðsynlegt að hafa námið alveg fljótandi, 

nemendur gátu unnið í öðrum einstaklingsmiðuðum verkefnum og svo gengu þeir í þetta 

verkefni þess á milli og alltaf var einhver að mála. Við vorum ekkert að negla nemendur niður 

með að allir þyrftu að mála, sumir nemendur ákváðu að sauma krossaum, sumir lituðu með 

trélitum, enn aðrir vatnslituðu sitt mynstur og nokkrir nemendur nýttu sér Origami brot og 

bjuggu til kassa sem var skreyttur með mynstri, sjá viðauka. 

Næst spurði ég Steinunni hvað hefði gert það að verkum að við hentum okkur út í þetta 

verkefni. Var það af því að við hefðum svona skapandi hugsun eða nenntum svo miklu? 

Steinunn svaraði að bragði að við hefðum þessa miklu skapandi þörf, við bara yrðum að gera 

eitthvað til að næra okkur sjálfar og til að lifa af í þessu ferkantaða námsumhverfi, sem 

skólakerfið er með sína stundaskrár og skipulag. – 

Þegar að maður hefur svona mikla skapandi þörf, þá verður maður að finna henni 

einhvern farveg, ekki síst til að fullnægja kennslufræðilegri ánægju sinni. Það er 

svo margt sem við vorum að gera sem veitti okkur einhverja lífsfyllingu og gleði. 

Það sem ég held að skipti máli hjá þér Borghildur, er að þú ert með svo mikla 

jarðtengingu í stærðfræðinni og þú ert svo klár og veist alveg hverju nemendur 

geta náð í gegnum svona skapandi vinnu. Þú ert ekki með einhverja hugmynd um 

að þú sért að svíkjast um, eða sért að láta nemendur leika sér. Þú sérð þetta 
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miklu meira sem lærdóm. Við höfum báðar einhvern svona sannfæringarkraft um 

að þú lærir af skapandi hugsun. Sem kennari þarftu að hafa þessa sannfæringu til 

að hafa trú á því að það sem að þú ert að gera skili einhverju. Það er alveg hægt 

að kenna hliðrun, speglun og snúning á einfaldan hátt, en þá væri ekkert listrænt 

í því. (Steinunn, 14. janúar 2020) 

 Í stað þess að kenna á einfaldan hátt varð þessi tilraunavinna að óvissuferð sem óvíst 

væri að nokkuð kæmi út úr. Við Steinunn vorum búnar undir það, en við höfðum fulla trú á 

því að nemandinn myndi engu að síður læra eitthvað í vinnuferlinu. Öll reynsla geymist í 

reynslubankanum og mun án efa nýtast nemandanum síðar, fái hann tækifæri til að vinna 

aftur á skapandi hátt. Verkefnunum fjölgaði svo hægt og bítandi og það leið ekki á löngu þar 

til meirihluti nemendanna var búinn að klára sín verkefni. Við ákváðum því á vissum 

tímapunkti í samráði við nemendur, að þetta verkefni yrði lokaverkefni í stærðfræði um 

vorið. Steinunn er þeirrar skoðunar og ég reyndar líka, að það hafi verið snjallt að ákveða það 

ekki í byrjun, því það hefði verið nokkurs konar hengingaról og þar með engin óvissa. Hluti af 

lokaverkefninu var einnig að vinna glærusýningu um gullinsnið. Engin hefðbundin próf voru 

tekin og engar einkunnir gefnar. Um þetta verkefni skrifaði ég greinina Öðruvísi próf í 

Flatarmál 2.tbl.18.árg. (Borghildur Jósúadóttir, 2011b). 

Ég spurði Steinunni næst hvað henni fyndist um þá skoðun sumra að svona skapandi 

vinna og mynsturgerð væri ekki alvöru stærðfræði. Henni finnst að kennarar ættu ekki að 

hafa of miklar áhyggjur af því að passa inn í skilgreiningar, það skipti ekki máli hvort að 

viðkomandi sjái meiri myndlist eða stærðfræði út úr einhverju verki. Það sem skipti mestu 

máli væri hvernig viðkomandi nemandi upplifi það sem hann væri að gera, ef hann hefði lært 

eitthvað, fengið áhuga á meiri mynstrum eða brotölum eða rúmfræði eða einhverju öðru, þá 

væri það samt alltaf með öðrum hætti en sá sem sæti við hliðina á honum. Næst spurði ég 

Steinunni hvort hún héldi að svona skapandi vinna kenndi nemendum að horfa á 

stærðfræðina á annan hátt en bara að sitja og reikna dæmi og fá útkomu. Steinunn svarar því 

játandi og nefnir jafnframt að það væri líklega nóg fyrir nemandann að upplifa stærðfræðina 

á þann hátt að sjá að hún er miklu meira en kafli í bók eða dæmi á blaði. Í þessu verkefni 

upplifi nemendur sjálfir og skilgreini verkið, nemendur séu miklu meiri þátttakendur en 

þiggjendur, verkið fengi nýja merkingu í huga þeirra. Steinunn er líka sannfærð um að 

skapandi vinna geti breytt viðhorfi og að nemendur geti orðið mun jákvæðari gagnvart 

stærðfræðinni. Hún telur að ákveðinn hópur nemenda afskrifi stærðfræðina snemma og er 

þess fullviss að skapandi vinna gæti hjálpað þeim til að nálgast efnið og öðlast og bæta 

skilning sinn á því. 
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6.3 Origami æðið 

Það er varla hægt að fjalla um samstarf okkar Steinunni án þess að nefna origami æðið í 8. 

bekk sem gaus upp í tengslum við kaflann Þrívídd í Átta-tíu 1. Þegar kaflanum lauk langaði 

mig til að láta nemendur spreyta sig á að búa til kassa með loki og nota til þess ákveðið 

origami pappírsbrot. Tölvuvinna hefur alltaf verið huti af stærðfræðikennslunni hjá mér og 

nemendur hafa því vanist því að hafa greiðan aðgang að tölvum. Fljótlega kom því upp 

hugmynd hjá þeim um að fara í tölvustofuna og leita að leiðbeiningum um hvernig búa mætti 

til kassa með Origami broti og þeir virtust spenntir og áhugasamir. Eftir nokkurn tíma birtust 

nemendur aftur í kennslustofunni með flottar rósir, stjörnur, kassa, fíla, froska, kúlu og fleiri 

verkefni sem þeir höfðu búið til eftir leiðbeiningum á youtube. Þeir voru búnir að uppgötva 

origami. Nemendur fengu allan þann tíma sem þeir óskuðu eftir í þetta verkefni og nokkrir 

nemendur entust í þessari vinnu í átta vikur! Með því að leyfa nemendum að ráða sem mest 

ferðinni og skapa réttar aðstæður og andrúmsloft var mjög auðvelt að viðhalda áhuganum. 

Tveir drengir, báðir greindir með ADHD, létu sig ekki muna um að búa til litla svani með 

fjögur hundruð og þrjátíu origami bitum. Þeir létu ekki þar við sitja og bjuggu til stóran svan 

úr A4 blöðum, sem varð stórglæsilegur. Lokahnykkurinn á origami æðinu var síðan sýning á 

öllum verkefnunum sem hafði skemmtilega smitandi áhrif í skólanum. Nemendur og 

kennarar tóku síðan sameiginlega ákvörðun um að spreyta sig á jólaskrauti með Origami 

broti og fyrir valinu varð Origami Spike Ball sem er gerður úr tólf einingum og pappírinn var 

rauður og hvítur. Allir nemendur skiluðu einum bolta og þeir voru síðan hengdir í ljósin í 

kennslustofunum tveimur. Það var jólaskreytingin það árið. Sjá nánar myndir um origami 

æðið í viðauka. Árið 2011 skrifaði ég svo greinina Origami æði í 8. bekk í Flatarmál 1.tbl. 18. 

árg. (Borghildur Jósúadóttir, 2011a). 

6.4 Nýsköpun og hönnun 

Í unglingadeildinni í Grundaskóla, var í gangi þróunarverkefni um fjölbreytta kennsluhætti, 

veturinn 2012 – 2013. Markmiðið var að vinna sem mest í þemavinnu þar sem áherslan væri 

að samtvinna meira en áður list- og verkgreinar og bóklegar greinar. Út frá nýrri námskrá og 

áherslum á frjótt skapandi starf og nýsköpun var ákveðið að taka fyrir þemað Nýsköpun og 

hönnun. Tveir og tveir kennarar völdust saman og þarna sáum við Steinunn tækifæri, 

ákváðum að vinna saman og aftur með verkefnið með stafinn. Við fengum til okkar tuttugu 

og sex nemendur, en enginn þeirra hafði valið verkefnið sem fyrsta valmöguleika. Í byrjun 

upplifðum við því mikla neikvæðni. Þetta reyndist mikil áskorun, en okkur tókst með mikilli 

vinnu að snúa neikvæðu viðhorfi upp í jákvæða upplifun af stærðfræðinni. Eisner (2002) 

heldur fram mikilvægi þess að námsefni hafi þýðingu fyrir nemandann og sé áhugavekjandi, 

en það sé ekki nóg. Námsefnið þurfi líka að gefa nemendum tækifæri á að læra af því að 
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takast á við viðfangsefni. Þetta tvennt þurfi að fara saman. Það er ekki nóg að hafa námsefni, 

kennarinn hafi mest áhrif á það hvort að raunverulegt nám fari fram.  

Í lokin hafði einn nemandi á orði að það þyrfti að vera hægt að vinna oftar með 

stærðfræðina svona, það væri svo skemmtilegt. Annar nemandi spurði okkur hvort þetta 

sem verið væri að gera væri stærðfræði. Í lokin lögðum við fyrir sjálfsmat og allir tuttutu og 

sex nemendurnir enduðu ánægðir og stoltir af sínu verkefni og við gátum ekki annað en verið 

ánægðar með okkur. Það gaf okkur áframhaldandi byr undir báða vængi. Sjá myndir af 

verkefnum í viðauka. 

6.5 „Þessi peiloder – þessi trukkur!“ 

Mig langaði til að forvitnast um það hjá Steinunni hvort að hún teldi það hafa haft áhrif á 

kennslu mína í stærðfræði að ég væri líka list- og verkgreinakennari. Steinunn fullyrðir að það 

hafi allt að segja og telur að ég hefði annars ekki farið þessa leið. Það sé meðal annars 

ástæðan fyrir því að ég sé alltaf tilbúin að skoða eitthvað nýtt og gera hlutina öðruvísi. Þó að 

ég hafi gert verkefni eins og Hvað getur þú gert úr stafnum þínum? nokkrum sinnum þá sé ég 

aldrei að útfæra þau á sama hátt og útkoman verði aldrei eins. Steinunn segir:  

Það er auðvitað svo margt í kennslunni, sem tekur tíma að þróast og gerjast 

þannig að maður hvíli einhvern veginn öruggur í sjálfum sér svona 

kennslufræðilega og öðlist kjark til að gera hlutina öðruvísi, eins og þegar að við 

gerðum bókina um Óskaveröldina. (Steinunn, 14. janúar 2020) 

 Steinunn er mjög upptekin af samræðum nemanda og kennara og að nemandinn fái 

tækifæri til að upplifa skapandi vinnu, að honum sé treyst til að hafa eigin skoðanir, treyst til 

að gera sín eigin mistök og treyst til að fara sínar eigin leiðir. Hún telur að nemandinn læri 

smám saman að hlusta á kennarann, án þess að hugsa alltaf um það að hann verði að gera 

eins og kennarinn segi. Þannig æfi nemandinn sig í að hafa skoðanir gagnvart kennaranum 

sem er náttúrulegt á þeim aldri þegar að krakkar verða sjálfstæðir, fara að máta sínar eigin 

skoðanir og reyna sig í rökræðum. „Það er miklu betra að vera í rökræðum um eitthvert 

verkefni sem að þú ert með í höndunum, heldur en að lesa einhverjar klípusögur eftir 

einhvern annan. Þá á sér stað skapandi rökræðusamtal“, segir Steinunn og heldur því fram 

að nemendur okkar hafi þjálfast mikið í þessu rökræðusamtali í vinnunni með óskaveröldina. 

Þar þurftu nemendur að útfæra alls konar hluti, sínar eigin tilfinningar, þeir þurftu að hafa 

skoðanir á öllu mögulegu um sinn eiginn lífstíl og fjölskyldu sinnar. „Ég man ekki hvað við 

settum ekki inn í þessa bók“, segir Steinunn og heldur áfram að tala um að margt af því hafi 

án efa hjálpað til að kynna nemendum orð og hugtök til þess að þeir gætu tekið þátt í 

einhverju samtali. Nemendur séu oft dálítið hugtakasnauðir af því að þeir þurfi svo lítið að 

nota tungumálið til þess að ræða það sem þeir eru að gera. Ýmist er allt bara ljótt eða fallegt. 
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Samtalið opnar á það að nemandinn æfi sig í tjáningu og sé líka að hlusta á sjónarhorn og 

skoðanir annarra. Í samtali við kennarann sé nemandinn að taka afstöðu til þess hvað hann 

ætli að gera með leiðbeiningar kennarans. Steinunn hefur trú á að svona samtal styðji við 

lýðræðislega hugsun, að nemendur þjálfist í að hlusta á það sem aðrir hafi fram að færa og 

séu að leggja eitthvað inn í samtalið, en það skipti ekki mestu máli að klára, að vera búinn.  

Við fáum okkur meira kaffi og heimabakað meðlæti og höldum áfram að rifja upp. Þá 

kom upp í hugann afmæliskveðja sem að Steinunn skrifaði til mín þegar að ég varð sextug 

árið 2012. Það var einmitt síðasti veturinn minn með árgangnum okkar Steinunnar og hún 

gaf mér góðfúslega leyfi til að birta kveðjuna: 

Borghildur þessi peiloder, þessi snjótroðari, þessi ísbrjótur sem reiknað getur 

djöfulinn ráðalausan hvar sem er og hvenær sem er. Hver vill ekki vera samferða 

þannig tæknitrölli, þannig konu sem Borghildur er. Hún er einhvern veginn alltaf 

áveðurs í öllum drifum, tilbúin að vaða í hvað sem er. Einu gildir þá með 

veðurútlit, því hagl, él og blindhríð blinda henni ekki sýn. Því ýmsir eru tálmarnir 

ýmist af manna eða náttúrunnar völdum. En þessir tálmar eru ekki ekki til 

vandræða. Þegar ég vil skríða í skjól reykspólar hún af stað. Þegar ég vil setja í 

lága drifið og lulla í torfærunum og segi bara „kemst þótt hægt fari“ segir hún „ég 

finn mig ekki í þessu og setur á keðjur og gefur í“. Einu sinni hélt ég að Borghildur 

væri bara gift Sveini. Fannst það reyndar alveg nóg, þannig séð. En komst svo að 

því að Sveinarnir eru miklu fleiri og ekki allir jafn spennandi. Hún hefur oft rætt 

við mig samband sitt við þessa menn og ég reynt að gefa henni góð ráð, ef hún á í 

basli með að reikna þá út. Þeir allavegana róta upp í höfðinu á henni. Þetta eru 

þeir Pyþagoras, Sierpinski og Fibonacci. En allir tengjast þeir áhuga hennar á 

stærðfræði. Ég hef reynt að finna eitthvað spennandi við þá en komist að því að 

þeir eru bara stærðfræði. En eftir mikið samstarf með Borghildi þar sem ég 

skauta framhjá stærðfræðinni, en hún treður henni alls staðar tókst okkur alveg 

óvart að finna samnefnara og það var allt í gegnum mynstur. Nú tengdumst við í 

gegnum mynstur og málningu á striga og krosssaum og ég sé með henni list í 

hverju dæmi og hún liti í hverri formúlu. 

Í þessu viðtali kemur glöggt fram hvernig samkennari minn skilgreinir og upplifir mig sem 

kennara. Ég er óhrædd við að fara ótroðnar slóðir, hika ekki við ferðalag þó áfangastaðurinn 

sé óráðinn. Samvinna við nemendur, traust til þeirra, hvatning og útsjónarsemi eru leiðiorð. 

Að samtvinna sköpun og fræðilega nálgun er styrkleiki minn og ég hef kjark til að brjóta upp 

hefðbundið ferli í kennslustofunni, þó ekki sé ljóst hvert stefni í hvert sinn. Ég hef stjórn á 

aðstæðum og er dugleg við að nýta mér þau tækifæri sem bjóðast til að skýra fræðilega hluti 
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með margvíslegum hætti, svo sem með samþættingu, sköpun, dreifiaðferð og verklegri 

upplifun. 

6.6 Í anda aðalnámskrár 

Þegar að ég hugsa um starfshætti mína tel ég að þau skapandi verkefni sem ég hef unnið séu 

í anda aðalnámkrár og endurspegli grunnþætti menntunar. Til að varpa ljósi á hvernig 

vinnubrögð mín falla að áherslum námskrárinnar hef ég valið að fjalla um verkefnið Hvað 

getur þú búið til úr stafnum þínum? sem við Steinunn unnum saman með 8. bekk. Í 

grunnþættinum sköpun er lögð áhersla á að nemendur geti sjálfir tekið af skarið og hafi 

eitthvað um það að segja hvernig þeir leysi verkefni. Eins að nemendur ættu að fá tækifæri 

til að velja ólíkar leiðir til að vinna úr hugmyndum sínum og velja fjölbreyttan efnivið. Þó að 

allir nemendur hafi fengið sömu fyrirmæli, völdu þeir mjög ólíkar leiðir við úrvinnslu, bæði 

efnivið og vinnuaðferð. Nemendur völdu ýmist að mála, sauma krosssaum, lita með trélitum 

eða nota origami pappírsbrot. Við Steinunn stóðum okkur vel í að bregðast við óvæntum 

augnablikum og vorum óhræddar við að treysta okkur og nemendum í þessa óvissuferð. Við 

vitum að kennarinn gegnir lykilhlutverki í að koma með hugmyndir að skapandi verkefnum 

og leiða skapandi verkefni.  

Í verkefninu endurspeglast vel hin þrjú þrep merkingarsköpunar sem nefnd eru í 

tengslum við læsi. Fyrst fengu nemendur upplýsingar um verkefnið, unnu úr upplýsingunum 

og að lokum var sett upp sýning á verkum þeirra. Með þessari þrepavinnu eiga nemendur 

auðveldara með að skapa sína eigin merkingu og setja hlutina í samhengi þegar unnið er á 

svona skapandi hátt. Með samtölum við nemendur og hvetjandi spurningum þjálfuðust þeir í 

læsi og færni í tungumáli lista og um leið styrktust í sjónlæsi og fagurlæsi. Ekki leikur vafi á að 

vinnubrögð af þessum toga þroska orðfæri nemenda tengt sköpun og listum. Að tala og 

skrifa um listir eykur tilfinningalega tjáningu og þroska.  

Það kemur vel fram í viðtalinu við Steinunni hvað drengnum, sem við völdum til að byrja 

á verkefninu um stafinn, leið vel í vinnunni við og hvernig það smitaði út í hópinn. Við teljum 

okkur því hafa verið markvisst að stuðla að vellíðan nemenda og velferð. Nemendur fengu 

þarna tækifæri til að þroska styrkleika sína og almennt voru þeir ánægðir með lokaafurðina. 

Að gefa nemendur slíkt tækifæri til að búa eitthvað til sjálfir stuðlar að jákvæðri sjálfsmynd 

og andlegri vellíðan sem er hluti af heilbrigði. 

Heill árgangur nemenda er samfélag fjölbreytileika þar sem að taka þarf tillit til ólíkra 

nemenda og hópa. Með þessu verkefni tel ég að við Steinunn höfum haft einmitt þetta að 

leiðarljósi. Með því að gefa öllum nemendum kost á að vinna verkefnið um stafinn hvern á 

sínum forsendum tryggðum við nemendum jöfn tækifæri, það voru allir að sullast í því sama. 

Það skiptir líka máli að skólabragurinn sé jákvæður, þar sem að nemendur njóti virðingar, 
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eins að skólastjórnendur hafi trú á að skapandi verkefni skili árangri. Ég tel mig lánsama að 

vinna í Grundaskóla þar sem að mér hefur verið treyst og ég hef fengið óhikað að vinna með 

nemendum í skapandi verkefnum. 

Lýðræðislegt skólastarf byggir á samvinnu og samveru. Það er einmitt það sem einkenndi 

þetta verkefni, við vorum að vinna hlið við hlið, nemendur og kennarar. Kennari og nemandi 

geta þó ekki talist jafningjar í þeirri merkingu þar sem að nemendur geta ekki valið sér 

kennara. Kennarinn er lykilpersóna og leiðir starfið, en engu að síður fengu nemendur 

tækifæri bæði til að bera ábyrgð á eigin námi og hafa áhrif á námsframvindu í þessu verkefni. 

Nemendur fengu þjálfun í að tjá sig, hafa skoðanir í bæði á sínu verkefni og annarra og eins 

að taka leiðbeiningum. Þetta var samtal en ekki fyrirmæli frá kennara og nemendur fundu 

fljótt að þeim var óhætt að tjá sig og hafa skoðanir. 

Að fá tækifæri til að þróa eigin hugmyndir eins og í þessu verkefni þjálfar nemendur í að 

þróa með sér eigið gildismat og viðhorf. Samtöl okkar við nemendur styrktu nemendur í að 

taka afstöðu og komast að niðurstöðu til dæmis um efnisval, liti og fleira. Menntun til 

sjálfbærni snýst einmitt um skapandi gagnrýni og skapandi hugsun. Það að þurfa að taka 

afstöðu og hafa skoðanir hjálpar nemendum í að taka afstöðu til samfélagslegra mála. 

Ég tel að verkefni eins og Origami æðið sem stóð í átta vikur fyrir suma, lokaverkefnið í 

10. bekk þar sem að nemendur fengu að ráða ferðinni bæði með val á verkefni og útfærslu, 

endurspegli vel starfshætti mína og yfirleitt þau skapandi verkefni sem ég hef nefnt í þessari 

ritgerð, meðtalin þau fjögur verkefni sem við Steinunn, Bryndís og Eygló unnum með 

nemendum og enduðu með sýningu á Vökudögum, menningarhátíð Akraness sem sagt 

verður frá í næsta kafla.  
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7 Stærðfræðin treður sér alls staðar inn 

Okkur Steinunni hafði lengi dreymt um að bjóða upp á möguleika fyrir nemendur til að vinna 

með sjónlistir og gefa þeim þannig tækifæri til að vinna frjálst með eigin hugmyndir í anda 

aðalnámsskrár, sem var ekki mikill möguleiki á að gera innan skólans. Hugmynd okkar var að 

kynslóðir ynnu saman hlið við hlið á jafnréttisgrundvelli, sem myndi efla samtal um 

listsköpun milli kynslóða, stuðla að frumkvæði og skapa persónulega nálgun. Á þessum tíma 

var mögulegt að sækja um styrk hjá Menningarráði Vesturlands, sem síðar varð að 

Uppbygginarsjóði Vesturlands og við ákváðum að sækja um og fengum styrkinn. Þetta var 

haustið 2013 sem draumur okkar rættist. Verkefnin urðu alls fjögur og enduðu öll með 

sýningu á Vökudögum, menningarhátíð Akraness. 

Fyrsta verkefnið okkar nefndum við í byrjun Akrafjallið í hinum ýmsu myndum sem 

breyttist svo í Akrafjall – sóknarfæri til sköpunar. Styrkurinn gerði okkur kleyft að fá til liðs við 

okkur Helenu Guttormsdóttur myndlistarkonu og lektor í landslagsarkitektúr við 

Landbúnaðarháskóla Íslands, sem skipti sköpum fyrir þróun verkefnisins. Auk þess bættust 

Eygló Gunnarsdóttir textílkennari og Bryndís Siemsen myndlistakennari í hópinn, eins og 

fram kom í viðtali mínu við Sjöfn. Auk okkar kennaranna voru milli sjö til tíu þátttakendur úr 

8. – 10. bekk í Grundaskóla í hverju verkefni. Í upphafi vinnunnar flutti Helena fyrirlestur, 

sem hjálpaði þátttakendum til að hugsa út fyrir ramann og sjá Akrafjallið í nýju ljósi. Haustið 

2014 hét verkefnið Líttu þér nær – Sementsverksmiðjan og Breiðin, þriðja verkefnið var 

haustið 2015 og þá var heitið Þar sem maður hittir mann og síðasta verkefnið bar heitið 

Umbreyting – Eitthvað verður annað. Þessi verkefni voru ekki skólaverkefni, við fengum samt 

að nýta aðstöðuna í skólanum og efni að hluta til sem var um leið styrkur frá 

Akraneskaupstað. Við hittumst tvisvar í viku frá klukkan 16:00 – 18:00 og oftar þegar leið á 

verkefnin og vinnan stóð í átta vikur. Þemað var í öllum tilfellum að opna nýja sýn á dagleg 

fyrirbæri. Þessi verkefni gáfu mér mikið sem kennara og smituðu út frá sér inn í kennsluna 

mína í skólanum. Þetta var góð reynsla og skemmtilegt að vinna með nemendum á 

jafningjagrundvelli. Sjöfn Sólveig, fyrrverandi nemandi minn var ein af þessum nemendum, 

hún var með okkur í þremur verkefnum. Skemmtilegast við öll þessi verkefni var að fylgjast 

með ungu listamönnunum við opnun sýninganna, þeir voru alltaf undrandi, glaðir og hissa. 
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7.1 Akrafjall – sóknarfæri til sköpunar 

Haustið 2013 þegar ég sótti námskeiðið hjá Sigrúnu 

Guðmundsdóttur í skapandi kennsluháttum var ég á 

sama tíma að vinna með Steinunni og fleiri kennurum 

í náttúrufræðiþema í unglingadeildinni og þar kynntist 

ég Fibonacci rununni fyrir alvöru og tengslum hennar 

við fegurð náttúrunnar. Sigrún lagði áherslu á að við 

værum alltaf með myndavél með okkur, með því 

værum við stöðugt að skoða og rannsaka umhverfið. 

Myndir frá þessu námskeiði hanga ennþá uppi á bókasafni Menntavísindasviðs og ein röðin 

eru myndir sem ég tók. Haustið er heillandi árstími og litadýrðin mikil. Fyrsta skref mitt í 

hugmyndavinnu í einu af verkefnunum hjá Sigrúnu var að fara með myndavélina upp í 

Akrafjall. Verkefnið fékk heitið Frá hinu stóra til hins smáa.  

 

Mynd 36. Haustið á fjallinu 

 

Mynd 37. Fibonacci runan. 

Eins og í allri hugmyndavinnu var þetta spennandi óvissuferð, svipað og í verkefnum 

okkar Steinunnar með nemendum. Á þessum tíma var ég mjög upptekin við að prjóna sokka 

með mynsturbekkjum og þá fæddist hugmyndin að prjóna stykki með mynsturbekkjum og 

eitt röndótt eftir Fibonacci rununni og þar kom tenging við stærðfræðina. Ljósmyndirnar fékk 

ég stækkaðar í prentsmiðju upp í A3 stærð og næsta skref var að finna garn. Til að hafa 

verkið sem náttúrulegast var upplagt að leita í smiðju Guðrúnar Bjarnadóttur sem jurtalitar 

garn og rekur fyrirtækið Hespuna. Stuttu áður hafði ég farið með manninum mínum á 

lagerútsölu á byggingavörum. Þar fann ég palettur, frekar nettar, fékk þær gefins og tók með 

heim án þess að vita nokkuð hvað ég ætlaði með þær. Endirinn varð sá að ég notaði 

palletturnar í verkið, prjónaði þrjár lengjur, tvær með mynsturprjóni og eina röndótta eftir 

Fibonacci rununni þar sem að litaskipti fylgdu nunnunni eða 1,1,2,3,5,8,13,21.....  Gerði líka 

vafninga eftir Fibonacci rununni utan um hluta af spýtunum. Flekarnir urðu þrír, mitt fyrsta 

stóra listaverk og ég var mjög ánægð með útkomuna. Auk listaverksins prjónaði ég trefil eftir 

Fibonacci rununni og hugsaði hann sem mögulegt skólaverkefni. Hugmyndina með 

ljósmyndir, liti og prjón eftir Fibonacci rununni nýtti ég seinna í 8. bekk í vali í 

 

Mynd 35. Bókasafn Menntavísindasvið HÍ. 
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unglingadeildinni. Ljósmyndunum, treflinum og flekunum skilaði ég sem lokaverkefni í 

áfanganum um skapandi kennsluhætti hjá Sigrúnu. Frábært að geta sameinað þetta tvennt. 

7.2 Lítum okkur nær.  

Þegar hér var komið, haustið 2014, sótti ég áfanga hjá Ásdísi Jóelsdóttur, Formsköpun og 

textílhönnun. Aftur gat ég samnýtt verkefnið fyrir Vökudaga og lokaverkefni í áfanga. Nú 

snéri hugmyndavinnan að því að líta sér nær, skoða umhverfið og taka myndir. Hugmynd 

okkar var að tengja verkefnið á einhvern hátt steypu. Í gegnum tíðina hef ég mikið skoðað 

sprungnar gangstéttarhellur, hvar sem ég hef verið stödd í veröldinni og nú sá ég tækifæri til 

að vinna eitthvað með þá hugmynd. Þurfti ekki að fara langt til að finna sprugnar hellur, bara  

yfir götuna hérna á Vesturgötu 85 á Akranesi þar sem ég bý.  

 

Mynd 38. Gangstétt við Vesturgötu 85, mynstureining, púðar og dúkur. 

Eitt mynstrið, mynd 22, sem út úr þessari vinnu kom speglaði ég um báða ásana í 

hnitakerfinu og úr varð nýtt mynstur úr fjórum einingum. Þessa einingu speglaði ég síðan 

nokkrum sinnum lóðrétt og þá varð til mynsturbekkur. Mynstrin gat ég fengið prentuð á tau 

og eins og sést á mynd 21 varð útkoman púðar og dúkur. 

7.3 Þar sem maður hittir mann.  

Haustið 2015 var komið að þriðja verkefninu okkar og eins og nafnið gefur til kynna snérist 

verkefnið um það hvernig og hvar maður hittir. mann. Í byrjun, eins og áður, var Helena með 

fyrirlestur sem hjálpaði þátttakendum að hugsa út fyrir rammann og með því að hugsa út í 

það hvar og hvernig maður hittir mann.  
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Mynd 39. Námskeið í mynsturgerð. 

Auk þess var Margrét Olga Leópoldsdóttir með námskeið í mynsturgerð sem var skemmtileg 

viðbót og nýttist vel. Mitt verkefni snérist um bolla, safna bollum og segja má að ég sé með 

bolladellu. Aftur var það myndataka og vinna með mynstur.  

 

Mynd 40. Bollabull 

Margrét kenndi okkur ákveðna aðferð í mynsturgerð sem snýst um flutninga, speglun, 

hliðrun og snúning. Ég tók myndir af mínum eigin bollum og endaði með að velja einn bolla 

og gerði alls konar tilraunir með flutninga. Tilraunavinnan endaði, eftir ákveðna forvinnu 

með flutninga, í stórum mynsturfleti sem var unnin í forritinu Gimp og síðan prentaður á tau. 

7.4 Umbreyting – eitthvað verður annað 

Þetta verkefni varð síðasta verkefnið okkar. Þetta var haustið 2016 og mikil umræða í 

samfélaginu um endurvinnslu og náttúruvernd. Að þessu sinni höfðum við hugsað okkur að 

vinna með endurnýtingu, endurhönnun og endursköpun. Í því fólst að taka eitthvað gamalt 

eða nýtt og umbreyta því. Með þessu móti vildum við gefa þátttakendum tækifæri til að 

vinna með eigin hugmyndir. Þannig gætu þátttakendur náð persónulegri og sjáflstæðri 

nálgun auk andlegrar ánægju við að skapa. Verkefnið yrði liður í því að fjalla um 

umhverfismál og ábyrgð einstaklingsins til að vera þátttakandi í sínu eigin umhverfi og geta 

þannig haft áhrif á framvindu og ákvarðanatöku í samfélaginu sem er umhverfisvæn og 

nútímaleg hugsun. Á sumrin er ég mikið norður á Ströndum, fer mikið í göngutúra og er alltaf 
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með símann með mér tilbúin að taka myndir. Sumarið 2016 byrjaði ég undirbúning að 

verkefninu, tók myndir í fjörunni á Seljanesi og safnaði rusli, þar á meðal alls konar böndum, 

algjörlega verðlaust efni. Verkið samanstóð af tveimur flekum, á öðrum flekanum er blóm 

þar sem böndin úr fjörunni mynda hringi og notaði ég aðferðina við að skipta hring í sex 

hluta við að móta það. Á hinum flekanum er samsafn af sérkennilegum rekaviðarspýtum. 

Flekarnir eru búnir til úr gömlum gólfborðum, efniviður sem fékk nýtt hlutverk, svo 

sannarlega umbreyting. 

 

Mynd 41. Gömul gólfborð og efniviður úr fjörunum á Seljanesi. 

7.5 Nemendaverkefni 

Hluti af námskeiðinu hjá Ásdísi um formsköpun og textílhönnun var að hanna 

nemendaverkefni. Meðal þess efnis sem Ásdís kynnti á námskeiðinu var mynstur og 

mynstursaga, mjög íterlegur fyrirlestur. Það var þá sem ég hannaði verkefnið um hornréttu 

línurnar, sem ég hef minnst á áður. Ég gerði tilraun með að sauma krosssaum eftir mynstri 

eins nemanda. Þessi hugmynd býður upp á ótal möguleika með útfærslu. Annað verkefni 

sem ég vann var púði og aftur prjónaði ég röndótt stykki eftir Fibonacci rununni eins og lýst 

er í verkefninu um Akrafjallið hér á undan.  

Mynd 42. Hornréttar línur. 

 

Mynd 43. Púði með prjónuðu stykki eftir Fibonacci rununni. 
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7.6 Frá hugmynd að úrvinnslu 

Enn einn áfanginn á menntavísindasviðinu og núna var það 

Sníðagerð í víðu samhengi hjá Ásdísi Jóelsdóttur. Eitt af 

verkefnunum var að hanna flík í anda þekkts hönnuðar. Fyrir valinu 

hjá mér varð kjóll í anda Mary Quant, en hönnun hennar var mikið í 

tísku þegar að ég var unglingur. Mynstrið vann ég út frá Sierpinski 

þríhyrningnum.  

7.7 Náttúran skapar sína fegurð sjálf 

Aftur komin norður á Strandir nánar á Seljanes við Ingólfsfjörð. Enn og aftur daglegur 

göngutúr með Tinna hundinn okkar eftir fjörunni. Í þessum göngutúrum varð til hugmyndin 

að safna steinum úr fjörunni og búa til Fibonacci spíral. Mér fannst steinarnir vera of litlir 

þannig að Fibonacci spírallinn endaði sem hringlaga spírall. Steinana tók ég með suður á 

Akranes og hugsaði mér að búa til listaverk tengt náttúruupplifun.  

 

Mynd 45. Tilraun með Fibonacci 
spíral. 

 

Mynd 46. Spírallinn á Seljanesi. 

 

Mynd 47. Sýning við Nýja vitann 
á Akranesi. 

Maðurinn minn Sveinn Kristinsson er textahöfundur og ljóðskáld og hefur unnið með mér í 

mörgum verkefnum. Listaverkið umhverfðist um þessa málsgrein Náttúran skapar sína 

fegurð sjálf, en maðurinn getur bæði aukið hana og spillt henni. Verkið var hluti af 

Vökudögum á Akranesi haustið 2018. 

 

Mynd 44. Kjóll hannaður 
af Borghildi 
Jósúadóttur. 
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7.8 Náttúrulegar mandölur 

Síðastliðið sumar hitti ég kanadískan listamann Day Schildret á 

Seljanesi. Hann gerir listaverk úr efni sem hann finnur í 

náttúrunni í sínu nánasta umhverfi. Hann hafði meðferðis bók 

eftir sjálfan sig, Morning Altars, sem hann lánaði mér. Bókin er 

um daglegar gönguferðir hans um skóginn þar sem hann býr. Í 

þessum gönguferðum safnar hann efnivið í körfu, finnur sér 

góðan stað, býr til listaverk, gjarnan mandölur, og tekur myndir.  

Fyrir Schildret voru gönguferðirnar, söfnun efniviðs og að búa til listaverkin sjálflæknandi 

ferli eftir erfiðan skilnað. Bókin er 

augnakonfekt enda prýdd mörgum 

myndum af fallegum listaverkum 

Schildret. Ég heillaðist af bókinni og fór 

strax að líta í kringum mig eftir efni og 

rak augun í skeljasafn, sem er 

samansafn úr fjörunum á Seljanesi, og hófst handa og úr varð fyrsta náttúrulega mandalan. 

Orðið mandala er komið úr Sanskrít og þýðir hringur. Við gerð mandölu er alltaf byrjað í 

miðju og síðan verða hringirnir stærri og stærri (Anella Anderson, 2017). Næst lá leiðin í 

fjöruna til að finna efnivið og sjá hvort að mér tækist að búa til eitthvað í líkingu við 

hugmyndir Schildret úti í náttúrunni. Á leið heim safnaði ég saman blómum, skeljum og 

rekaviðarbútum sem enduðu líka sem mandala. Anderson (2017) telur hlutverk 

mandölugerðar meðal annars vera að losa um spennu og leyfa skapandi hugsun að njóta sín, 

sem tónar við hugsun listamannsins Schildret um sjálflæknandi ferli. 

7.9 Mellemvej mandölur 

Í september lá leið mín til Danmerkur í 

heimsókn til dóttur minnar og fjölskyldu. 

Um leið og ég steig fæti inn í garðinn og 

fór að litast um sá ég efniviðinn liggja alls 

staðar epli, marglituð laufblöð, blóm og 

hnetur. Mig gagntók ómótstæðileg 

löngun að hefjast handa við mandölugerð að nýju. 

7.10 Vökudagar 2019 

Í október tók ég ákvörðun að setja upp sýningu á Bókasafninu á Akranesi Náttúrulegar 

mandölur á Vökudögum. Á sýningunni voru mandölur gerðar á Seljanesi, Akranesi og 

Mynd 48. Morning Altars eftir 

Day Schildret. 

 

Mynd 49. Efniviður úr fjörunum á Seljanesi. 

 

Mynd 50. Efniviður úr garðinum á Mellemvej. 
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Mellemvej þannig að segja má að þetta hafi verið sameining menningarheima auk þess sem 

að áhuginn vaknaði við lestur bókar frá Kanada. Einnig gerði Sveinn Kristinsson, maðurinn 

minn, texta um hugtakið mandala. Á sýningunni var efniviður úr fjörunum í mínu nánasta 

umhverfi sem gaf gestum tækifæri til að spreyta sig við mandölugerð. 

 

Mynd 51. Gaman að prófa að gera mandölur. 

 

Mynd 52. Náttúrulegar mandölur. Sýning á Bókasafni Akraness. 

 

 

Mynd 53. Mandala. Texti eftir Svein Kristinsson. 

 

Mynd 54. Opnun sýningarinnar Náttúrulegar mandölur. 

Ég hef ævinlega haft áhuga á list og fallegum hlutum. Að búa eitthvað til er ferill sem 

hefst í hugskoti manns, fyrst vaknar hugmyndin og síðan taka við vangaveltur um form, efni, 

útlit og aðferð o.s. frv. Allt þetta er háð tilfinningu, smekk og þekkingu. Fegurð er afstætt 

hugtak, en maður verður að treysta sjálfum sér og eigin tilfinningu. Fegurðin er ekki bara 

handverk því hún er alls staðar og það fer eftir hverjum einstaklingi hvað veldur hrifningu. 

Hver og einn hlýtur að tengja það við eigin reynslu. Hrífist ég sem kennari og deili því með 

nemendum mun það hafa áhrif. Með því að leggja rækt við viðfangsefnið og þykja vænt um 

það, búa yfir fræðilegri þekkingu og beita henni eru miklar líkur á því að ég sem kennari hafi 

áhrif á skynjun og upplifun nemandans. Þetta er lykilinn að því að mér hefur tekist að hrífa 

með mér ólíka nemendur í skapandi starf. 
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8 Að endingu 

Við rýningu í eigin starfshætti og gögnin mín kom í ljós að rauði þráðurinn er mynstur og að 

stærðfræðin treður sér alls staðar inn í nær allt sem ég tek mér fyrir hendur. Hef reyndar oft 

velt því fyrir mér hvað hafi gert það að verkum að ég hef svona mikinn áhuga á mynstrum. 

Kannski er það eins og Steinunn nefndi í viðtalinu, eigin þörf fyrir sköpun og ég þurfi alltaf að 

vera að prófa eitthvað nýtt. Sköpunarþörfin er ekki bundin neinu sérstöku fagi heldur er 

ákveðin hugsun og viðhorf. Skapandi vinna veitir líka mikla ánægju enda hef ég mjög gaman 

af því að vinna á skapandi hátt og tekst yfirleitt að finna verkefni, sem fullnægja þeirri þörf. 

Við skrifin hef ég líka sjálf kynnst mörgu nýju eins og snjólistamanninum Simon Beck, origami 

sérfræðingnum Robert J. Lang og kynnst betur brotulum í gegnum Michael Barsnley. Það 

gefur mikið og veitir ánægju að taka saman og fá heildarsýn á bæði vinnu með nemendum 

og mín eigin listaverk.  

Á þeim tíma þegar ég byrjaði í meistarnáminu haustið 2011 var mikil umfjöllun í 

skólasamfélaginu um skýrslu Ann Bamford, en skýrslan kom út í íslenskri þýðingu í apríl sama 

ár. Bamford (2011) gefur listmenntun á Íslandi góða einkunn og telur hana standast þau gildi 

sem sett eru á alþjóðlegum vettvangi. Hún telur þó að við þyrftum að leggja meiri áherslu á 

skapandi nám á öllum sviðum náms og vitnar í alþjóðlega rannsókn sem segir að lönd sem 

leggja áherslu á skapandi þætti í menntun séu líklegri til að skapa samfélag sem stuðli að 

framförum og nýjungum. Hún nefnir ennfremur nauðsyn þess að samþætta námsgreinar 

þvert á námsvið (Bamford, 2012). 

Við þurfum menntun sem hentar 21. öldinni var fyrirsögn á grein sem birtist í 

Fréttablaðinu 19. apríl 2012 eftir ungan framhaldsskólanema Ísak Rúnarsson. Ísak spyr sig, af 

hverju okkur gangi svona erfiðlega að taka upp kennsluhætti sem leggja áherslu á virkni, 

sköpun og ábyrgð. Hann telur brýnt að breyta bæði námsefni og kennsluháttum og nefnir í 

því sambandi sköpunarþáttinn og vitnar meðal annars í Ken Robinson (Ísak, 2012). Mér 

fannst þessi athyglisverð grein og fannst merkilegt að hann væri að hugsa um sömu þætti og 

Bamford ræðir um í skýrslu sinni. 

Í bókinni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldarinnar er lýst niðurstöðum 

umfangsmikillar rannsóknar á starfsháttum í grunnskólum sem framkvæmd var á árunum 

2008 – 2013. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að gefa yfirsýn yfir núverandi starfshætti í 

íslenskum grunnskólum með áherslu á einstaklingsmiðað nám. Einn kafli bókarinnar fjallar 

um nám, þátttöku og samskipti nemenda í 7. – 10. bekk. Í viðtölum við nemendur var 

áberandi að þeir kölluðu eftir fjölbreytni í námsaðferðum sem þeim fannst ekki vera fyrir 

hendi og töldu að slík fjölbreytni gæti til dæmis falið í sér samvinnu í hópum þar sem hægt 

væri að spryja spurninga, rökræða og tjá sig og komast að sameiginlegri niðurstöðu. Í 

spurningakönnun voru nemendur spurðir um tíðni nokkurra kennslu- og námsaðferða. Sú 



 

73 

aðferð sem mest væri notuð væri að vinna í vinnubækur eða verkefnabækur (88%) og aðeins 

um 10% nemenda töldu sig nota hópavinnu eða samvinnu nemenda. Þessar niðurstöður gefa 

til kynna að fjölbreytni í kennsluháttum er ekki nægilega mikið til staðar í 7. – 10. bekk. 

(Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014). Ísak nefnir í grein 

sinni að eitt af því sem talað er um að ætti að fylgja nemendum inn í 21. öldina væri að þeir 

fengju meira frelsi og lærðu þannig um leið að axla ábyrgð á eigin námi. Það sé mjög 

mikilvægt fyrir þroska einstaklingsins að venjast því að hafa frelsi, en afla sér samhliða 

reynslu af ábyrgðinni, sem þarf til þess að höndla frelsið (Ísak, 2012). 

Nýverið las ég aftur bókina Element eftir Ken Robinson, þar sem hann fjallar um það 

hvernig það að finna ástríðuna í því sem þú ert að gera gæti breytt öllu. Hann segir frá Gillian 

sem gekk ekki vel í skóla, var greind með ADHD, en varð síðan heimsfrægur danshöfundur og 

vann mikið með Andrew Lloyd Webber. Hann segir líka frá Matt Groening, sem gekk vel í 

skóla en leiddist og til að hafa ofan af fyrir sér fór hann að teikna. Matt var ákveðinn strax 

sem lítill drengur að búa til teiknimyndasögur, en flestir reyndu að tala hann ofnan af því og 

finn sér eitthvað betra. Matt hélt samt sínu striki og er heimsfrægur í dag fyrir The Simpsons. 

Hann talar einnig um breyttar kröfur atvinnulífsins. Nú er þörf fyrir einstaklinga með 

skapandi hugsun, frumkvæði og sem geta unnið sjálfstætt. Það þarf róttækar breytingar á 

námsefni og breyta þurfi viðhorfi til mikilvægis námsgreina og gefa skapandi greinum meira 

pláss. Að við þyrftum að hætta að tala um námsgreinar og skipuleggja námið meira 

heildstætt og gefa nemendum tækifæri til að velja eftir verkefni eftir áhuga (Ken Robinson, 

2009). 

Mig langar líka til til að minnast á bókina A Whole New Mind eftir Daniel H. Pink (2005) en 

hann heldur því fram að þeir, sem hugsi meira með hægra heilahvelinu muni ná yfirráðum í 

heiminum. Hann segir til dæmis frá því að læknanemar við Yale háskólann þurfi að taka 

námskeið í listasögu og læra að skoða myndlist. Þetta sé gert til að þjálfa þá í taka eftir 

smáatriðum. Í Bandaríkjunum vinna núna fleiri við listir, eru skemmtikraftar eða hönnuðir en 

lögfræðingar og endurskoðendur. Í bókinni segir Pink líka frá almennum listaskóla í 

Philadelphiu, The Charter High School for Architecture and Design, þar sem tekið er á móti 

nemendum í 10. bekk (10th grade) og engin skólagjöld. Í skólanum er unnið með hönnun til 

að víkka hugsunina hjá þessum ungu nemendum og til að sýna þeim fram á að hönnun er 

ekki bara fyrir fáa útvalda. Stærsti hluti nemendanna hafði aldrei verið í námi tengdum 

listum og tveir þriðju hlutar þeirra höfðu getu, í lestri og stærðfræði, á við nemendur í 3. 

bekk (3d grade). Af þessum nemendum ná 80% að fara áfram í háskóla (college). Að verða 

hönnuður er að verða umboðsmaður (agent) breytinga. Í góðri hönnun felst bæði ánægja og 

fegurð. Í dag eru margir að leita að nýjum og öðruvísi upplifunum, verða leiðir á rútínunni, 

þeir sem hafa skapandi hugsun munu ná yfirhöndinni (Pink, 2005).  



74 

Hvers vegna er vöntun á að sköpun og listir séu samþættar þvert á námsgreinar? Það 

getur verið erfitt fyrir kennara að tileinka sér skapandi vinnubrögð og kannski ekki á valdi 

allra að gera það. Ég er þeirrar skoðunar að list- og verkgreinakennarar þyrftu að vera mun 

meiri þátttakendur almennt í skólastarfi, horfa á heildarmyndina og ekki vera of uppteknir af 

sinni grein. Eins og fram kom í viðtalinu við Steinunni telur hún það hafi skipt öllu fyrir 

skapandi vinnu mína með stærðfræðina að ég væri list- og verkgreinakennari. Núna er 

tækifæri og nauðsyn fyrir kennara í anda aðalnámskrár og krafna um færni á 21. öldinni að 

taka upp ný vinnubrgöð og meira nýbreytnistarf. Nú væri lag fyrir list- og verkgreinakennara 

að beita sér fyrir fjölbreyttum kennsluháttum og samþættingu list- og verkgreina við 

bóknám.  

Í þessari ritgerð lýsi ég því hvernig ég sem list- og verkgreinakennari hef haft áhrif á 

skapandi starf í mínum skóla og sýnt fram á hvernig hægt er að samþætta bóklega grein og 

list- og verkgreinar. Ég hef farið yfir starfshætti mína og rýnt í eigin rann og sýnt fram á að ég 

hef gefið nemendum tækifæri til að vinna með stærðfræði á skapandi hátt. Þetta hefur verið 

bæði gefandi og skemmtilegt ferðalag og ekki hafa ferðalangarnir verið af verri endanum. 

Ég mun ekki láta deigann síga heldur finna mér ný verkefni. Er um þessar mundir mjög 

upptekin af teikniaðferðinni Zentangle, enda orðin Certified Zentangle Teacher, og að tengja 

hana við stærðfræði. Hver veit nema að ég bjóði upp á námskeið í Zentangle og stærðfræði. 

Auðvelt væri að nýta þá stærðfræði sem nefnd hefur verið hér á undan eins og frumsendur 

Evklíðs, brotala, Origami, Fibonacci eða margflötunga. Nýverið lauk ég verkefni þar sem ég 

tengi saman stærðfræði og Zentangle. 

 

Mynd 55. Tólfflötungur og Zentangle. 
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Viðauki A: Myndir af verkum nemenda 

Hvað getur þú gert úr stafnum þínum?  

Óvissuferð 

Borghildur Jósúadóttir og Steinunn Guðmundsdóttir við opnun 

nemendasýningarinnar Skapandi stærðfræði vorið 2014.  

Myndir: Sigurður Arnar Sigurðsson og Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  



84 

 

Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Hvað getur þú gert úr stafnum þínum? 

Teningur 

 

Myndir: Borghildur Jósúadóttir. 
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir. 
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Hvað getur þú gert úr stafnum þínum? 

Nýsköpun og hönnun 

 

Sýning í Grundaskóla. Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  



94 

 

Myndir: Borghildur Jósúadóttir. 
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Origami æðið 

 

Sýning í Grundaskóla. Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir. 
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Lokaverkefni í 10. bekk vorið 2017 

 

Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir. 
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir. 
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir. 
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir. 
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Stærðfræði og listir - 7. bekkur 
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Stærðfræði og listir - 10. bekkur 

 

Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir. 
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Stærðfræði og listir – 5. bekkur 

 

Myndir: Borghildur Jósúadóttir.  
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Myndir: Borghildur Jósúadóttir. 


