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Útdráttur 

 

Í rannsókn þessari rýni ég í eigin hugmyndir og viðhorf til kennslu í tengslum við 

námskeið sem ég kenndi haustið 2020. Þá skoða ég hvaðan hugmyndir mínar og viðhorf 

spretta og tengi við hugmyndir bell hooks, Hannah Arendt, Paulo Freire, John Dewey og 

Þórbergs Þórðarsonar auk annarra.  Í Suðursveit, þar sem ég er uppalin, var það talið 

aulaskapur að líta ekki í eigin barm eða leita langt yfir skammt1 og þeim hugleiðingum 

dreifi ég með mismunandi tengingum í skrifunum. Í verkefninu hef ég aðferðir 

starfendarannsókna og listrannsókna að leiðarljósi við að skoða eigin rann sem kennari og 

listamaður. Ég leitast við að tengja saman þá þætti sem hafa reynst mér vel bæði í leik og 

starfi og þannig „stoppa ég í” mína eigin samþættu starfskenningu. Í gegnum verk mín 

gefst lesandanum tækifæri til þess að skoða þætti sem eru mikilvægir fyrir ferli og 

samskipti og það er þar sem ég kem til með að veltast um með nemendum mínum. Með því 

að rækta góð samskipti og einhverskonar framgang en ekki framleiðslu. Það er þess konar 

ferli sem nútíminn þarf á að halda. Þar sem afleiðingarnar eru skoðaðar og rökhugsun er 

beitt á umbreytandi hátt með flakkandi hugsun, útsjónarsemi og nýtni í forgrunni. Ég 

notaði tækifærið til að læra í gegnum að framkvæma með mínar hugmyndir og reynslu að 

leiðarljósi, á sama tíma og ég var að taka mín fyrstu skref í kennslu í grunnskóla. Þessi 

nálgun gerði mér kleift að taka skýra afstöðu með mikilvægi þátttöku og með því hversu 

dýrmætt það er að börn haldi áfram að láta sig óra fyrir einhverju eða ímynda sér. Það á við 

í allri sköpun en líka í því að sjá hlutina fyrir sér sem tengist svo inn á fleiri þætti sem eru 

flokkaðir sem eftirsóknarverð hæfni; útsjónarsemi, nýtni, góð samskipti, traust og trú á 

eigin getu. Það er svo með tilraunum og vinnu í ferli og leik sem ég kýs að takast á við að 

þjálfa nemendur mína í því að staðna ekki í hugsun og skilja mikilvægi þess að vera 

skynugur og ólatur við umsnúning eða að fara út af gamalkunnu slóðinni sé hún dottin úr 

samhengi við heiminn.  

 

 

 

 
1 „En aldrei hefir þeim dottið í hug að skyggnast í sinn eigin barm, og þó er hennar (vissunar) hvergi að leita 

nema þar. Í Suðursveit var þatta kallað að leita langt yfir skammt og þótti aulaskapur. Hér heitir það vísindi 

og þeir kallaðir vísindamenn er þannig leita“. (Þórbergur Þórðarson, 1991, bls. 97) 



 

 

 

 

 

Abstract 

In this research project I examine my own ideas and attitudes towards teaching in regard to 

the course I taught in autumn 2020. I inspect where my ideas and attitudes come from, and 

connect them with bell hooks, Hannah Arendt, Paulo Freire, John Dewey, Thórbergur 

Thórdarson, and others. In Sudursveit, in the South of Iceland, where I grew up, a lack of 

self-scrutiny was considered foolish, and the same adhered to go looking for what is right 

under your nose, and in my writing, I disseminate these considerations with various 

connections. I have relied on the methodology of action research and artistic research in 

this project to examine myself as a teacher and artist. I seek to connect those aspects that 

have benefited me both in work and play, and so I “stitch” my own integrated work theory. 

Through my works, the reader is offered the opportunity to look at aspects that are 

important to facilitate processes and communication, and that is where I will dwell with 

my students. By nurturing good communication and developing some sort of progression 

but not production. It is this sort of processes that our times need; where the consequences 

are scrutinised, and rational thought is used in transformative ways with nomadic thought, 

resourcefulness, and efficiency at the forefront. I used the opportunity to learn through 

doing, guided by my ideas and experience, while I also take my first steps as an elementary 

school teacher. This approach made it possible for me to take a clear stand with important 

participation and with the importance of children being allowed to continue to dream and 

imagine. This adheres to all creativity, but also the ability to envision things that then relate 

to other aspects that are categorised as desirable skills, resourcefulness, efficiency, good 

communications, trust, and belief in one’s own ability. I choose to use experimentation and 

working through process and play to train my students in not stagnating in thought and to 

understand the importance of being perceptive and persevere in inversion or straying away 

from the path well-travelled, if it has fallen out of context with the world. 

  

  



 

 

Formáli og þakkir 

Þakkir fá allir þeir sem hafa mótað mig en líka þeir sem hafa afmótað mig. Sérstaklega langar 

mig að þakka hundinum mínum Lappa. Sá fylgdi mér hvert fótspor á meðan hann lifði, líka 

í skólann og beið eftir mér fyrir utan að skóladegi loknum. Hann var til staðar og í gegnum 

augnaráð hans lærði ég að lesa af meiri athygli í það sem var að gerast í kringum okkur.  Ég 

er þakklát sveitafólkinu og fjölskyldu minni í Suðursveit og Nesjunum. Ég er þakklát 

skólastjóranum sem sagði: „Prófaðu bara – ég hef trú á þér, finnum svo ramma fyrir þetta 

seinna eða nýtt nafn á textíl eða hvað sem til þarf.“  
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Inngangur  

 

Mynd 1. Round Balance (Preminger, 2008)2 

Sem nemanda leiddist mér sú aðferð að keppast við að muna rétt svar við spurningum út 

frá þekkingu annarra. Þessi aðferð hentaði mér ekki, hvorki sem nemanda né í öðrum 

hlutverkum sem lífið hefur síðar fært mér. Því síður yfirborðslegar spurningar sem fólk 

virðist oft spyrja meira af vana en áhuga.  Ég held að það geri nemendur ekki sérlega 

sjálfstæða að svara spurningum annarra endalaust. Né heldur að það veki hjá þeim almenna 

eftirtektarsemi og forvitni. Hjarðhugsun, áherslan á rétta svarið og skjótar úrlausnir þar 

sem þess er ekki krafist að nemandinn nýti nokkuð frá sjálfum sér hefur ætíð verið mér 

umhugsunarefni. Það gildir ekki síður um á hvaða máta slíkar spurningar eru settar fram. 

Ég tel farsælla að menntun stuðli að því að rækta sjálfstæði nemenda með því að gera þeim 

kleift að lesa í hlutina út frá eigin reynslu. Með slíkum áherslum gætu orðið til fleiri 

skapandi leiðtogar sem skilja fjölbreyttar þarfir og huga að róttækum lausnum. Heimurinn 

þarfnast fólks með nýjar hugmyndir sem treystir sér til þess að takast á við tilraunir og fara 

út af gamalkunnu brautinni sem er orðin að ógöngum. 

Við upphaf heimildaröflunar fyrir þetta verkefni var ánægjulegt að rekast á bók Soffíu 

Auðar Birgisdóttur, Ég skapa - þess vegna er ég (2015), en þar fjallar hún um skrif 

langafabróður míns, Þórbergs Þórðarsonar. Líkt og Þórbergur er ég alin upp í Suðursveit. 

Reynsla okkar af Suðursveitinni er ekki endilega alveg sú sama en hún er af sama meiði, 

og bæði deilum við óyndi af einsleitum hug. Ég hef pissað á bak við marga af þeim 

steinum sem Þórbergur talar um í Steinarnir tala – með trega þó af ótta við að pissa á álf – 

og ég hef skynjað veröldina bæði stóra og smáa þegar ég skýli mér á bak við þá.  Upplifun 

 

2 Ég fékk sérstakt leyfi frá Tanyu Preminger til að birta þessa ljósmynd af verki hennar Round Balance. Verkið snertir á 

útsjónarsemi og nýtni og býður upp á fagurferðilega upplifun. Verkið stækkar yfirborðsflötinn, en hið sama gerist þegar 

við veltum upp hlutunum. Það er það rými sem heimurinn þarfnast.    
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Þórbergs af kennaraháskólanum, er einnig ansi hreint kunnugleg, þar sem hann efaðist um 

að skuggi nokkurra vonbrigða gæti orðið meira myrkur. Hvergi var minnst á þokuna og því 

lánaðist honum aldrei að segja frá sínum hugmyndum um hvernig hún væri lík mannlífinu. 

„Svona missti ég tækifærið til að sýna, að ég væri gáfaður.“ (Þórbergur Þórðarson, 1993, 

bls. 27). Ég hafði oft velt því fyrir mér hvort mannshugurinn væri svona einsleitur og ég þá 

svona skrítin þar sem ég hirti lítið um viðteknar hugmyndir og skildi aldrei hvernig fólk 

staðnæmdist alltaf við sama útgangspunktinn í umræðum. Líkt og einungis væri gerlegt að 

horfa á hlutina frá einu sjónarhorni. Þá setti mig hljóða í barnaskóla og langt fram á 

framhaldskólaárin. Að grandskoða hlutina og byggja á því sem ég hafði sjálf heyrt, séð og 

þreifað á eins og samtímamaður Þórbergs, Guðmundur Finnbogason (1994), taldi að ætti 

að vera fyrsta stig allrar menntunar, en fórst alveg fyrir þangað til ég hóf mína 

háskólagöngu. Af þessum sökum var ég haldin miklum skólaleiða lengi framan af, mér 

fannst margt í náminu svo fyrirsjáanlegt. 

Ég hef alltaf verið mjög leitandi og aldrei fundist 

eins og hlutirnir þurfi að vera eins og þeir eru 

heldur hef ég einmitt frekar reynt að hrista aðeins 

upp í þeim. Í sveitinni gekk þetta svo langt að ég 

reyndi meðal annars að reka endurnar á tjarnir 

sem ég hafði útbúið handa þeim í skurðum og 

mér fannst ómögulegt að þær hefðu ekki kynnt 

sér. Þegar ég hóf nám í hönnun í Design 

Academy Eindhoven (DAE) hélt þetta áfram og 

lýsti sér meðal annars í því hvað mér leiddust einföld og fyrirsjáanleg verkefni eins og að 

búa til blómavasa. Í staðinn sýndi ég möguleikana sem eru í boði með því að sneiða 

blómavasana niður og raða saman brotunum upp á nýtt. Ég setti saman lítið vídeó til að 

varpa á veggi á veitingastöðum í stað þess að skreyta borð með blómavösum. Mér fannst 

löngu búið að hanna blómavasa.  

Alla tíð hef ég haft mest gaman af því að brasa eitthvað úti við, spá í háttalag manna og 

dýra og færa hluti á milli staða með það í huga að gefa þeim nýjan tilgang. Það er mér 

mikilvægt að halda því áfram í kennslunni minni með þeim tólum og tækjum sem ég hef 

öðlast í námi og starfi sem hönnuður. Þegar ég ígrunda nánar þær aðferðir sem ég hef beitt 

í gegnum lífið, við hönnun og kennslu í barnaskóla, eru nokkrir þættir sem standa upp úr.    

Mynd 2. Vases (Hanna Jónsdóttir, 2005) 
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Ég ólst upp við mikla útsjónarsemi og nýtni í húsi með þremur kynslóðum þar sem allt átti 

sér sinn stað og ef það átti sér ekki stað var því fundinn staður. Einnig tek ég með mér að 

heiman mikla þekkingu á og tilfinningu fyrir efni, bæði í textíl og öðru. Á heimilinu var 

töluð falleg íslenska og ég lærði fljótt að hægt er að koma fyrir sig orði á ólíkan máta. 

Hvernig dýrum var gefið nafn þótti mér alltaf jafn athyglisvert. Nöfnin þurftu að passa 

háttalagi þeirra eða einhverju í samhengi þeirra við tilveruna. Það gat verið púsl sem tók 

tíma, rétt eins og allt annað sem var raðað saman og reynt að láta passa sem best færi.  

Það er trú mín (og orðið á götunni) að í lífinu almennt fái börn nú til dags mögulega of 

mikið upp í hendurnar og að lítið reyni á þau við að hafa ofan af fyrir sér. Nemendur spyrja 

oft og iðulega spurninga á borð við: „Hvað á þetta að vera?“ „Hvað erum við að fara að 

gera?“ Það getur verið gott að hafa tilgang í lífinu en það er líka gott að þjálfa sig í því að 

tilgangurinn sé að gefa lífinu tilgang – með því að gefa því sjálfur tilgang. Þar að auki eru 

börn oftar en ekki með fyrirframgefnar hugmyndir, rétt eins og við fullorðna fólkið, t.d. um 

hvort það verði gaman í námsgrein sem ber nafn eins og Textíll (þaðan sprettur hugmynd 

mín um nafnlausu námsgreinina sem ég kenndi haustið 2020 og verður meðal annars 

fjallað um í þessari ritgerð). Tilraunir mínar við kennslu byggjast að miklu leyti á því að 

afvegaleiða nemendur (í náminu) með það að leiðarljósi að ögra bæði þeim og mér sem 

kennara, að reyna að komast út úr forminu til þess að geta fetað eigin leið. Ég mun fjalla 

um það hvernig ég leyfi ferlinu að vísa mér veginn þar sem ekki er farið af stað með 

fyrirfram gefnar hugmyndir né heldur hugmynd um hvaða verkefni verður til – hvernig það 

byrjar og hvenær það endar. Þetta er mín aðferð til þess að venja börn af þeirri hugsun að 

það sé bara ein aðferð eða eitt rétt svar. Að mínu mati er leit að mismunandi leiðum að 

svarinu áhrifarík til að vekja almennan áhuga. Þar verða mistök mikilvægur þáttur í ferli 

þar sem eitthvað nýtt og stórkostlegt getur gerst. Réttar spurningar eru að mínu mati mun 

gagnlegri leiðir til að nálgast framtíðina en rétt svör við gömlum spurningum. Það er von 

mín að þær aðferðir sem ég beiti í kennslunni styrki trú nemenda minna á eigin getu og 

lífsgleði, og gefi þeim tækifæri til að finna að ekki er búið að ákveða allt fyrirfram, að 

þeirra hugmyndir skipta máli og að þau eigi að finna til tilraunagleði og fagna mistökum. 

Ég legg áherslu á að þau læri að nýta sér tilviljanir rétt eins og að læra að taka eftir því ef 

eitthvað er skrifað í skýin. Ég tel að grunnurinn sem ég byggi mína kennslu á eigi að styðja 

nemendur mína í leit að góðu og innihaldsríku lífi og hjálpi þeim að komast að því hvers 

þau eru megnug.  
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Samsemd hefur aldrei verið jafn mikilvæg og nú, rétt eins og mikilvægi þess að leggja 

samkeppnina til hliðar. Þetta veit ég að er hægt eftir að hafa prófað að vinna með stoðirnar 

þrjár - jafnrétti, lýðræði og sköpun sem leiðarljós í anda Hjallastefnunnar. Nú starfa ég í 

skóla þar sem unnið er út frá hugmyndafræði um uppeldi til ábyrgðar, en hún miðar að því 

að ýta undir ábyrgð og sjálfstjórn barna og unglinga ásamt þekkingu á eigin tilfinningum. 

Þar læra nemendur að taka siðferðilega ábyrgð á eigin hegðun og taka ákvarðanir út frá 

löngun fremur en skömm eða sektarkennd (Gossen, 1996). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram hversu nauðsynlegt er að nálgast viðfangsefni á 

heildstæðan hátt, af faglegri víðsýni og eftir atvikum samfaglega. Þetta getur kallað á 

óhefðbundna kennsluhætti og nýstárlega nálgun í skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011 bls. 17). Það sem ég leitast við að gera í minni kennslu er að flétta saman alla 

grunnþætti – læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun – með óhefðbundnum aðferðum. Auðvitað má svo alveg deila um hversu nákvæm 

námskrárgerð á að vera – eigi kennslan að geta verið í flæði. 

Hugmyndafræði og leiðir Reggio Emilia falla vel að minni nálgun við kennslu. Þar er ekki 

notast við námskrá, leiðbeiningar eða líkön til að lýsa starfinu. Þess í stað er lögð áhersla á 

starfsþróun kennara sem felst m.a. í því að hlusta á og skrá upplýsingar um iðju barnanna. 

Þannig fá hugmyndir þeirra og tilgátur meira vægi. Kennarar hugleiða eigið gildismat, starf 

og aðferðir sem þeir nota til að styðja við nám barnanna með ígrundaðri samræðu við aðra 

fagmenn, börn og/eða foreldra í þeim tilgangi að vega og meta styrkleika barnanna svo þeir 

fái notið sín (Edwards, Gandini og Forman, 1998). 

Að mínu mati er hverjum og einum hollt að rýna daglega í hvað hann er að gera og skoða 

hvernig það gagnast eða hvernig manni líður með það sem maður er fást við. Þetta kallast 

sjálfsrýni þar sem maður rannsakar eigin viðhorf og gildi (Hafþór Guðjónsson, 2019). 

Þannig tengir maður betur við lífið og á auðveldara með að greina hlutina. Ég vissi að ég 

yrði að taka með mér sveitastelpuna, konuna með lyftaraprófið, rannsakandann, móðurina, 

hönnuðinn, ævintýramanneskjuna og náttúruaflið inn í kennarastarfið. Þannig væri ég að 

hlúa að mér sem skapandi manneskju í leiðinni og halda við þeirri færni sem ég bý yfir. 

Færni sem byggir á menningararfinum og svo reynslu minni af því að vera hönnuður. 

Hér á eftir mun ég leggja drög að fræðilegri og persónulegri aðferð sem verður byggð upp 

með sögum og persónulegu sjónarhorni og leikgleðinni haldið á lofti. Ég legg til 

grundvallar kenningar ýmissa fræðimanna eins og bell hooks, Hönnuh Arendt, Paulo 

Freire, John Dewey og Þórbergs Þórðarsonar og reyni að tengja við þá þætti sem ég vissi 
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að væri mér mikilvægt að reyna að draga fram í kennslunni. Þetta eru þættir eins og 

útsjónarsemi, nýtni, skynjun,  góð samskipti, traust, trú á eigin getu, tilraunir, ferli,  

ímyndunarafl og leikur. Ég reyni á eigin skinni að læra í gegnum að framkvæma með 

heimspekilega hugsun og reynslu að leiðarljósi. 

Inn í skrifin fléttast þær aðferðir sem ég nota í að byggja upp námsgreininina sem ber núna 

nafnið Bláa tunnan (sem upphaflega var nafnlaus). Að henni vann ég með nemendum 

mínum í 3ja bekk í Helgafellsskóla haustið 2020 – krökkum sem þorðu að henda sér út í 

óvissuna. Akkúrat það sem börn þurfa að þora að gera nú á tímum. Ég nýti mér aðferðir 

starfendarannsókna og listrannsókna í ferlinu við að þróa eigin starfskenningu sem ég tel  

leggja góðan grunn að verkefnamiðuðu námi. Í þessu ferli hefur opnast fyrir mér sterkari 

sýn á þá möguleika sem að samþætting námsgreina gæti haft í för með sér. Þegar að t.d. 

samfélagsgreinar og listgreinar eru samþættar. Þá væru tekin fyrir  álitamál sem unnið er út 

frá grundvallarspurningu. Spurninguna má ekki vera hægt að gúggla og togar því 

nemendur í allar áttir.  Með þessum aðferðum er líklegra að nemandinn finni sér sinn eigin 

tilgang með því að grafast fyrir um eitthvað auk þess sem hann hefur frjálsar hendur með 

það hvernig hann vill kynna útkomuna. Ég kynntist þessum aðferðum þegar ég var við 

æfingarkennslu í Borgarholtsskóla undir leiðsögn Kristveigar Halldórsdóttur og Helgu 

Kristrúnar Hjálmarsdóttur. Þessar aðferðir kallast á við þær sem ég kynntist þegar ég var 

sjálf í námi við DAE í Hollandi. 

Í ritgerðinni mun lesandinn smám saman byrja að tengja Bláu tunnuna við þær aðferðir eða 

leiðir sem ég hef farið í lífinu og skilja mikilvægi þessara leiða fyrir börn í nútímanum. 

Hvernig nemendum mínum gefst tækifæri til að tengjast í gegnum náttúruna, uppgötva, 

gera tilraunir og koma þannig sínum skoðunum á framfæri í orði og verki. Þrátt fyrir allar 

spár og allt sem við vitum og höfum lært af fræðimönnum og finnum jafnvel fyrir á eigin 

skinni þá virðist samt sem nútíminn standi okkur jafn fjarri og framtíðin. Þó vitum við 

alveg að okkar afstaða og athafnir hafa áhrif. Eða hvað? Börn sem alast upp núna þurfa að 

efla trú á eigin getu og þau þurfa líkt og allir aðrir að stilla sig inn á umhverfið. 

Nærumhverfið er það umhverfi sem allir ættu að hlúa að og leita ævintýra í. Að rækta 

garðinn sinn. Með því gefst tækifæri til að upplifa afrakstur og sjá fyrir sér stóru myndina – 

Heimsmyndina – og það hvernig hvert okkar hefur áhrif á heiminn. Þannig skoða ég 

eftirsóknaverða hæfni eða hvaða þætti ég tel mikilvægt að hafa í huga til þess að takast á 

við framtíðina. Seigla og aðlögunarhæfni er mikilvæg og hana má rækta með því að fara á 

milli með aðferðum sagnalistar, með uppbroti í tímum og með því að takast á við 
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ófyrirsjáanleg verkefni og heimspekilegt samtal. Þá rannsaka ég útsjónarsemi og nýtni í 

samanburði við þær hugmyndir sem margir virðast hafa um sjálfbærni og sköpun. Þá er ég 

að skoða orðræðu og þá merkingu sem liggur á bak við orðin og hvernig orð hafa áhrif. 

Þessar hugmyndir halda svo áfram að birtast í skrifunum og tengjast að mörgu leyti læsi og 

þöglu þekkingunni sem fjallað er um í lokaköflunum. Í kaflanum Nú eru góð ráð dýr og 

þeim sem eftir á fylgja skoða ég hvað við getum lært af því að líta upp úr okkur sjálfum og 

setja hlutina í stærra samhengi með undrun og ímyndun í farteskinu. Með aðferðum 

heildrænnar nálgunar, gagnrýnnar kennslufræði og listmiðaðra aðferða og þess að fara á 

milli, treysta og skoða samhengi hlutanna birtist smám saman sá umskiptingur sem ég 

leitast við að vera. Einhver sem kemur og hristir aðeins upp í þessu og slær okkur út af 

laginu. Það er eitt að halda lagi en annað að semja nýtt lag.  
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1. Bakgrunnur 

Að tengjast heiminum og staðsetja sig  

Bakgrunnur okkar og leið til að skilja heiminn mótast að hluta til af þeim stöðum sem við 

náum að mynda tengsl við á lífsleiðinni. Í bókinni Pedagogy of the heart lýsir Paolo Freire 

(1998) því hversu mikilvægur bakgarðurinn á æskuheimili hans var honum. Fyrir honum 

var hann einskonar griðastaður. Staður til að vera einn með sjálfum sér og tengjast 

hugðarefnum sínum. Þarna fann hann fyrir sjálfum sér. Hann taldi að til þess að geta átt í 

samskiptum við aðra væri nauðsynlegt að þekkja sjálfan sig. Þegar hann eltist hélt hann 

áfram að leita í þennan griðastað þar sem viskan býr og nálgast þannig sinn frumkraft þar 

sem barnshjartað slær. Þegar eitthvað bjátar á þá eru það slíkir staðir sem gott er að geta 

nálgast til þess að minna sig á sín lífsgildi og viðhorf eða það sem hefur mótað okkur sem 

manneskjur (Freire, 1998). 

Ég er alin upp á Jaðri í Suðursveit – sem betur fer. Hvar annars staðar hefði mér gefist betri 

tækifæri til þess að iðka mína tilraunamennsku strax í æsku? Að moka og færa til efni, búa 

til nýja staði, byggja, rækta, tæta niður, glápa út í loftið, gefa dýrum, þefa af dýrum, eltast 

við fullorðið fólk, detta, blotna, hlaupa á milli staða, hoppa yfir hluti, takast á við lífið í 

lífinu. 

Þetta skilur enginn nema að þekkja af eigin reynslu – þessa reynslu sem býr innra með 

manni út lífið ef maður er slíkt náttúrubarn. Óútskýranleg tenging við náttúruna svo 

beintengd í gegnum iljar og upp í hársvörð að maður finnur jörðina anda í gegnum sig og 

sjálfa sig inn í hana. Orðið sjálfsverund hafði ég aldrei áður séð né heyrt fyrr en ég rakst á 

það í skrifum Soffíu Auðar Birgisdóttur (2015). Kannski er það vegna þess að það þarf 

sérstakt orð til þess að lýsa sjálfsvitund Þórbergs Þórðarsonar. En hann fjallaði um sjálfan 

sig og sjálfsverund á einkar skapandi og nýstárlegan hátt (Soffía Auður Birgisdóttir, 2015, 

bls. 15). Það er svo margt í skrifum Þórbergs og hátterni sem teygir sig yfir í það sem ég 

hef fjallað um hér á undan enda sagði hann það sjálfur í viðtali árið 1968 að hann væri eins 

og menn yrðu eftir næstu aldamót (Davíð Oddsson, 1968). Ég labbaði í hringi þegar ég var 

komin á Hornafjörð og flutt að heiman 12 ára til þess að takast á við gagnfræðaárin. Það 

var einungis barnaskóli í Suðursveit og ekki byrjað að keyra börn 65 km vegalengdir til 

þess að sækja skóla eins og gert er nú á tímum. Þegar ég var komin á mölina þurfti ég að 

finna nýjan takt. Einhverntíma á lífsleiðinni er öllum hollt að feta nýjar slóðir,  prófa að 

fara út af gamalkunnu slóðinni og lenda í ævintýrum. En til að geta tekist á við ævintýrin er 
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mikilvægt að vera tilbúin – að það sé á forsendum vegfarandans en ekki einhvers annars 

eða annarra.  

Það var klippt á jarðtenginguna. Öll skynfæri leituðu í allar áttir í leit að lykt, hljóðum og 

takti til þess að halda sönsum á nýjum stað. Þetta var ekki ferli sem hentaði mér og því 

labbaði ég ein hring eftir hring um bæinn. Hvað var ég að gera? Ég vissi það ekki – enginn 

útskýrði það fyrir mér – en mögulega var ég að leita að jarðtengingu. Það var ákveðið rof 

sem átti sér stað. Algjört rof vil ég segja. Þetta var erfitt ár og svo ótalmargt sem ég saknaði 

að heiman. Ég þurfti að rækta með mér svo margt nýtt á sama tíma, og það á 

kynþroskaárum! Það geta fáir sagt af meiri sannfæringu en ég að börn eiga að fá að vera 

börn eins lengi og auðið er. Til æviloka helst! En maður verður að geta bjargað sér. Það er 

það sem skólinn á að leggja áherslu á. Listina að lifa þessu helvíti eins og einhver komst 

svo skemmtilega að orði. Sú list felst ekki í því að leitast eftir auðæfum og völdum heldur 

því að lifa lífinu með opnum augum fyrir hinu hversdagslega, smáa og ófyrirsjáanlega. 

Innsæi, árvekni, lotning og undrun getur hjálpað okkur að hugsa um tengsl okkar við 

veruleikann (Jón Á. Kalmansson, 2019). „Öll fyrirbæri náttúrunnar þarf að nálgast af 

undrun og óttablandinni lotningu, líkt og eldingu,“ (Shepard, 1961, bls. 158). Með því að 

nálgast hugmyndir okkar um lífið á þennan hátt varðveitum við tengsl okkar við það villta í 

náttúrunni og þá er mikilvægt að átta sig á því að „lífið er gert úr hinu villta. Það sem er 

mest lifandi er villtast” (Thoreau, 2001, bls. 240), og þar er því góður staður til að villast í 

þeirri von að tengjast veruleikanum. 

Oft rifjast upp fallegar stundir sem ég átti ýmist á hestbaki eða gangandi að eltast við rollur 

á haustin. Í dag er þrumast um á fjórhjólum og mótorhjólum á eftir þessum rollum til að ná 

þeim heim. Það sem ég ekki skildi var af hverju það þurfti allt í einu að gerast hraðar en 

þær geta hlaupið. En er það ekki akkúrat þannig sem við erum að takast á við lífið alla 

daga?  

Hvað verður um skynjun og innsæi á þessum hraða? Við þurfum að vanda okkur við að 

vera manneskjur svo að við hættum ekki að finna fyrir því að við séum heimurinn. Þetta 

eru þættir úr lífssögu minni sem eiga sennilega eftir að hafa áhrif á starf mitt sem kennara 

og viðhorf mitt til kennslu. 

 

 



 

 
10 

Menningararfurinn og reynslan 

Þegar ég tróð ofan í töskuna mína til þess að flytja til Hollands vissi ég ekkert hvað ég átti 

að taka með mér og þegar að ég var búin að pakka var ég alls ekki sannfærð um að ég væri 

að taka allt með sem þyrfti. Seinna lærði ég að sú reynsla sem ég bjó að – var það eina sem 

ég þurfti að hafa með mér - og trú á sjálfa mig. Það var í Hollandi sem ég náði aftur 

tengingu við lífið. Hjólaði fram hjá beljum á leið í skólann, henti úr stórum ruslapoka af 

laufblöðum á gólfið í skólastofunni, stóð allsber upp á stól og málaði sjálfsmynd, fór á 

markaðinn, spilaði fótbolta með skólafélögum, ræddi um fjölskyldur við vini frá nýjum 

heimshornum.  En hver var þessi reynsla í raun? Hvernig hefði ég getað komið henni fyrir í 

ferðatösku? Ég hefði aldrei vitað það þarna. Ég gerði mér ekki grein fyrir verðmæti 

menningararfs míns á þessum tíma en hann varð réttilega snertiflötur fortíðar og samtíðar 

(Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein, 2015). Ég lærði að skilja sjálfa mig með því að 

leita í eigin rann. Það er gagnlegt að gera sér grein fyrir því hvaðan maður kemur til að 

skilja hver maður er – og átta sig bæði á takmörkum og óheftri getu innihaldsins. Þegar sá 

skilningur liggur fyrir er leiðin framundan skiljanlegri. 

Ég vissi ekki að reynslan sem ég hafði öðlast við það að elta endur, troða grasi innan í rör, 

búa með þremur kynslóðum í sama húsi eða fá að elta foreldra mína og annað fólk í vinnu 

færði mér mikið forskot þegar kom að því að skilja samband manns og hluta eða manns og 

sjálfsvitundar sem varð seinna viðfangsefni mitt í DAE. Þessi meðvitaða reynsla sem ég 

hafði öðlast með góðri tengingu við skynfæri mín er nefnilega eitt helsta tól hönnuða, en 

hönnun gengur að miklu leyti út á skilning á sambandi manns við hluti og náttúru. Í 

hönnunarnáminu studdu þannig fyrri reynsla mín og hugmyndir við námið. Ég tel 

forhugmyndir nemenda spila megin þáttinn í skilningi þeirra á efninu. Það er, að 

mikilvægasti þátturinn sem hefur áhrif á lærdóm nemandans er það sem hann veit fyrir 

(Piaget, 1971). John Dewey lagði áherslu á virkt ferli þar sem þekkingaröflunin byggir á 

rannsókn þar sem þekkingin fæst ekki aðeins með niðurstöðum heldur felst hún einnig í því 

að vinna í ferli. Því er talað um að læra með því að framkvæma – learning by doing – sem 

voru einkunnarorð þeirra kennsluhátta sem Dewey innleiddi og voru drifnir áfram af 

áhuga, reynslu, eigin athugunum og könnunum (Dewey, 2000, bls. 14). „Að hugsa er að 

rannsaka, grennslast fyrir, kanna, velta fyrir sér, komast til botns eða grafast fyrir um, í 

þeim tilgangi að komast að einhverju nýju eða til að sjá það sem þegar er vitað í öðru ljósi. 

Í stuttu máli, það að spyrja.“ (Dewey, 2000, bls. 312). 
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Þannig búum við um hnútana, með því að þreyfa okkur áfram. Á veggnum fyrir ofan mig 

hangir verk eftir móðurömmu mína. Þetta var upphaflega gólfmotta sett saman úr því sem 

til féll – þá aðallega úr vösunum á úlpunni hans afa. Í henni er að finna allt þetta sem ég 

stiklaði á hér á undan. Amma var á þessum 

tíma farin að tapa áttum, en hún hélt þó áfram 

að gera tengingar. Tengingar sem ég sit ennþá 

og velti fyrir mér. Eins og staðreyndinni að 

hún er fædd stelpa á þeim tímum sem stúlkur 

gengu ekki í útiverk – en hún leit oft bræður 

sína öfundaraugum þegar hún var að bjástra 

inni. Staðreyndin að hún nær sér í baggaband, 

þráð úr rafmagngirðingu fyrir hesta og annað 

til þess að hekla í mottu til að setja við 

útidyrahurðina hjá sér þykir mér endalaust merkilegt. Vegna þess að þetta var ekki það sem 

hún hafði í sínum vösum heldur var þetta að finna í vösunum sem hún sá um að henda í 

þvottavélina eða taka til í. Þessi motta er hekluð í hring og henni hef ég komið fyrir á 

gamalli gjörð af rakstrarvél. Hún rekur fyrir mér sögu mína í marglaga hringjum. 

Ég greini fegurðina í hversdagsleikanum sem teygir sig til hversdaglegra hluta, gerir hann 

jafnt gagnlegan, heiðarlegan og látlausan. Góður vasahnífur og baggaband. Einhver sagði 

að maður kæmist ansi langt með þessa tvo félaga alltaf með sér. Enginn ætti því að fara að 

heiman án þeirra. Hlutir sem hefur verið dittað að með góðum vasahníf og baggabandi eru 

líka oft sérstaklega fallegir á sinn hátt. Oft eru þessir hlutir gerðir af einhverskonar neyð. 

Þeir hafa verið búnir til á tímum þar sem fólk hafði ekki aðgang að efni og áhöldum. Fólk 

sem hefur kynnst mikilli neyð horfir í nýtni hlutanna. Við Íslendingar bendum á hvað 

Þjóðverjar eru nískir en í rauninni er það nýtnin sem er að vefjast fyrir okkur. Nýtni á borð 

við þegar einstaklingur gerði sér sérstakt herðatré fyrir klofstígvélin sín svo að þau entust 

lengur en 4 ár. Annars hefðu þau alltaf farið fyrr í sundur við brettuna sem myndaðist 

þegar að þau voru ekki í notkun (Arkhipov, 2006, bls. 94). Þetta eru hugmyndir sem 

tengjast einnig mínum menningararfi, þeim eiginleika að greina hluti og þreifa á efninu. 

Þegar ég var að alast upp í Suðursveit hjálpaðist fólk að, notaði út úr hlutunum, fólk var 

útsjónarsamt, hagræddi hlutum, var vinnusamt, talaði mikið saman og skiptist á skoðunum. 

Þannig unnu kynslóðirnar saman, lærðu hver af annarri og studdu hver aðra. 

Mynd 3. Textílverk (Motta) Anna Þorgerður 

Benediktsdóttir (1999) 
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Enduruppgötvun á fortíð hefur oftar en ekki sýnt mér hvernig eitthvað er greipt í mig og 

um leið hef ég uppgötvað eitthvað í fari mínu sem minna tilviljanakennt með stöðugu 

undirlagi fortíðarinnar (Bowie, 1998, bls. 4). Þannig birtist mér þessi þögla þekking sem ég 

fjalla um nánar í kafla hér á eftir um duldu námsskrána. Það er einmitt sú þekking sem 

Þórbergur fékk aldrei tækifæri til þess að tjá sig um eins og ég lýsti í innganginum. Sú 

þekking sem mér er hvað dýrmætust lýsir sér í útsjónarsemi og nýtni.  

Útsjónarsemi og nýtni vs. sköpun og sjálfbærni 

Hér á eftir skoða ég merkingu orðanna nýtni og útsjónarsemi. Ég fjalla um þær 

skilgreiningar í samhengi við orðin að vera sjálfbær og sköpun sem ég tengi við 

einhverskonar framþróun og afköst, en hin fyrri við umsnúning á einhverju sem fyrir er. 

Ennfremur tengi ég þau fyrri við að hugsa nær sér á meðan þau seinni tengjast á einhvern 

hátt alþjóðavæðingu. Nýtni og útsjónarsemi eru ennþá lýsandi á meðan að sjálfbærni og 

sköpun þarfnast þess að þau séu sett fram í frekara samhengi. Skilgreining þessara orða er 

eftirfarandi skv. Íslenskri orðabók: 

 

Nýtni. no. kvk. sparsemi, það að nota hlutina vel, það að vera nýtinn. 

út|sjón. No. kvk. · forsjá · hyggni · hagsýni · útsjónarsamur hagsýnn. 

sjálf·bær. 1 sjálfbær lo. -bær; -bært -ari, -astur, · sem er sjálfum sér nægur, sem ekki skaðar aðra  

2 sjálfbær þróun no. kvk. · auðlindanýting sem fullnægir samtímaþörfum án þess að ganga á möguleika komandi 

kynslóða til að nýta auðlindirnar. 

sköpun. 1 No.kvk. · listsköpun · sköpunargáfa · sköpunargleði  

sköpun. sköpunar, skapanir 2 kvk. ... hið skapaða. maðurinn er sköpun guðs. sköpunarverk. 

 

Frá því að ég var barn hafa útsjónarsemin og nýtnin fylgt mér hvert fótmál. Nú velti ég 

fyrir mér hvort lögmál þessara hugtaka sé á undanhaldi og hverjir séu arftakar þeirra. Að 

mínu mati hefur aldrei verið jafn lífsnauðsynlegt að tileinka sér þessi tvö hugtök og nú 

þegar neyslusamfélagið er allsráðandi og hugsanagangurinn sá að það sé sjálfsagt að henda 

og fá endalaust eitthvað nýtt í staðinn. Ég hef hér á undan fjallað um reynslu og hvernig 

hún mótar veruleika og þekkingarheim manneskjunnar og verður að þeirri tilfinningu sem 

reynsluheimurinn byggir á (Tuan, 2004). Þannig blandast saman tilfinningar og hugsun. 

Við upplifum umhverfið á persónulegan hátt með mismunandi reynslu og tilfinningum. Ég 

skynja hugtökin útsjónarsemi og nýtni ekki á sama hátt og orðin sem dynja á  okkur alla 
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daga, – sköpun og sjálfbærni. Sennilega er það vegna þess að hugtökin sköpun og 

sjálfbærni eru ekki eins rótföst í mér og nýtnin og útsjónarsemin sem hafa hjálpað mér að 

takast á við margvísleg verkefni í lífinu. Þessi gömlu orð og hugtök eru á einhvern hátt 

sjálfstæðari. Til að þjálfa með sér útsjónarsemi þarf ákveðna eftirtekt og vissa hæfileika 

eins og að geta séð hlutina fyrir sér. Þetta krefst ekki síður ákveðinnar rökhugsunar. Með 

því að rýna í fortíð til að greina framtíð og setja samband á milli afleiðinga og orsaka 

reynir á þrotlausa athygli og nákvæma eftirtekt. Þannig þjálfast náðargáfan skynsemi sem 

gerir manninum kleift að meta og melta framtíðina. Þannig þjálfast ríkuleg og fjölbreytt 

hugmyndakerfi með einstaklingum sem skoða hlutina ekki aðeins eins og þeir birtast eða 

eru, heldur einnig frá sjónarhorni þess sem gæti verið eða þess sem ætti að vera 

(Guðmundur Finnbogason, 1994). 

Svo er það blessað sköpunarverkið sem núna er orðið afrakstur alls konar fólks. Enda af 

nógu að taka; listsköpun, nýsköpun, endursköpun, vansköpun, persónusköpun, sjálfsköpun, 

umsköpun. Einhvers konar sköpun í merkingunni gáfa – það er, hún hefur hlotið þá gáfu í 

vöggugjöf að geta miðlað til annarra eða að vera gáfum gædd (Íslensk orðabók, e.d.). Því 

er ekki að undra að þegar talað er um að einhver sé skapandi gefi það ekki endilega rétta 

mynd. Er viðkomandi sjálfskapandi eða listskapandi? Eða bæði? Eða allt það sem er talið 

upp hér ofar? Er sá sem er skapandi gáfum gæddur? Hvers konar gáfum? Sé talað um að 

einhver sé útsjónarsamur getur maður gefið sér að hann sé það í hugsun eða verki. Annars 

væri enginn að tengja orðið við viðkomandi.  

Hugtakið sjálfbærni er annað dæmi um orð sem getur villt á sér heimildir. Sjálfbærni snýst 

ekki endilega um útsjónarsemi eða iðju við að nota út úr hlutunum,  þvert á móti virðist 

sem hægt sé að kaupa sér sjálfbærni. Af þessum sökum kýs ég frekar að tala um 

útsjónarsemi og nýtni en um sköpun og sjálfbærni. Orðin eru af sitthvoru tagi – á meðan 

sjálfbærni er ný borðtuska úr hör handunnin á hinum endanum á hnettinum eru nýtnin og 

útsjónarsemin handklæði sem hefur verið til í eigu stórfjölskyldunnar og er búið að rífa 

niður í tuskur, svo dæmi sé tekið. Hvort er þá sjálbærara? Þegar talað er um að einhver sé 

svo útsjónarsamur eða nýtinn þá veit ég strax fyrir hvað sá einstaklingur stendur og trúi 

orðunum en um leið og ég heyri talað um að einhver sé svo sjálfbær eða eitthvað sé svo 

sjálfbært þá efast ég um að svo sé.  

Þó svo að ég eigi auðvelt með að greina útsjónarsemi í athöfnum og orðræðu þýðir það 

ekki að hún geti ekki verið marglaga. Ætli skortur á efni sé samt ekki alltaf líklegri til þess 

að þjálfa okkur í henni frekar en allsnægtir. Orðið útsjónarsöm er nátengt því að búa á stað 
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þar sem ekki er endalaus aðgangur að einhverju nýju. Það þarf útsjónarsemi til að sjá 

hvernig megi gera hlutina á annan hátt. Það þarf útsjónarsemi til þess að gera margt úr litlu. 

Útsjónarsemin krefst þess gjarnan að fá aðstoð frá öðrum og vera góður í samskiptum, 

þ.e.a.s. kunna að greina og greiða úr viðfangsefninu, og þess að við séum forsjál og með 

ákveðna rökhugsun. 

Hugtakið sjálfbær þróun festist formlega í sessi þegar Sameinuðu þjóðirnar héldu 

heimsráðstefnu árið 1992. Skýrslan Okkar sameiginlega framtíð, tekur á mikilvægi þess að 

endurhugsa lifnaðarhætti og stjórnskipan, eða þetta: „Act Locally - Think Globally“, sem 

felur í sér að hugsa á heimsvísu, en bregðast við í nærumhverfinu (Bayley og Strange, 

2008, bls. 25), Sýn okkar á heiminn, gildismat okkar og þekking tengjast menningu okkar 

órjúfanlegum böndum. Það að líta okkur nær, hefur ekki minni áhrif á það sem stendur 

okkur fjær. Í skýrslu Sameinuðu Þjóðanna, Geta til sjálfbærni, er sjálfbær menntun 

skilgreind sem sú menntun sem þjálfar fólk í að rækta með sér eiginleikann að sjá fyrir, að 

takast á við og leysa vanda sem ógnar lífi á jörðinni (Mcdonald o.fl. 2008, bls. 36). Margt 

vatn hefur runnið til sjávar síðan 1992 og hugtakið orðið ansi útjaskað en þó í fullri notkun 

hjá Sameinuðu Þjóðunum og víðar. 

Tískuorðið sjálfbærni myndar ekki tengsl við hugmyndina um sjálfstæða hugsun, né gefur 

mér hugmynd um færni einstaklings í að púsla og forgangsraða, sem er þó það sem 

menntun til sjálfbærni snýst um. Það gera hins vegar orðin nýtni og útsjónarsemi og ættu 

því að hafa allavega jafnt vægi í orðræðunni sem snýr að menntun til framtíðar. Hér áður 

fyrr var ekki endilega töff að vera í fötum af frænkum og frændum eða að klæðast alltaf 

sömu skónum, en fólk gerði það jafnt í neyð sem og af hugsun. Það er ekki síður 

hjarðhugsunin og smitandi máttur auðhyggjunnar sem blandast inn í leikinn og fólk finnur 

sig knúið til að láta ekki líta út fyrir að það eigi ekki pening og á þann máta verður þessi 

árátta hugsanlega til. Allir vilja gera sitt besta – það er samt alltaf fljótlegra að kaupa 

eitthvað nýtt og mögulega er auðveldara að réttlæta nýju kaupin ef hægt er að tala um 

sjálfbærni og hvað maður hefur losað sig við mikið af drasli í sömu setningu. Þessi skakka 

hugsun. Einhver orðaði þetta svona: „Ég held að engum finnist töff að vera á Range Rover 

eftir nokkur ár og að allir verði komnir á Teslu… “ Er það? Á þennan hátt finnst mörgum 

þeir vera að taka rétta skrefið án þess að ég fari fleiri orðum hér um vistsporið. Margir hafa 

misst þráðinn og tenginguna við það hvað þetta raunverulega snýst um sem er í grunninn 

virðing fyrir bæði núlifandi og komandi kynslóðum, mismunandi viðhorfum og 

fjölbreytileika og virðing fyrir umhverfi og auðlindum heimsins (Mcdonald, 2008, bls. 5).  
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Græn framleiðsla átti upphaflega að segja til um orkusparnað, umhverfisvænan 

vatnsbúskap, vistvæna orkuframleiðslu, dreifingu, efnissparnað, vistvænar samgöngur og 

að endingu vistvæna meðhöndlun úrgangs og endurvinnslu. En nú er furðulega margt farið 

að teljast grænt. Það að setja endurvinnslumerki á plastglas er ekki nóg. Okkur hefur tekist 

að færa athyglina frá því að hægt sé að viðhalda hlutum yfir í mikilvægi þess að þeir séu 

endurvinnanlegir. Ef við værum raunverulega að vinna undir merkjum sjálfbærrar þróunar 

eða grænnar hönnunar þá værum við löngu búin að fella slíka hugsun og framleiðslu úr 

gildi (Fry, 2011). Við áttum okkur samt á því hvað viðheldur slíkum hugsunarhætti  – eða 

hvað? Mörg húsgagnafyrirtæki halda því fram að vörur þeirra séu grænar og sjálfbærar og 

vísa gjarnan í efnisöflun. Þ.e.a.s fyrirtækin upphefja sig með því að vísa í endurnýtingu á 

efni. Ábyrg efnisöflun er mikilvæg en hún gerir sófa ekki sjálfbæran eða grænan.  Græn 

húsgagnaframleiðsla á að styðja við lífsstíl með minni orku- og auðlindarþörf. Ef hlutur 

helst ekki saman eða virkar ekki, þarf að finna honum sérstakan urðunarstað og þá þarf 

nýjan hlut í stað hans. Hlutir sem eru á einhvern hátt hannaðir til að viðhalda þess konar 

hringrás teljast ekki til grænnar orkunýtingar, né hringrásar sjálfbærrar þróunar. Við erum 

ef til vill að rugla saman því sem á íslensku mætti flokka undir grín – í merkingunni 

hlægilegt. Erum við svona græn? Í mestu alvöru þó.  

Í allri sköpuninni og sjálfbærninni hafa af einhverri ástæðu orðið til einnota hlutir. Við 

getum gefið okkur að þeir hafi orðið til vegna þess að við ferðumst of hratt og hugsum ekki 

fram í tímann. Maður getur spurt sig hvort orðið einnota hlutur eigi kannski ekki að hafa 

tilverurétt í dag. Liggur ekki eitthvað í orðunum sem gefur til kynna að maður eigi að 

henda hlutnum eftir að hann hafi verið notaður einu sinni? Aldrei hefur verið til jafn mikið 

af einhverju einnota. Við lifum á svo skrítnum tímum þar sem bæði fortíðin og framtíðin er 

ný. Hin nýja nýtni er falin í því að verða sér úti um ódýrt vinnuafl. Þessi nýjungagirni og 

þessi hraði á sér engin takmörk og nær því miður ekki að senda frá sér neitt sem minnir á 

að það hafi verið vel gengið um það eða það hafi gengið á milli kynslóða, nema að mjög 

litlu leyti.  

Þetta verða þeir sem þræða flóamarkaði varir við. Þar sem áður mátti finna vel saumuð föt, 

handunnin og heimagerð (framleidd í Evrópu en ekki í Kína) voru á þessum stöðum fyrir 

tíu árum. En í dag er þarna bara að finna nýju fortíðina framleidda til þess að vera hent. 

Framleidd til að standast ekki tímann. Mun þetta einhvern endi taka? Það er ekki samasem 

merki á milli þess að hlutur sé einnota og þess að hann hverfi, í það minnsta sjaldnast. Það 

krefst oft meira en útsjónarsemi að halda hlutum gangandi sem eru búnir til í því skyni að 
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viðhalda kaupgleðinni og það krefst gagnrýninnar hugsunar að sporna við þessari þróun. 

Að mínu mati þá ætti einnota hlutur ekki að eiga sér sjálfsagðan tilverurétt og orðið helst 

ekki að finnast í orðabók. 

Við þurfum að læra að hlusta af gagnrýni þar sem heimurinn virðist hafa stækkað svo 

mikið á sama tíma og hann hefur skroppið saman – á þann hátt að allt er orðið eins. Þess 

vegna er brýn nauðsyn í samtímanum og fyrir framtíðina að leggja áherslu á að þjálfa 

útsjónarsemi og nýtni og skapa tækifæri til að nemendur finni eigin rödd og eigin skoðanir. 

Að þeir trúi því að þeir séu smiðir síns eigin sjálfs og leiti ekki langt yfir skammt eins og 

hugtakið think globally – act locally minnir okkur á. 

Orðin nýtni og útsjónarsemi eru kvenkyns og ég held að við getum flest verið sammála um 

að það hefur reynt hvað mest á þessa þætti í gegnum aldirnar þegar kemur að því að ala 

upp börn og reka heimili. Að temja sér nýtni og útsjónarsemi reynir á samstarf. Með því að 

nýta eitthvað vel þá gefst tækifæri til að deila því áfram, deila því með fleirum og að 

endingu nýta það til fulls. Nýtnin ræktaðist í samfélagi sem byggðist upp á samstarfi og 

útsjónarsemin var henni hliðholl. Með reynslunni ræktast útsjónarsemi og hana er hægt að 

kenna komandi kynslóðum. 

Við þurfum að vanda mál okkar og hugsa betur um hverju það sáir. Af því að orð bæði 

hafa áhrif og hafa ekki áhrif. Ef mannkynið hagaði sér minna eins og það byggi í sjálfbæ 

en meira eins og það byggi í sambæ þá færum við að tengja á milli sjálfkrafa og hjálpast að 

við að rækta garðinn okkar. Hann er nefnilega okkar, ekki bara minn. Ég veit samt alveg að 

orðið sjálfbær í því samhengi er ekki til – eða hvað? Sjálfbær skv. Orðabók Snöru er 

annars vegar að vera sjálfum sér nógur, og skaðlaus öðrum. Er það hæfileiki til frambúðar? 

Að vera sjálfum sér nógur? Hvað með alla hina? Hvað ef við höldum okkur öll vera 

sjálfum okkur nóg? Hvað verður þá um samtalið og samvinnuna? En það er akkúrat þetta 

sem fólk er að ruglast á – einstaklingur getur nefnilega aldrei verið sjálfbær. Það getur hins 

vegar verið að eitthvað sem hann gerir sé sjálfbært. Búskap og ákveðnum ferlum er hægt 

að koma í sjálfbært ferli og tala um að þau séu sjálfbær. 
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2. Eigin áherslur í listsköpun 

Nú hef ég farið yfir það sem tengist minni reynslu. Í þessum kafla kynni ég þær aðferðir 

eða þær leiðir sem ég hef farið í minni hönnun. Þetta geri ég til þess að tengja á milli 

reynslunnar og þeirra aðferða sem ég tek með mér út úr henni og tel líklegt að ég komi til 

með að nota við kennslu. Samsetning og samhengi eru nátengd, þau eru á einhvern hátt 

tengd sagnalist og storytelling sem ég gerir greinarmun á og útskýri. En ég fjalla líka um 

mikilvægi ófyrirsjáanleikans sem verður einmitt til með ákveðinni sögu eða umsnúningi og 

tengist mínum tilraunum í upplifunartengdum verkum. 

Samsetning og samhengi 

Með nýtni að leiðarljósi og því sem nærumhverfið hefur upp á að bjóða í það og það 

skiptið sem ég tekst á við verkefni skapast í senn vegur að heiman og vegurinn heim. Með 

því á ég við að ég gæti aldrei tekist á við nýtt verkefni nema að ég finndi fyrir því innan í 

mér. Ef það ýtir ekki við einhverju hjá mér er það ekki mitt. Nái ég ekki að tengja það 

uppsprettu minni og reynslu þá hvorki tengist ég né næ að eiga með því innihaldsríkar 

stundir. Þetta eru töglin og hagldirnar sem gera það um leið að verkum að ég get ráfað um 

og jafnvel villst í allskonar pælingum, vitandi að ég mun alltaf rata til baka með samskonar 

hugmyndir og ég lagði upp með í byrjun. Á leiðinni finn ég oftast allskonar tengingar sem 

koma gjarnan fram í nöfnum sem ég svo vel verkefninu eða hlutunum. Þetta er ákveðin 

aðferð til að staðsetja hugsanir tengdar þeirri 

leið sem er farin og verkefninu.  

 Dæmi um þetta er þegar mér bauðst að 

hanna koll eftir ákveðnum kolli. 

Fyrirmyndin var þessi kollur sem flestir 

Íslendingar hafa mynd af í höfðinu ef að þeir 

sjá fyrir sér trékoll. Að endingu hannaði ég 

hann þannig að í honum birtist annar kollur 

ekki ósvipað og gerist með innskotsborð. En 

það var mér mikilvægt (í hönnunni) að 

saman stæðu þeir eins og á fjórum fótum, þegar þær stæðu saman. Ég vildi sem sagt halda 

formi upprunalega kollsins. Í ferlinu varð til nafnið Koll af kolli. Nafnið lýsir ferlinu á 

einhvern hátt, og stendur með því.  

 Mynd 4. Koll af kolli (Hanna Jónsdóttir, 2010) 
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Á námsárum mínum var ég í verknámi hjá fatahönnuðinum Carolijn Leirch og hún lýsti 

því fyrir mér að hún væri aldrei að skreyta í hönnun sinni heldur væri alltaf ástæða fyrir 

forminu, viðbótinni, eða því sem gæfi flíkinni einkenni. Í grunninn felst þessi hugsun í 

orðunum  „form follows function“, eða formið fylgir notagildinu. Þetta eru þættir sem 

dúkka alltaf reglulega upp í ferlinu og mér finnst gott að hafa í huga. Hugurinn, hjartað og 

svo hendurnar. En ekki alltaf í sömu röð. Ég horfi mikið í form og er fljót að pússla saman 

og vinn því mjög sjónrænt án þess að hafa mikið fyrir því með endurteknum skissum. 

Þannig hef ég sterka tilfinningu fyrir formum. Ég rýni í form jafnt í ruslahrúgum sem og í 

landslagi. Bilið á milli hluta er mér jafn mikilvægt og hlutirnir sjálfir og þar geta oft 

myndast athyglisverðari form en í sjálfum verkunum. Faðir minn og móðir eru bæði alveg 

einstaklega nákvæm og hafa komið upp einhverju ferli sem ég lærði inná sem barn. Þau 

náðu að skissa upp sameiginlega í höfðinu. Það gat verið erfitt að fylgja því eftir ef maður 

ætlaði að taka þátt og í rauninni ómögulegt, en eftir situr æfingin í að sjá hluti fyrir sér. Þau 

töluðu gjarnan um marga hluti í einu og hvernig þau ætluðu að sameina þetta og hitt úr 

einhverju til þess að bæta eitt og annað eða eitthvað í þá áttina. Myndvörpunin sem átti sér 

stað þarna er undirstaða míns hugmyndastorms.  

Handahófið hefur nýst mér vel rétt eins að innsæið í ákvarðanatöku – sem oft virðist koma 

til út frá einhverju samhengi sem ég geri mér ekkert alltaf grein fyrir, eða ákveðnum 

útgangspunkti. Ég leyfi ferlinu að fara í þær áttir sem það leitar í. Hvert svið hönnunar 

hefur sitt eigið form og er notað á mismunandi vegu. Í aðra röndina er það mjög nálægt 

hugmyndalist og snýst um hreinar hugmyndir, hefur oft að gera með miðilinn sjálfan, 

eitthvað áþreifanlegt. Í hinum enda litrófsins er að finna vangaveltur sem nota ímyndun 

eða, réttara sagt, skáldskap til að kanna möguleika framtíðarinnar (Dunne og Raby, 2013).  

Á ensku er talað um conceptual design, og ég kýs að nota orðið hugmyndahönnun. 

Samkvæmt Sol LeWitt eru flokkunarhugtakið (concept) og tilgangurinn, hugmyndin (idea) 

tvö ólík fyrirbæri. Hið fyrra felur í sér almenna stefnu en hið síðara útfærir hugmyndina 

sem íhlutun (Osborne, 2005, bls. 222). Hugmyndir hafa sjálfstæðan vilja og það er okkar 

að fylgja þeim eftir.  Í grein sinni „Paragraphs on Conceptual Art,“ fjallar LeWitt um 

tengsl hins rökræna og órökræna, eða einhverskonar blöndun af því tvennu, en í verkum 

hans er einnig að finna mikla rökhugsun.  Unnið er með það sama innan getgátuhugsunar 

eða speculative design þar sem einnig á við að setja óvænta hluti í samhengi (Dunne og 

Raby, 2013). Það er þarna sem reynir á útsjónarsemi, þetta segi ég vegna þess að ég tengi 

eiginleika hennar umfram allt við skapandi hugsun. Í henni er þannig falin ákveðin gleði í 



 

 
19 

tilraunastarfi sem felst í að prófa sjálfur að draga fram nýtt samhengi. Það er innan þessa 

rýmis hönnunar sem mér gefst tækifæri til að hreyfa við fólki, setja fram spurningar, en 

ekki endilega lausnir. Það eru hugmyndirnar sem skipta mig mestu máli og sem fyrr segir 

að sjá hluti í nýju samhengi. Oft er stutt í húmorinn með tilraun til að hæðast að 

viðurkenndum gildum og hugmyndum með því að sprengja þær upp í verkunum. 

Sagnalist og samtal. 

Verkefnin mín hafa oftar en ekki sprottið út frá samtali og innihalda jafnframt eitthvað sem 

býður upp á áframhaldandi samræðu. Verk eiga að búa til samtal, vekja fólk til 

umhugsunar og stækka hugsunina. Þessi samræða verður til vegna þeirrar nálgunar sem ég 

set í verkið – þau spegla á einhvern hátt hversdagslegar hugmyndir. Í þeim felast tilraunir 

til að fá fólk til að líta í kringum sig og upp úr sjálfu sér. Það er trú mín að við viljum 

óvæntar tengingar og skot úr ólíkum áttum.  Áhugi minn á fornu máli í nýju samhengi, 

vegaleysu og ólæsi birtist á mismunandi hátt og endurtekið í verkum mínum, auk 

vangaveltna um það hvar ég er stödd í heiminum og hvernig við tengjumst honum eða 

skynjum. En sökum áhuga á orðanotkun þá velta oft af stað verkefni sem ókunnugum gæti 

þótt ansi grunn þegar að baki þeim liggur ef til vill leikur að orðum eins og ég hef unnið 

með hugmynda- og viðburðasmiðjunni Attikatta. Attikatti var stofnaður af okkur Báru 

Kristgeirsdóttur og Rúnu Thors á Grettisgötu 4, árið 2011. Ásamt okkur hafa Hanna Dís 

Whitehead og Ninna Þórarinsdóttir tekið þátt í viðburðum. Við vinnum alltaf út frá einu 

orði sem við veljum með skemmtilegu hugmyndaflæði. Þegar útgangspunkturinn er 

fundinn er hann mjólkaður. Til verður ákveðin regla í ferlinu sem takmarkar framvinduna 

eða auðgar eftir því sem við á. Fyrstu verk Attikatta snéru að landnámi. Við stofnendurnir 

vorum landnemar. Nýkomnar úr námi og á nýjum stað. Út frá þessu var allt í einu búið að 

smíða hænsnakofa í formi skips fyrir landnemann – landnámshænuna og skiptinemann – 

kínversku silkihænuna. Hænsnakofinn stóð fyrir utan aðsetur Attikatta og var smíðaður úr 

fundnu efni, tré, einangrunarplötum, og afgangs seglum frá Seglagerðinni. Hænurnar voru 

alvöru – og fengnar að láni hjá Fjörukránni í Hafnarfiði. Þær verptu meira að segja eggjum. 

En þarna var líka kjúklingakæfa og koddinn Kæfðann sem var sérstakur koddi með 

handföngum til að verjast með eins og sverðum og skjöldum sem urðu einnig til. Í kjölfarið 

fylgdi sýningin S-WORDS, ekki síst vegna þess að okkur langaði að halda áfram að þróa 

tækifærisborðið sem hafði orðið til á fyrri sýningu, var samansett úr sverði og skyldi og bar 

nafnið partykiller. S-WORDS fól einnig í sér þennan leik með orðin en bandstrikið gaf til 

kynna að þetta gætu líka verið orð sem byrja á S. 
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Mynd 5. Party killer (Attikatti, 2011) 

Skúrinn á Flateyri er annað verkefni sem ég vann undir hatti Dyslextwhere. Þar var það 

mér mikilvægt að vekja forvitni. Skúrinn varð ekki til á einum degi. Þrátt fyrir að hafa 

verið fullsmíðaður og fenginn að láni og plantað á mitt autt tún í hjarta þorpsins. Fyrst stóð 

á honum BIÐ / EN sem breyttist seinna í OBIÐ / OBEN.  Framan á honum stóð stórum 

stöfum – this will keep you worm. Fyrir innan raðaði ég upp húfum og skiltum sem ég 

hafði búið til. Hinsvegar var hann ekki skilgreindur að öðru leyti og vegfarendum sem 

komu upp að honum látið eftir að ákveða hvað 

væri „opið“ og hvað væri í „bið“. Var þetta 

búð? Hafði þetta verið búð? Sem var einmitt 

lokuð en ekki opin? Hvað var þetta? Eða var 

þetta sýningarstaður? Fljótlega var orðið til 

„samtal“ við skúrinn í þorpinu og heyra mátti 

slitrur af því á bensínstöðinni, í heitu pottunum 

og á kaffihúsinu þar sem bæjarbúar veltu fyrir 

sér hvað skúrinn ætti að vera. Og líklega 

þróaðist samtalið síðarmeir í hugmyndir og 

svör. Því ekki leið á löngu þar til einhverjum hafði dottið í hug að opna gallerí á öðrum 

stað í þorpinu og einhverjir fóru að selja handverkið sitt á óvæntum stöðum, í 

óskilgreindum rýmum, eins og fyrir framan heimili sín. Það gefur mér mikið að upplifa 

viðbrögðin sem þetta litla hús hefur fengið. Og sönnuðust þá orð Yuval Noah Harari (2011) 

fyrir mér um að við ögrum hinu viðtekna af einskærri mannlegri forvitni. 

Mynd 6. Dyslextwhere á Flateyri (Hanna Jónsdóttir, 

2017) 
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Ég gleymi því aldrei þegar bílstjóri ísbílsins stökk út úr bílnum á ferð, hljóp upp að 

skúrnum – ætlaði að hlaupa inn en klinkan stóð á sér svo hann þurfti að grípa grjót sem lá 

við hlið skúrsins til þess að berja sig inn. Stuttu 

seinna kom hann hlaupandi út með húfu á 

höfði og ég ætla að skálda mér til að á henni 

hafi staðið: WHAT AMEN! Þó svo að sú húfa 

hafi ekki verið til á þeirri stundu. Ég var svo 

heppin að vera í göngutúr þarna rétt hjá. Sjálf 

reyndi ég að vera sem minnst þarna. Fór 

þangað aðeins á morgnanna til að raða 

húfunum sem höfðu færst til í skipulaginu en 

þar fyrir utan var mér mikilvægt að sá sem ætti 

leið þar um finndi til þess að honum væri 

treyst. Eitthvað sem allir hafa gott af að finna. Skúrinn byggði ég sem 

sjálfsafgreiðslumiðstöð fyrir prjónahúfur og sem ákveðna ádeilu á eftirlitið og tilheyrandi 

upptökur. Ég hefði viljað setja myndavél þar í þeim eina tilgangi að sjá fólk uppgötva að 

því væri treyst. Í skúrnum mátti kynna sér og versla Dyslextwhere – húfur með 

stafsetningarvillum. En þessar villur koma af stað samskiptum og bjóða upp á annars konar 

samtal en hin hefðbundna húfa. Þar að auki gefa þær þessum lesblindu eins og mér 

einhvern mátt vonandi til þess að koma hlutunum frá sér þó að þeir séu ekki 100% réttir. Í 

uppbyggingu á þessu verkefni ákváðum við að það væru akkúrat mistökin sem væru stór 

og ómissandi þáttur í ferlinu. Í framhaldinu bjó ég til verkefnið það er sjaldan skúr á 

Flateyri. Sem er satt – því skúrinn er aðeins opinn á sumrin og svo er mun vætusamara 

fyrir austan.  

Upplifanir og ófyrirsjáanleiki 

Einn áfangi stendur sérstaklega upp úr frá námi mínu í DAE og sá þjálfaði mig mögulega í 

því að geta hrint af stað verkefni eins og Bláu tunnunni. Hann kenndi mér að hafa trú á því 

að ég finndi alltaf eitthvað til þess að spinna út frá. Innan áfangans voru allskonar verkefni 

sem byggðu á verkefninu sem á undan var unnið án þess að auðvelt væri að segja til um 

hvað gerðist næst. Það er að segja maður gat aldrei giskað á hvert næsta skref væri. Þannig 

lærði ég hvað ófyrirsjáanleikinn er mér mikilvægur. Þann þátt tel ég vera áríðandi að þjálfa 

Mynd 7. Höfuðstöðvar Dyslextwhere á Flateyri 

(Hanna Jónsdóttir, 2017) 
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með nemendum í dag. Lífið rúllar áfram og enginn getur spáð fyrir um hvað verður í 

framtíðinni og þá er svo gott að vera búinn að þjálfa þann eiginleika að spinna sér 

hugsanlega framtíð úr þráðum ímyndunar og reynslunnar. Ég greini svipuð tengsl í 

hugmyndum Tim Ingold. Hann skoðar tengsl milli manneskjunnar og hennar nánasta 

umhverfis í gegnum mannfræði, fornleifafræði, myndlist og arkitektúr.  

Ingold segir það vera afurð heils kerfis að vita eitthvað eða skilja hlutina og að við verðum 

að hætta að hugsa um heilann sem miðlæga stjórnstöð. Við erum ekki eingöngu hugur í 

líkama. Máli sínu til stuðnings vitnar hann í hugmynd Gregory Bateson um það hvernig 

skógarhöggsmaðurinn skynjar og lærir af trénu á meðan að hann mundar öxina. Í þessum 

verknaði bætist stöðugt við þekkinguna. Hún fæst í gegnum hug, hjarta og hönd. Að sama 

skapi gerir Ingold ekki greinarmun á því að gera eitthvað og muna hvernig á að gera það: 

„Í hvert skipti sem þú manst eftir einhverju ertu að endurskapa það... við erum stöðugt að 

búa til og endurskapa þekkingu á heiminum í gegnum ferlið við að fara um hann…skynjun 

er framhald ferlis í heiminum“ (McLaughlin og Manolopoulou, 2016). Þessi þekking ætti 

að vera grunnurinn að öllu öðru, þessi þekking sem að byrjar að vaxa með okkur jafnvel 

áður en að við fæðumst. En á einhverjum tímapunkti vorum við aftengd og það var klippt á 

jarðstrenginn – þennan naflastreng sem ætti að vera okkar mikilvægasta tenging. Þá 

misstum við lappirnar, sem frægt er orðið, og staulumst nú áfram lotin í baki við að halda 

uppi allri þeirri þekkingu sem að hefur skilað okkur á þennan stað. Við vitum ekki hvað 

við eigum að gera við hana og höldum áfram að flokka hana endalaust í von um að létta á 

álaginu. Flækjustigið er hátt í þessum harmleik þar sem skilin undirstrikast af  brottskurði 

mannkynsins frá náttúrunni, og leiðum til þess að þekkja heiminn frá leiðum til þess að 

vera í honum. Þetta hefur verið aðalsmerki vestræns þankagangs frá klassískum tíma, eins 

og Ingold bendir á:  

"Eins og með alla harmleiki höfðu skilin átt sér stað með ákveðnum 

óhjákvæmileika, sem undirstrikast af einmitt þessum brottskurði 

mannkynsins frá náttúrunni, og leiðum til þess að þekkja heiminn frá leiðum 

til þess að vera í honum, sem hefur verið aðalsmerki vestræns þankagangs 

frá klassískum tíma." (Ingold, 2018, bls. 54).3  

Það er því löngu orðið tímabært að við nálgumst þekkt umfjöllunarefni í víðara samhengi í 

þeim tilgangi að öðlast nýtt sjónarhorn. Þegar fólk talar saman í flæði birtast allskonar 

 

3 As with all tragedies, the division had unfolded with a certain inevitability, underwritten by the very excision 

of humanity from nature, and of ways of knowing the world from ways of being in it, that has been a hallmark 

of all western tradition of thought from classical times. 
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myndir og nýjar tengingar. Látbragðið er oft stór partur af slíku samtali og fæðir því oft af 

sér nýjar hugmyndir um viðfangsefnið svo fátt eitt sé nefnt. Þetta er einnig þekkt innan 

aðferða Fluxuslistamanna eins og ég kem betur inn á seinna í þessari ritgerð.  

Verk mín Frustration killer (2005) og I believe in balancing (2006) eru dæmi um verk þar 

sem ég er mögulega farin að takast á við 

upplifunarhönnun án þess að vera farin að gefa því 

heiti. Bæði eru þau unnin í námi mínu við DAE. Í 

þeim skapa ég aðstæður sem ýttu undir ákveðna 

tilfinningu hjá manneskjunni, sem þarfnaðist þá 

þátttöku annarra í þeim tilgangi að skynja sjálfa sig 

sterkar í samhengi við umhverfið. Verkið 

Frustration killer þarfnaðist þátttöku, sem fólst í 

því að viðkomandi gat keypt af mér keramikhlut, 

(sem ég hafði fengið á nytjamarkaði) og í 

framhaldinu bar honum að grýta honum í jörðina, hvar ég stóð tilbúin með sóp til þess að 

sópa brotunum saman í poka og færa viðkomandi. I believe in balancing var í formi 

gjörnings þar sem tveim einstaklingum var plantað á valtan bunka af bókum með borðplötu 

á hnjám sér, sem þakinn var völtum borðbúnaði. Málað blátt og hvítt yfirborð verksins 

myndaði þverskurð eftir því endilöngu. Áhorfanda bauðst að fylgjast með einkennilegu 

basli þessara einstaklinga við að halda þessari línu og upplifðu mögulega þessa óþægilegu 

spennu sem svona mikil stjórnun hefur í för með sér. Á þessum tíma leiddist mér þetta orð 

balancing og trúði því ekki þá frekar en núna að maður nái innra jafnvægi með því að anda 

sig í gegnum eitthvað. Ég er talsmaður útrásar og líkamlegs þrekvirkis.                         

Að leita tenginga við heiminn og í leiðinni okkur sjálf 

Þéttsetrið / Corner ensamble (2010), þróaðist út frá Transire (2008), öðru útskriftarverki 

mínu frá DAE, og er sprottið af þörf minni til að fanga náttúruna. Verkið er tilraun til að fá 

fólk til að gefa sér tíma til að upplifa náttúruna og dvelja lengur í henni, komast í samband 

við hana. 

Ég er stöðugt að leita leiða aftur inn í náttúruna. Að rétta fram hjálparhönd til að grípa í 

augnablikið, taka eftir grasinu grænka og sólinni setjast. Á meðan ég vann að verkinu 

upplifði ég sterkt að ég þarfnaðist tengingar við heiminn – eins og það væri allt í einu ekki 

nóg að sitja með krosslagðar fætur á grasbletti til að tengjast honum. Ég man að nafnið á 

Mynd 89. Frustration killer (Hanna Jónsdóttir 

2005) 
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verkinu varð til sem eins konar ádeila á öll menningar- og fræðasetrin sem voru að 

byggjast upp um allt land. En líka vegna þessarar sundrungar. Allt sat orðið sitt í hvoru 

horninu; Ljóðum hafði verið komið fyrir á setri á Siglufirði, refirnir voru á setri í Súðavík, 

saltfiskurinn átti setur á Flateyri. Um leið voru þessi setur eins og grafreitir þangað sem 

varla nokkur kom og upplifði nokkuð nema bergmál eigin eymdar og samhengisleysis í 

þjóðfélagi þar sem ekkert 

talaði saman lengur, 

sérstaklega ekki 

kynslóðirnar. Þetta voru 

einkennilegar tilraunir, að 

búa til setur fyrir fortíð 

sem nútíminn virtist ekki 

lengur hafa áhuga á. 

Setur? Um svipað leyti voru gerðar tilraunir til að búa til „menningarhús“ en sem betur fer 

lifði „menningin“ þær af. Þéttsetrið er soðið saman úr járnprófílum, sem áttu uppruna sinn 

að rekja í gamlar saltfiskgrindur sem ég rakst á að víðavangi og höfðu misst tilgang sinn. Í 

hverju horni verksins hafði ég komið fyrir sætum. Mér varð hugsað um tilgang og 

tilgangsleysi – þess sem manneskjan talar ítrekað um að upplifa. Þetta voru járnprófílar, 

galvaniseraðir og að lokum málað í sægrænum lit. Mig langaði sem sagt líka að gera setur. 

En hvað átti maður að upplifa? Nákvæmlega ekkert nema það að finna nálægðina aftur við 

heiminn, við sig sjálfan og jafnvel næstu manneskju. Það rammar þig inn í hugmynd um að 

þú sért að gera eitthvað, að þú sért einhverstaðar, jafnvel þótt þú sért hvergi. 

Verkið Transire kom til mín í Hollandi, það birtist mér eins og einhverskonar skuggi af 

landslagi, náttúrulegrar línu eða áru. Á latínu þýðir transire eða trānseō – að fara í gegnum, 

en þannig upplifði ég sterkt þessa 

tíma á lokametrunum í Hollandi. 

Bæði í persónulega lífinu og 

þegar ég horfði á stóru myndina. 

Þessa umgjörð sem við sköpum 

okkur sjálf og litast að mestu 

leyti af því hverju við ákveðum 

að taka eftir eða taka þátt í. 

Verkið var á stærðinni við gott 
Mynd 1012. Við gerð verksins Transire (Hanna Jónsdóttir, 2008) 

Mynd 911. Þéttsetrið (Hanna Jónsdóttir, 2010) 
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partýtjald en tók á sig mun náttúrulegra form. Í raun langaði mig aldrei að ræða tilgang í 

þessu verki en útskýrði hann þó þannig fyrir kennurum mínum að mögulega væri verkið 

einskonar staður til að geta tyllt sér upp við heiminn. Ég sá fyrir mér að slíku verki væri 

best komið fyrir í því sem margir upplifa sem endalaust ekkert – samanber „það er ekkert 

þarna“. Þessum sömu gæfist þá tækifæri til að upplifa sig annað hvort meira utan eða innan 

heims. Þannig rammar verkið inn þetta ekkert. Þetta ekkert sem  við eigum svo erfitt með 

en þurfum svo mikið á að halda. Það var sett saman úr vírrenningum sem ég klippti og 

bretti og klemmdi saman í einskonar lífrænar æðar. Þær huldi ég svo með pappamassa. 

Verkið var stórfenglegt þar sem það reis inni í kirkju hvar ég hafði vinnuaðstöðu ásamt 14 

öðrum hönnuðum. Upplifun mín af því var sú sama og ég hafði fyrirhugað – úti á 

galeiðunni eða þar sem slíkra skugga væri þörf til þess að minna sig á sjálfan sig í 

heiminum.  

Ég er þakklát kennara mínum sem baðaði út höndum þegar hann heimsótti verkið og sá 

eftir því að hafa beint mér í áttina að því að sýna það í notkun – sem safn – sem eldhús eða 

sem rými í garði og í samhengi við athafnir fólks. Hann skyldi á verkinu það sem mig 

langaði að gera eða draga fram með verkinu. Í dag veit ég að þetta er tengt því sem kallast 

fagurferðileg upplifun og ég fjalla betur um hér á eftir. Ég hélt áfram að vinna með þessar 

hugmyndir í verkinu Þéttsetrið nokkrum árum seinna, þetta pláss til þess að aðhafast ekkert 

nema mögulega finna betur fyrir sér í heiminum – nokkuð sem mér reyndist erfitt að 

útskýra fyrir Hollendingum. En ég man að ég reyndi að útskýra upplifun mína á verkinu og 

tengjast því að finna fyrir einhverju ósnertanlegu sem hélt mér þó á mínum stað og gerði 

augnablikið svona stærra en venjulega. 

Hjúfra er verk í vinnslu, skynörvandi ábreiða fyrir fólk á lokastigum 

alzheimersjúkdómsins. Grunnhugsunin þar er að hægt sé að kalla fram einhverjar 

minningar eða tilfinningar með því að örva skilningarvitin hjá einstaklingnum, með ólíkum 

þáttum. Það sem ég sameinaði í þessu verkefni var áralöng reynsla af því að vinna á 

hjúkrunarheimilum og persónuleg reynsla mín af því að takast á við sjúkdóminn innan 

fjölskyldunnar. Ég reyni að framkalla endurupplifanir með textíláferðum, lykt og hljóði, í 

von um að skapa góða stund hjá einstaklingnum, eða einhverskonar svörun sem dregur 

hann örlítið nær umhverfi sínu. Í þessu verkefni reiddi ég mig að einhverju leiti á 

sameiginlega reynslu okkar af skynfærunum og að skynjun mín á heiminn sé sambærileg 

þeirra sem verkið er ætlað.  Til að skynja aðra verður maður að skynja heiminn. Vera 

skynugur.  
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Mynd 1113. Hjúfra -verk í vinnslu (Hanna Jónsdóttir, 2018) 

Við þessa greiningu á áherslum mínum í listsköpun með tilliti til þess hvað ég tek með mér 

inn í kennslu í listum, vonast ég helst til þess að leikgleðin smitist út í hana. En einnig að 

ég nái að draga fram hæfileika barna til þess að sjá hlutina fyrir sér. Til þess að ná fram 

nýju samhengi við fyrirframgefnar hugmyndir, mun ég beita samtalsaðferðum og hvetja 

nemendur  til að líta sér nær og upplifa af eigin raun hvað gagnast þeim og hreyfir við 

þeim. Að brýna fyrir þeim að máta sig við heiminn og skynja sig í honum. 
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3. Ást|and4 / eða ásigkomulag heimsins 

Í köflunum hér á undan hef ég fjallað um reynslu sem ég hef öðlast í gegnum lífið og þá 

þætti sem hafa mótað mig og ég tel mikilvægt að miðla áfram til komandi kynslóða. En 

það eru fleiri þættir sem ég tel vera gagnlega og tengjast eða styrkja mínar hugmyndir. Að 

spá fyrir um framtíðina er gríðarlega stór og mikilvægur partur af því að vera hönnuður. 

Framtíðarspá fyrrverandi skólastjóra míns Lidewij Edelkoort við DAE er mér 

eftirminnileg. Hún fjallaði um hvernig við munum leita til bænda í framtíðinni þar sem við 

verðum búin að tapa niður allri verkþekkingu sem og þekkingunni á því að rækta landið 

eða bara hæfileikanum til þess að lifa. „Bravó!“ hugsaði ég. „The farm becomes the factory 

of the future “, endurómar svo núna 15 árum seinna, þar sem fullyrt er að við verðum að 

eiga í meira samstarfi í framtíðinni - ekki síst  við náttúruna og dýrin. Þar er ég viss um að 

Edelkoort hafi rétt fyrir sér og í kaflanum Nú eru góð ráð dýr mun ég aðeins velta fyrir mér 

þessu rofi. Það er mögulega nú þegar farið að koma í ljós í kjölfar COVID-19 

heimsfaraldurs þar sem aðsókn eftir t.d. köttum hefur aldrei verið meiri. Það eru ekki mörg 

ár síðan varla mátti hitta manneskju sem ekki vildi losa sig við kettling til ættleiðingar. 

Núna síðastliðið ár hefur verið barist um þessa kettlinga. Þessa sem urðu til fyrir slysni eins 

og við köllum það í mannheimum. Af því að köttur hitti annan kött. Núna verða ekki slys 

lengur. Það er búið að gelda alla ketti og örmerkja. Smám saman er því það sama að gerast 

og hjá fleiri dýrum sem maðurinn hefur tekið að sér – okkur hefur tekist að hefta útbreiðslu 

þeirra. Útbreiðsla er nefnilega mikilvægt stikkorð í tengslum við bætt lífsskilyrði og í stóra 

samhenginu sem verður meira áberandi í alþjóðlegu samtali. Fólksfjölgun leiðir til þess að 

við þurfum að fara að taka minna pláss til að rúmast í borgum og þá reynir á útsjónarsemi 

og hæfileikann til að nýta plássið. Nú eða þá að endurhugsa hvernig við deilum plássi 

almennt, og með fleirum en bara mannkyninu. Þegar ég ferðaðist um Strandir varð ég 

undrandi yfir hvað þar var mikið af kollóttum rollum. Þær eru ekki vinsælar í minni sveit. 

Við viljum frekar hafa þær hyrndar svo að auðveldara sé að eiga við þær. Strandamenn eru 

ekki eins og við þarna fyrir austan. Þeir sjá hagræðingu í því að hafa þær kollóttar af því að 

þá komast fleiri að garðanum auk þess sem það fer betur með ærnar að eignast kollótt 

lömb. Deilibúseta verður almennari sem margir í dag eiga mjög erfitt með að tileinka sér 

þar sem þörfin fyrir að eiga allt er einhverskonar merki um velmegun. En ef orð Edeelkoort 

 
4 Þetta er orðaleikur. Skv. Hannah Arendt þá þarfnast heimurinn ástar. 
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eiga eftir að sanna sig þá hljóta fleiri að fara að horfa til landsbyggðarinnar með tilliti til 

þess að liiivva og njóódda.5 

Samkvæmt Butler-Adam (2018) kalla þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir og snúa 

að menntun á annarskonar kennslufyrirkomulag, með áherslu á þverfaglegt nám sem tekst  

á við hraðar framfarir tengdar tækni. Sú þróun er ekki siðferðilega hlutlaus og því reynir á 

siðferðileg viðmið. Tæknin auðveldar okkur vissulega að deila gögnum – alls konar 

gögnum. Með því að deila áreiðanlegum gögnum og rannsóknum eigum við að geta 

forgangsraðað og skilið betur þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Við veltum 

fyrir okkur á hvaða stoðum upplýsingar standa eða hvert má rekja þær og hvað standi á bak 

við þær, sem er mikilvægt ef að þær eiga að leiða af sér jákvæðar framfarir. Stjórnvöld um 

allan heim verða að auka aðkomu ólíkra hópa að uppbyggingu og þróun gervigreindar svo 

ekki taki að halla á hópa vegna hennar ofan á allt annað. Þetta er því mikilvæg umræða 

sem snýr að lýðræði og jafnrétti. Nemendur þurfa að skilja á hverju gervigreind byggir og 

hvernig hún starfar og þá er gott að beita gagnrýnni hugsun. Þessir tímar sem við lifum á 

kalla okkur til ábyrgðar og við þurfum að hægja á til að nálgast markið sem er á sífelldri 

hreyfingu. 

 
5 JóiPé – Ég vil það Lyrics | Genius Lyrics 

https://genius.com/Joipe-eg-vil-a-lyrics
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4. Eftirsóknarverð hæfni 

Ég fjallaði hér á undan um það hvernig hönnuðir lesa í framtíðina og hversu nauðsynleg 

almenn siðferðisvitund og gagnrýnin hugsun er. Í framhaldinu mun ég stikla á þáttum sem 

ég tel brýnt að minna sig á sem kennara, en í köflunum hér á eftir mun ég flétta inn í 

frásögnina dæmi úr námskeiðinu Bláa Tunnan. Ég skráði hjá mér í dagbók eftir hverja 

kennslustund, en það sem ég skráði sneri mest að mínum eigin aðferðum, nálgun og 

upplifun á viðtökum nemendanna. Ekki gerðist þörf á að fá leyfi foreldra eða nemenda þar 

sem umfjöllun mín beinist aldrei að einstökum nemanda heldur upplifun minni af hópnum, 

og enginn nemandi er því persónugreinanlegur.  

Til þess að okkur takist að vera saman um heiminn og lifa með náttúru og dýrum á 

sameiginlegum grundvelli þarf töluverðan umsnúning. Annars konar forrystusauði en þá 

sem flestir bændur hafa ekki lengur þörf fyrir. Þið takið eftir orðavalinu. Þörf.  Ég hugsa að 

fáar skepnur séu betur til þess fallnar að stika leiðina á hálendinu en þessi dýr. Það væri 

kannski reynandi að bjóða upp á leiðsögn eða fylgd með einum slíkum? Ég held að þar sé 

ekkert skref tekið af tilviljun heldur er ferðinni stjórnað eftir veðri og vindum og því sem 

hópnum er fyrir bestu. Og af einhverri ástæðu hefur sauðkindinni tekist að komast að 

niðurstöðu um bestu leiðina sem lýsir sér í því hvernig þær elta hvor aðra og halda sig á 

brautinni eða kindastígnum öllu heldur. 

Margir sauðfjárbændur forðast að hafa forystukind í hópnum sínum. Þær eru nefnilega 

„óþægilega“ sterkar og sjálfstæðar og þær leita til fjalla. Þannig hafa flest fjárhús landsins 

fyllst af hugmyndasnauðum sauðum. Við þurfum hinsvegar að gera betur og vera með 

vesen með óþreytandi ábendingum um nýjar leiðir eða hvernig má gera hlutina betur.  

Hugsjónamaðurinn Sadhguru heldur því fram að þegar að mannkynið upplifir fullkomið 

tilgangsleysi og endalausan frítíma vegna tæknivæðingar muni það fara að líta á lífið á allt 

annan hátt. Hann trúir því að þá fari áherslur okkar óhjákvæmanlega að snúast inn á við 

sem hafi í för með sér frið í heiminum (Sadhguru, 2020). Þetta er eitt sjónarmið og kemur 

frá þeim sem líklega dvelur nú þegar á þessum stað. Ég hef ennþá ekki sannfærst um að sú 

iðja að sitja og hugleiða færi okkur öllum sömu hamingju. 

Virk hlustun 

Fjórtán ára var Hannah Arendt farin að eiga í samtali við sjálfa sig eins og það væri 

einhver annar sem tækist á við hana um skoðanir hennar. Með því að nálgast viðfangsefnið 

út frá tveimur sjónarhornum (e. two in one) fann hún hugsunina skýrast. Hugsunin ein felur 
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í sér hæfileika til að vera sjálfum sér nægur en skoðanamyndun (e. judgement) krefst 

undantekningarlaust ráða og félagsskaps annarra þar sem nýtt sjónarhorn verður til við að 

deila heiminum með öðrum. Gagnrýnin hugsun er þannig tvítekning (e. tautology), hugsun 

sem þarfnast ágreinings a.m.k. tveggja átta til þess að ná settu marki (Arendt, 1977, bls. 

31). Aðeins með því að taka slaginn og hugsa saman er mögulegt að finna sannleikann. 

Þannig eflumst við í að greina á milli og þjálfa eigið skynbragð. Að setja sig í spor annarra 

snýst um samkennd en ekki samkeppni og það er þannig sem við viljum hafa samfélag 

okkar. Til að geta átt í sannri samræðu í leit að sannleikanum reynir á eðli vináttunnar og 

samtals sem knúið er áfram af ímyndun og forvitni. Hin sókratíska aðferð gengur út á að 

spyrja viðmælanda spurninga og leiða í ljós mótsagnir í skoðunum hans. Með þessari 

aðferð fékk Sókrates fólk til að átta sig á hvað er rangt við sannfæringu þeirra (eða rétt) og 

hversu lítið (eða mikið) það raunverulega veit. Með þessu sagðist hann hjálpa fólki að fæða 

visku og kallaði sig því „ljósmóður viskunnar“ (Platón, 2009, bls. 33). Þessi aðferð byggir 

á eftirtekt og virkri hlustun rétt eins og rýnital (Mercer, 2000), þar sem kappkostað er við 

að rýna í hlutina, hlusta vel á hvert annað, hlusta eftir ólíkum sjónarmiðum allt í því 

augnamiði að hugsa saman og læra saman, skilja betur, sjá hluti í nýju ljósi (Hafþór 

Guðjónsson, 2010). Að þjálfa nemendur í því að einhver annar sé með orðið og lesa í 

aðstæður er jafn mikilvægt og að nemandi geti tjáð sig. Í Hjallastefnunni er nemendum 

kennt að benda samnemendum á að þeir séu með orðið ef einhver byrjar að grípa fram í 

fyrir þeim. Það er mjög mikilvægt að börn læri að tileinka sér þetta og í leiðinni að bera 

virðingu fyrir tjáningarfrelsinu og að skiptast á skoðunum. Sé kennari góður hlustandi og 

vakandi fyrir því sem nemendur eru að hugsa um þá stundina er líklegra að hann finni efni 

til þess að taka inn í kennsluna sem vekur áhuga nemenda. Þetta gæti t.d. verið eitthvað 

sem er í umræðunni eða nýyfirstaðinn jarðskjálfti svo dæmi sé tekið. Eitthvað sem gerir 

umfjöllunarefnið áþreifanlegra og nemandinn tengir við. Þeir einstaklingar sem venjast því 

að tjá skoðanir sínar eru líklegri til að halda því áfram út lífið og setja sitt mark á lýðræðið.  

Það færist að mér sá grunur að því sterkari sem samfélagshefðirnar eru þeim mun betri 

séum við í að eiga í samtali og komast að mergi málsins. Þessu velti ég oft fyrir mér þegar 

verið er að tala um hvað fólk hefur það gott og lifi áhyggjulausu lífi og í velsæld? Í þessu 

samhengi er sjaldan verið að fjalla um samfélagið eða samneyti við annað fólk. Langlífustu 

samfélög heims byggjast á seiglu, mikilli útiveru, samvinnu, samkennd og vinnusemi 

(Leonard, 2018). Þetta langar mig að standa vörð um eða rækta með mínum nemendum. 

Við getum ekki tæknivætt skapandi hugsun. Til að ná fram jákvæðum breytingum og leysa 
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úr vandamálum þarf dóm- og tilfinningagreind, seiglu eða aðlögunarhæfni og samskipti 

sem eru knúin fram af innsæi og sköpunargáfu. 

Seigla og aðlögunarhæfni 

Þörfin fyrir seiglu og aðlögunarhæfni verður sífellt meiri vegna örra breytinga í umhverfi 

okkar. Því má færa rök fyrir því að nemendur þurfi að vera félagslega meðvitaðir og 

tilfinningatengdir til að læra á áhrifaríkan hátt og til að samfélög geti þrifist. Við verðum 

að hætta að sjá allt út frá sjálfum okkur (me-first ethic) og rækta í staðinn með okkur 

samkennd, teymisvinnu og aðra samvinnu. Með því að styrkja þessa þætti þá spornum við 

gegn ofbeldi, einelti, brottfalli, þunglyndi og annarri vanlíðan nemenda (Goleman, 2019).  

Hugmyndir Daniels Goleman hafa lagt grunn að alþjóðlegri hreyfingu sem vinnur með 

félagslega og tilfinningalega þætti og er þekkt undir skammstöfuninni SEL (Social and 

emotional learning) og verður fjallað um nánar í kaflanum Heildræn nálgun. Ég  tengi 

orðið seiglu líkamlegu erfiði og teygju. Þ.e.a.s við búum yfir seiglu ef okkur tekst að missa 

ekki takið þó að lífið fari að toga í okkur úr óþægilega mörgum áttum. Hún veldur því að 

við bognum en brotnum ekki. Líkamlegt erfiði lít ég á sem eitthvað sem líkami okkar er 

fær um að takast á við og verður að fá að gera til að dafna. Rétt eins og að hugurinn verður 

að fá að takast á við sín verkefni. En alltaf þannig að hjartað ráði för. Hjá mér verður 

tímaleysið eða flæðið ekki hvað síst til við erfiðisvinnu. Þá verður þessi tenging hugar, 

hjarta og handar. Tíminn gleymist og það opnast á aðrar víddir en tekist er á við í línulegri 

dagskrá. Ég held að mannkynið verði að halda sér mátulega uppteknu til að vera 

almennilega fært um að takast á við frítímann þannig að vel fari – eða hvað? 

Strandaóperan (Sun and sea) var framlag Litháen á Feneyjatvíærningnum árið 2019 þar 

sem dregin var fram grátbrosleg mynd af þessu ástandi. Þar hafði ströndinni verið komið 

fyrir innandyra í einskonar hringleikahúsi þar sem áhorfendur komu og fylgdust með 24 

einstaklingum baða sig í sólinni og reyna að halda kyrru fyrir í frítíma sínum. Innihald 

óperunnar fjallar því að einhverju leyti um það sem ég kom inn á hér á undan. Við erum 

leidd í gegnum það hvernig mannkynið reynir við að láta fara vel um sig, með því að stara 

út í loftið og með því að gera ekki neitt, þrátt fyrir allar áhyggjur af jörðinni undir þeim og 

hitastigi sólarinnar. Í ofanálag sjáum við að þeim drepleiðist (Pietroiusti, 2019). En hvaða 

augum lítum við þá sem stara hreyfingarlaus á aðra sviðsetta að aðhafast ekki neitt? Það er 

þarna sem listin kennir okkur eins og ég fjalla nánar um í kaflanum um Fluxus. Það er af 

þessum ástæðum sem ég horfi til langlífustu svæða heims eða Bláu svæðanna.  Þetta eru 

gríska eyjan Íkaría, ítalska eyjan Sardinía,  Loma Linda í Kaliforníu, japanska eyjan 
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Okinawa og Nicoya-hérað á Kosta Ríka. Hreyfing er íbúum Bláu svæðanna eins náttúruleg 

og að borða og sofa og þeir njóta fersks lofts og birtu allan daginn. Seigla og 

viðnámsþróttur íbúa er sem fyrr segir mikill þar sem líkamlegt erfiði er stór þáttur af 

heilbrigði sem og geta þeirra til að njóta lífsins og gera gott úr aðstæðum. Allt er handgert í 

þessum samfélögum. Þannig helst sterk tenging á milli hráefnis og afurðar sem ég tengi við 

það sem oft er talað um í fræðunum sem samspil huga, hjarta og handar. Allt er gert í 

einhverskonar hringrás þar sem ekki er óalgengt að fara að sofa skömmu eftir sólarlag og 

vakna við sólarupprás. Frá unga aldri þjálfa íbúar þar með sér áræðni og þakklæti. 

Fegurðin í þessum lifnaðarháttum lýsir sér ekki síst í einfaldleikanum og þeim tilgangi sem 

einstaklingarnir finna við að vakna á morgnana (Leonard, 2018). Þegar að mannkynið fer 

aftur að veita margbreytilegri áferð, hljóðum og lögun jarðar athygli í stað tölvuskjáa eða 

annarra snjalltækja þá förum að greina aftur raunverulegt samhengi hlutanna. Þær 

upplýsingar sem við fáum í gegnum tæknina og gervigreind endurspegla einungis okkur 

sjálf og þar er auðvelt að gleyma því samhengi sem við lifum í (Abram, 1997). Heildstæð 

hugsun krefst tíma, íhugunar og nærveru, sem er mikilvægt að hafa í huga í tengslum við 

nám líka. Í staðinn blasa við okkur innihaldslausir frasar sundurskorins veruleika 

samfélagsmiðlanna (Kristján Guðjónsson, 2017).  

Margir segja að mögulega kenni þessi heimsfaraldur fólki að forgangsraða hlutunum. 

Takturinn sem við höfum tileinkað okkur sem mannverur var orðinn það hraður að við 

vorum hætt að taka eftir lífinu þjóta hjá. Faraldurinn hefur hjálpað okkur að hægja á 

ferðinni og sýnt okkur að það er nauðsynlegt að staldra við og njóta augnabliksins. Sumir 

eru jafnvel þakklátir fyrir það að hafa fengið tækifæri til að kynnast sjálfum sér – að fá að 

uppgötva mannvininn í sér og þá þætti sem snúa að því að njóta þess að vera heima hjá sér. 

Sumir tala um hvernig þeir hafa lært að það er hægt að minnka áreiti með því að færa 

kennslustundina í tölvur og vera heima hjá sér. Mögulega er þetta leið til þess að athafnir 

okkar þurfi ekki endilega að snúast um að komast á nýjan stað. Ef til vill hugsum við ekki 

einungis á annan hátt um hvert við ætlum okkur og á hvaða hraða, heldur finnum að við 

verðum að gera það. Á erfiðum tímum finnum við sterkar til samkenndar. Sá sem hefur 

samkennd hefur náð fullum þroska og skilur hvernig hann deilir heiminum með mörgum 

öðrum (Arendt, 2005, bls. 128). Á svona tímum þá hugsum við saman og verðum þannig 

færari um að byrja upp á nýtt. Þegar sjóndeildarhringur stendur ekki kyrr heldur er á 

ferðinni og tekur stöðugum breytingum þroskast hæfileikinn til að útvíkka hugarfar okkar 

sem er gagnlegt við ákvarðanatöku og aðgerðir sem eru á skjön við hjarðhegðun (Arendt, 
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1977, bls. 241). Við lærum af reynslunni en virðumst oft fljót að gleyma. Þegar fýlsungi 

fer úr hreiðrinu þá á hann oft erfiða leið fyrir höndum. Þeir þurfa að láta sig falla fram af 

bjargbrúninni og í framhaldinu finna sjóinn. Þá er oft gott að finna læk til að byrja með, 

mögulega skurð en langbest að finna ána strax. En á leiðinni rekast þeir gjarnan á tófu og 

mink og í mínum barndómi þá reyndar beið Bensi við þjóðveginn eftir þeim á Zetor og 

hreinlega snéri þá úr hálsliðnum. Þá voru þeir hálfnaðir að leið sinni til sjávar. Ég veit ekki 

hvernig BBC myndi fjalla um þetta en ég á von á að umfjöllunin færi ekki vel í þá sem 

heima sitja á meðan þeir borða kjúklinginn sinn úr Bónus. Við erum nefnilega fljót að 

gleyma og óbragðið birtist oft á skrítnum stöðum. Á hverju ári þegar ég keyri um 

Mýrdalssand vitna ég ágang okkar mannanna. Fýllinn er ekki orðinn fleygur þegar hann fer 

að heiman og á leiðinni til hafsins er sem fyrr segir margt að varast. En hann leggur upp í 

þetta ferðalag einn og óstuddur og vaggast á einhvern hátt þunglamalega áfram, skref fyrir 

skref. Hann hefur æluna eina sér til varnar – þar til maðurinn kemur á fleygiferð og ekur 

hann niður án þess svo mikið sem hreinsa hann af veginum. Þannig litast þjóðvegirnir 

árlega af rauðum klessum sem ættu að minna okkur á að hægja á okkur og hjálpa þessum 

ófleygu vinum okkar áfram en allt kemur fyrir ekki. Enda liggur okkur svo oft lífið á – á 

leiðinni í fríið eða í afslappelsið.  Í ljósi þeirra breytinga sem fjórða iðnbyltingin laumar inn 

í líf okkar á meðan að við erum of upptekin við að horfa á Netflix eða uppfæra statusa þá 

hættum við að veita þeim hlutum athygli sem tengja okkur við heiminn. Tölulegar 

staðreyndir um eitt og annað stjórna lífi okkar og kappsemin reynist mörgum ofviða. 

Manneskjan hefur aldrei verið jafn máttug á margan hátt, t.d. því sem snýr að menntun, 

tækni og framleiðslu á mat. Hún sækist eftir hæfileika til sköpunar og eyðileggingar á sama 

tíma, þá sér í lagi þegar horft er til vistkerfisins og lífríkisins. Við erum sérstaklega óábyrg 

þrátt fyrir alla okkar þekkingu og vitum ekki hvert á að stefna né á hvaða hraða og erum 

ekkert sérstaklega stolt af því sem við erum að framleiða (Harari, 2011, bls. 415). 

Að vera með kvíða eða athyglisbrest verður því augljóslega normið frekar en ekki. Þar sem 

við hættum að geta greint hlutina. Það er mikið undir einstaklingum komið hvernig þeir 

haga lífi sínu og hafa þannig áhrif á heiminn en aldrei getum við horft fram hjá 

stjórnunarháttum og leiðandi öflum hverju sinni. Án virkrar þátttöku og skoðanaskipta 

verða  staðreyndir og kenningar aðeins til vegna kennifræðilegs inntaks eins og Hannah 

Arendt benti á. Þess vegna er svo mikilvægt að við berum saman bækur okkar og gröfumst 

fyrir þar sem sannleikur krefst siðfræðilegrar hugsunar, almennrar forvitni og umræðu sem  

kann að bera fyrir sig rökum eða takast á við gagnrýni (Nixon, 2020, bls. 21). Kennsla 
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krefst því ögrunar. Því verður að skipta út leiðtogum sem viðhalda kapítalsískri hugsun og 

hugsunarleysi og bjóða velkomna nýja heildræna hugsunarhætti eða veraldlegt (e. wordly) 

hugarfar  eins og Arendt tileinkaði sér. Myndlistarmaðurinn Hannes Lárussons segir að 

ekki sé hægt að tjá alheimsástandið með öðrum hætti en listinni og kannski verða menn að 

komast út úr því að líta á myndlist sem einhvers konar myndskreytingu. Til þess að 

undirstrika þau orð telur Tinna Grétarsdóttir að fræðimenn og akademía ættu að gera meira 

af því að nýta aðferðir myndlistar þar sem listin er sterkasta formið til að miðla 

hugmyndum. Þar verður til heimur sem nær út fyrir orð og texta (Ásdís Ásgeirsdóttir, 

2016). Í stað þess að ákveða hluti út frá því sem hentar pólitískt ætti að láta samkennd og 

mannúð stjórna ákvarðanatöku. Endurheimting á trausti hefur líka verið mjög áberandi í 

umræðunni. Bæði þegar snýr að því hvort að við getum treyst læknavísindunum, þríeykinu 

eða bara því að allir séu búnir að spritta á sér hendurnar.  

Traust og tengslamyndun 

Traust á milli nemenda og kennara, sem og nemenda á milli er grundvöllur þess að öllum 

líði vel í skólastofunni. Ekki er óhugsandi að þeir fordæmalausu tímar sem ritgerðin er 

unnin á setji mark sitt á þær aðferðir sem fjallað er um hér á eftir. Þær leiðir sem ég fjalla 

um og tengjast mínum tilraunum í kennslu eru sprottnar út frá því að ég var nýráðin 

textílkennari. Þar sem textílstofan var ennþá í byggingu þá sat ég með nemendum mínum í 

glugga- og loftlausu rými. Ég velti fyrir mér hvort tíma okkar saman væri best varið þarna 

inni. Alls konar spurningar komu upp sem ég vissi að ég yrði að bregðast við. Starfsánægja 

er lykilþáttur í kennslu! Ég minntist þess að skólastjórinn hafði talað um það í 

atvinnuviðtalinu að mér væri velkomið að taka kennslu í textíl í hvaða áttir sem mér dytti í 

hug. Að mögulega væri það ekki kontórstingur, með fullri virðingu fyrir honum, sem 

nútíminn krafðist. Umhverfið við skólann kallar á mann og því fór ég strax á annarri viku 

minni sem textílkennari við Helgafellsskóla og bar upp þá ósk mína við skólastjórann að 

takast á við ferli í stað textíls. Það var vel tekið í það. Að koma huganum í átt að flæði sem 

á sér stað í ákveðnu tímaleysi, þannig yrði það verkefni númer eitt tvö og þrjú að gleyma 

stund og stað. 

Sköpun (e. creativity), tilfinningagreind, gagnrýnin hugsun, lausnamiðun og færni fólks til 

að leysa flókin verkefni eru eftirsóknaverð færni til að takast á við áskoranir fjórðu 

iðnbyltingarinnar sé rýnt í skýrslu World Economic Forum. Mínir styrkleikar snúa sem fyrr 

segir að útsjónarsemi, nýtni, náttúrulæsi, getgátuhönnun (e. speculative design) og 

sagnalist, en með þeim aðferðum er ætlun mín að draga fram þessa færni hjá nemendum. 
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Ég naut fulls traust til að framkvæma þetta eins og ég vildi og ákvað því að vinna með 

ferlið í áttina að textíltilraunum fremur en beint í textíl eins og oft vill vera í kennslustund 

sem heitir textíll. Það að velta af stað einhverjum bolta sem hægt væri að setja saman í 

textíl í lokin – en að nemendur væru virkir þátttakendur í leitinni og tækjust á við allskonar 

öræfingar í allar áttir að þessu marki.   

Ég lagði áherslu á hvernig maður lærir um sjálfan sig í gegnum aðra og hvatti nemendur til 

uppbyggjandi samskipta. Þau komust fljótlega að því að ég hafði starfað við Barnaskólann 

í Reykjavík áður þar sem ég notaði oft orðið vinir og vinkonur þegar ég talaði til þeirra. 

Mér þótti mikilvægt að halda því áfram og samdi um það við þau þar sem ég liti á það 

þannig að það væri best að ákveða það í byrjun að allir séu vinir og í sama liðinu. Ég hafði 

kynnt mér fjölbreyttar kennlsuðaferðir annarra, sem  þýddi þó ekki að ég væri að fara að 

fylgja þeim blint heldur einungis því sem mér líkaði og því sem hentaði aðstæðum hverju 

sinni.  Ísak Jónsson sem m.a. kynnti menntakerfið fyrir átthagafræði, forvera 

grenndarnáms, lagði sérstaka áherslu á að kennarinn leitaði þeirra aðferða sem féllu honum 

í geð og hentaði nemendum og verkefni í stað þess að fara eftir aðferðum annarra (Ísak 

Jónsson, 1962). Að þessu gefnu reynir ekki síður á gagnrýna hugsun og að kennarar rýni í 

eigin vinnubrögð, og skapi vettvang til að breyta nálgun í kennslu og uppfæra duldu 

námsskrána. Í því samhengi má velta fyrir sér orðinu change maker sem ég hef verið að 

rekast á. Þurfum við ekki öll að verða einskonar change makers. Mig langar að gefa nafnið 

umskiptingur. Þetta er gamalt orð og tengt ævintýrum. Talað var um umskiptinga þegar að 

eitthvað spratt út í eðlinu þannig að viðkomandi þekktist ekki sem sama mannveran. Þeir 

spruttu gjarnan út úr steinum. Við þurfum umskiptinga til að takast á við framtíðina og 

skoða hvað er að finna í náttúrunni sem við getum tekið með okkur til þess að framkalla 

þessar breytingar. Oft voru þeir reyndar frekar aulalegir – en við getum horft fram hjá því.  

Að tala við stein gæti verið góð byrjun. Og það besta sem við getum gert til að hugsa um 

náttúruna er að finna hversu góður félagsskapur hún er með því að deila heiminum með 

henni. Þ.e.a.s. að dvelja í henni en reyna ekki endalaust að komast yfir hana eða taka af 

henni stjórnina. Þá hefur gagnast mörgum vel að bera tilveru sína og áhrif hennar saman 

við að vera í vatni: „Okkar hreyfingar um heiminn endurkastast inn með því að bylgjast út í 

hann á sama tíma og bylgjur frá öðrum vagga okkur og skvettast á okkur“ (Kristján 

Guðjónsson, 2017).  Þannig lærum við að hlusta á fleiri raddir en boðaranna – og hlusta 

með öllum líkamanum, með því að ræsa skynfærin og skilningarvitin. Án skapandi 

hugsunar sjáum við ekki annað en það sem viðkemur okkur sjálfum (Arendt, 2011). 
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Tímastjórnun í daglegu amstri verður til þess að við förum á mis við alls konar undur. Við 

megum ekki gleyma mikilvægi þess að börn byrji snemma að mynda tengsl í náttúrunni og 

byggja upp sinn reynsluheim. Það er mikilvægur þáttur svo þeim lærist að virða og vernda 

náttúruna, hennar vegna, okkar vegna og ekki síst til þess að komandi kynslóðir fái að 

njóta hennar á sama hátt. Og til að geta séð sjónarhorn og stöðu annarra sem á vegi þeirra 

verða. Traust og tengslamyndun felst nefnilega ekki eingöngu í samskiptum manna á milli. 

Sú tengslamyndun sem felur í sér líkömnun (e. embodiment) er ekki síður mikilvæg. Ef við 

skoðum hugtakið að „meika sens“ (making sense) sjáum við að með því að nota 

skilningarvitin þá verða hlutirnir skiljanlegri eða skynsamlegri. Eitthvað verður augljóst 

eða opnast fyrir okkur. Að mati David Abram verður okkur þannig fært að færast frá þeim 

skorðum sem hugurinn einn setur okkur með úreltum leiðum til að takast á um hlutina og 

leitast við að endurnýja og endurnæra vitund okkar um heiminn (Abram, 2017, bls. 265). 

Nú eru góð ráð dýr 

Ég kom inn á það í upphafi hvernig ég skynjaði heiminn sterkt í gegnum augnaráð 

hundsins míns. Nú er það kötturinn minn sem kemur gjarnan og leggst hér við hliðina á 

mér í þessum skrifum og minnir mig á það sem kaflinn að ofan endaði á, mikilvægi þess að 

taka eftir því hvernig bylgjur frá öðrum hreyfa við mér. Almenn menntun byggir á 

fjölbreyttu námi sem snýr að menningu okkar, umhverfi og samfélagi og á að auka hæfni 

nemenda til að takast á við daglegt líf. Þegar grunnþættir menntunar eru skoðaðir með 

tilliti til þess að nú séu góð ráð dýr6 þá leikur enginn vafi á því að hægt er að fara ýmsar 

leiðir til að nálgast kennsluna með þessa sex grunnþætti að leiðarljósi; læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 15-16). Samband manna og dýra er á undarlegum stað, það verður 

að segjast.  Það má ekki rækta þau. Þau mega heldur ekki lifa frjáls. Þau menga og tæta 

upp landið. En ekki við. Þau geta verið svo hættuleg. Þau eru góð á bragðið – svo góð að 

við búum okkur til grænmetispylsu af því að hún minnir á pylsu sem unnin er úr kjöti. Dýr 

eru ekki lengur eðlilegur hluti af tilveru okkar heldur einmitt hið gagnstæða, óeðlilegur. 

Það eru mjög fáir sem eru með hænur til að rækta þær ofan í sig til matar – það þykir til 

stórtíðinda ef einhver væri að því, nógu mikið vesen er að fá að hafa þær í garðinum 

sínum. Þessar sömu hænur vöppuðu um hér áður fyrr. En það er sóðaskapurinn af þeim og 

hávaðinn sem fer fyrir brjóstið á fókli. Þær róta of mikið í beðunum.  

 
6 Öll leitum við ráða til að bjarga heminum- ein leiðin er að veita dýrum gaum og gefa þeim plássið sitt aftur! 
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Við reynum að halda sambandi við dýrin í gegnum BBC og Húsdýragarðinn og verðum 

alltaf jafn guðs lifandi fegin þegar lóan er komin þó svo að við höfum hvorki séð hana né 

heyrt í henni. Við umgöngumst ekki lengur dýr, heldur horfum á þau og virðum þau fyrir 

okkur. Og komumst við í nálægð við þau þá eru þau sjaldnast í sínum náttúrulegu 

aðstæðum. Nema litlu fuglarnir sem við gefum stundum epli með smjöri. Það er líka 

eitthvað til sem heitir Dýrahjálp, sem er eins og flóttamannabúðir fyrir dýr og þar leynir sér 

ekki að hundar þurfa félagsskap. Því flestir þeir hundar sem eru að bíða eftir nýjum 

eiganda, eru illa haldnir af aðskilnaðarkvíða sem kemur til af því að þeir hafa verið 

innilokaðir heilu dagana.  

Enginn ætti að eiga hund nema að gefa hundinum kött, gæs eða eitthvað annað dýr til að 

kúra sig að og veita honum öryggi. Þetta hljómar eins og grín en því fylgir alvara og sú 

staðreynd að dýr veita hvert öðru huggun og öryggi. En það má finna urmul af 

myndböndum sem hafa náðst af því hvað gerist þegar að dýr eru skilin ein eftir „heima” 

sem sýna fram á þetta. Í einu þeirra má sjá hund stökkva beint upp í sófa í kvíðakasti og 

köttinn henda sér á hann í huggunarskini. 

Hæfileiki okkar til að ímynda okkur er meðal þess sem skilur okkur frá öðrum tegundum 

en líka sú staðreynd að manneskjan er ekki í beinu sambandi við náttúruna en nálgast hana 

í gegnum hugmyndir og gildi og kenningar um það sem hefur áhrif á það sem við gerum 

og hvernig við sjáum okkur sjálf og aðra. Við lærum fljótlega að skilja að við lifum ekki í 

einum heimi heldur tveimur. Það er efnislegi heimurinn og þessi sem við tengjum við 

viðburði og annað líf og svo heimurinn sem er aðeins til vegna þinnar eigin tilveru. Ein 

áskorun þess sem fylgir því að vera manneskja er að reyna að skilja þessa tvo heima og 

sambandið á milli þeirra (Robinson, 2015, bls. 85). Hesturinn hefur misst hlutverk sitt og 

týnt heimkynnum sínum. Forfeður okkar áttu allt annað samband við hestinn og einhverjir 

reikningar sýna fram á að þeir hafi varið um sjö árum ævi sinnar á hestbaki sem er 

sennilega meiri tími en við eyðum í bíl á okkar dögum, til samanburðar (Raulff, 2017). 

Hestar eru skynugar verur og þekktu húsbændur sína ansi vel. En reiðhesturinn eins og afi 

minn þekkti hann er smám saman að hverfa og hesturinn sem fór fyrstur út í Skeiðará eða 

önnur beljandi jökulfljót, og fór jafnvel fyrir 40 hesta stóði hefur nú skolast í burt með 

vatni tímans. Núna vill manneskjan hest til að skemmta sér og sem kemur honum á 

verðlaunapall fyrir gott tölt eða einstaka skapgerð. Hest sem hjálpar honum að finna sjálfan 

sig.  
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Börn læra á umhverfi sitt í návist annarra.  Þau greina hvernig aðrir horfa í umhverfið og 

hvert á að beina athyglinni og hvert ekki. Þannig læra þau að setja saman kerfi fyrir 

hugsanir sínar og skiptast á skoðunum og tjá sig í gegnum mismunandi listform. En hvað 

ef umhverfið liti aðeins meira út eins og barnabók. Að það væri ennþá hægt að finna kött 

úti í garði eða hund sem hleypur frjáls á öðrum stað en Geirsnefi. Dýrafræði skarast við 

heimspeki, bókmenntafræði, mannfræði, bókmenntafræði, trú og listgreinar og tekst á við 

að endurskilgreina hvernig við deilum rými með öðrum tegundum. Horfum við ekki í aðra 

hluti og minna í okkur sjálf ef við beinum sjónum okkar að dýrum og hvernig þau sjá 

heiminn? 

Í kaflanum Lykilhæfni í Aðalnámskrá grunnskóla ætti að gefa dýrum verðskuldað pláss. 

Manneskjan verður að kunna að umgangast dýr til að heyra hvað þau hafa að segja okkur. 

Þá gæti öllum farið að líða betur aftur, því við erum ekki ein heldur háð hvert öðru. Með 

því að kynna barnið, konuna og rannsakandann Jane Goodall, er hægt að kynna börnum 

þrautseigju, þolinmæði og hógværð og hvernig þeir þættir í fari manneskjunnar geta leitt til 

byltingarkenndra rannsókna. Bækur hennar, The first me… Jane og The Watcher: Jane 

Goodall’ s Life with the Chimps eru góðar til að benda börnum á að það hvernig þau eyða 

tíma sínum í dag getur haft afleiðingar á morgun. Hún er einnig góð fyrirmynd og 

andstæða við það sem oft er haldið að okkur í ljósvakanum sem snýr að eyðslusemi, 

afskiptaleysi og yfirborðsleik. Áratugalangt starf hennar við rannsóknir á simpönsum í 

Tansaníu hafa meðal annars aukið skilning okkar á flóknu samskiptamynstri sem einkennir 

líf þeirra. Ástríða Goodall fyrir verndun dýra og náttúrunnar lætur engan ósnortinn og gætir 

áhrifa hennar víða og hafa haft hvað mest áhrif á framgang náttúruverndar (Hrefna 

Sigurjónsdóttir og Margrét Björk Sigurðardóttir, 2011).  

Skynjun 

Rétt eins og dýrin er maðurinn skynjandi vera, myndar sér hugmyndir og býr til 

hugmyndaheim út frá skynjunum, eins og flökkufræðin kenna okkur. „Sambandið á milli 

líkama og sálar er einn þeirra upphafspunkta sem maðurinn verður að skilja í leitinni að 

sjálfþekkingu“, skv. Spinoza (Deleuze, 2004, bls 170-171). En það er líkaminn sem gerir 

okkur kleift að skynja og hugsa um heiminn. Af þeirri ástæðu einni þarf menntun sem gerir 

okkur kleift að skynja umhverfi okkar af fullri athygli og bregðast við á skynsaman hátt, 

finna lausnir og finna eigin rödd farveg (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2018). Hlutverk 

kennarans felst þá meðal annars í því að hjálpa nemendum að læra að rannsaka, leita 

samhengis og tengsla (Epachin, Townsend og Stoddard, 1994). Ég notaði stundum 
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tækifæri á göngu til að meta líðan okkar nemendanna út frá veðri og vindum. Þannig 

reyndi ég að mynda brú á milli innra og ytra landslags líkamans (Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir, 2019). Þ.e.a.s. skynjun sem steðjar af ytri skynheimi og hins vegar 

skynjanir sem eru sprottnar að innan, af þeim tilfinningum og kenndum sem hreyfa við 

okkur hverju sinni skv. greiningu David Hume (2011, bls. 67-68), á tveim flokkum 

skynjunarinnar. Ég leit ekki síður á þetta sem þjálfun í að kenna nemendum mínum að 

hlusta á sjálf sig og umhverfið. Veðrið hefur áhrif á okkur – þannig upplifum við hæðir og 

lægðir og finnum fyrir veðrabreytingum. Því hefur löngum verið haldið fram að 

Íslendingar séu svona skapandi vegna þess hve fljótt skipast veður í lofti og hversu miklar 

sveiflur geta verið í veðrinu. Ætli veðráttan hafi kennt okkur að takast á við það 

ófyrirsjáanlega? Það sem við köllum ímyndun sprettur frá skynfærunum; ímyndunaraflið er 

ekki sérstök andleg deild, eins og við gerum svo oft ráð fyrir  (Abram, 1997). Við tökumst 

á við allskonar áreiti frá umheiminum í gegnum skynfærin og breytum svo út frá því sem 

við skynjum (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 27). Góð leið til þess að kynnast 

heiminum og skilja hann er að velta fyrir sér endurteknu ferli árstíðanna og setja í 

samhengi við spíralinn sem allt líf fer í gegnum. Að stara í vatn, á tré eða háttalag dýra og 

skrásetja allt sem flýtur þar fram hjá eða situr kyrrt er önnur leið til þess að tengjast 

heiminum og virkja skilningarvitin, að ógleymdu ráfinu um náttúruna. Næmni og skýr 

skynjun er aðeins þjálfuð með virkni og reynslu og líklegt að einstaklingur sem ekki er 

næmur fyrir höggum heimsins hafi ekki lagt rækt við þroskun skynfæranna (Guðmundur 

Finnbogason, 1994, bls. 37). Stundum fékk ég börnin til að velta fyrir sér hvar væri best að 

hlaupa í skjól ef skylli á með norðanátt. Þá fór ég yfir það hvernig hestar snúa rassinum í 

vindinn. Þannig notaði ég tækifærið til þess að bæta í orðaforðann og lesa í náttúruna. Við 

virkjuðum einnig skilningarvitin með ýmsum æfingum af spjöldum sem ég hafði í 

vasanum og var að vinna að á sama tíma. Nefnilega göngustokknum – Þvers og kruss, sem 

er samstarfsverkefni okkar Körnu Sigurðardóttur. Dæmi um æfingu sem mér finnst gaman 

að gera í skógi er að fá börnin til að velta fyrir sér hvort að trén sjái þau. Hvernig þau sjái 

þau eða hvort að þau skynji þau og hvernig skilningur þeirra verður til. Er það í gegnum 

ræturnar eða er það af því að þau heyra svo vel eða hlusta svo vel? 

Ímyndunin 

Ímyndunin er mikilvæg til að geta sett sig í spor annarra og í rauninni værum við ansi 

snauð ef okkur skorti þennan hæfileika. Það að geta ferðast í huganum og hugsað um 

hvernig eitthvað er eða gæti verið án þess að hafa það fyrir augunum á okkur. Þegar 
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hugsunin er full af ímyndun er auðveldara að nálgast lífið á ævintýralegan hátt. Þannig 

hugsun mótar og myndar nýjar hugmyndir út frá reynslunni og þegar slík hugsun helst í 

hendur við skarpskyggni og vakandi minni er okkur mögulegt að takast á við hin erfiðustu 

hugsanaþrekvirki (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 42). Þess vegna á vel við að velta 

því fyrir sér hvort það eigi að kenna börnum (að tilveran sé) ævintýri? En það er efni 

erindis sem Jón Ásgeir Kalmansson flutti á Menntakviku haustið 2019. Þar var hugað að 

dýpri ástæðum þess hvers vegna það kunni að vera í hæsta máta skynsamlegt að líta á lífið 

sem ævintýri, heiminn sem álf-heim, og veruleikann sem töfra (Jón Á. Kalmansson, 2019) 

Þórbergur Þórðarson hefur m.a. fjallað um trú fólks á huldufólk og hvernig sannfæringin 

hafi ekki orðið til af engu: „Hún kom af því að menn höfðu séð og heyrt og athugað, og 

þetta var oft greint fólk, sem sá og heyrði eins vel og við, tók eins vel eftir og gat engu að 

síður hugsað, og það hafði dýpra náttúruskyn, sem varð til af eðlilegu lífi í náttúrunni...“ 

(Þórbergur Þórðarson, 1975, bls. 27). ) Samhliða ímyndun fer undrunin, eitthvað sem við 

tengjum við það að vera ævintýralegt og ótrúlegt – að vera uppnuminn.   

Undrun  

Þegar talað er um að tengjast umhverfinu á djúpstæðan hátt liggur í orðunum einhver 

reynsla af heiminum sem gerir upplifunina svo skýra að sálin verður ekki söm á eftir (Páll 

Skúlason, 2005). Upplifunin stækkar okkur út í heiminn þegar við finnum fyrir okkur og 

hvers virði það er að lifa eða tengsl okkar við veröldina styrkjast. Þetta er þessi 

margumrædda undrun eða það sem Guðbjörg R. Jóhannesdóttir (2020) kallar 

fagurferðilega upplifun.   

Immanuel Kant skrifaði að hið háleita ætti ekki við um hlutveruleikann heldur um 

hugarástand sem menn kæmust í þegar þeir stæðu frammi fyrir einhverju miklu eða 

mikilfenglegu (náttúrufyrirbæri) og færði þar með merkingarsviðið yfir á hugveruna sjálfa 

og reynslu hennar af heiminum (Sveinn Yngvi Egilsson, 2014). Slíkt hugarástand er að 

finna víða í skrifum Þórbergs. Suðursveitarbækur Þórbergs Þórðarsonar fjalla ekki síst um 

það að náttúran sé lifandi og að maðurinn sé í órjúfanlegu sambandi við hana. Ekki síst 

þegar að hann lýsir Öræfajökli en líka í bókinni Steinarnir tala eða þegar þyrmir yfir hann 

með ómótstæðilegum krafti því að honum finnst eins og að klettarnir lifni við og séu fullir 

af ægilegu stórbrotnu lífi. Hann vissi ekki hvernig líf bjó með steinum en þeir lifnuðu fyrir 

framan hann. Þetta hafði Þórbergur hvergi lesið um heldur var þetta honum meðfædd 

þekking að finnast allir hlutir vera á lífi og með einhverju viti. Það þurfti hann aldrei að 

brjóta heilann um – hvort svo væri. Þetta hlyti að vera það sem öðrum fyndist líka. En hann 
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vissi samt að allt var kallað dauð náttúra sem ekki mátti éta (Þórbergur Þórðarson, 1975 bls 

150).   Hann finnur náttúruna hvísla að ímyndunaraflinu – „hér er fleira en sýnist“ 

(Þórbergur Þórðarson, 1975, bls. 192).   

Út frá þessum hugleiðingum er auðvelt að hugsa sér af hverju Abraham Heschel hélt því 

fram að mannkynið muni hverfa vegna skorts á þakklæti og vilja til undrunar en ekki 

sökum skorts á upplýsingum (Orr, 2002). Til að skapa aðstæður fyrir slíkar upplifanir hef 

ég boðið nemendum upp á skógarböð. Þau eiga uppruna sinn í Japan og það eru engar 

kröfur um að þvo sér áður eða neitt þess háttar. Þau snúast um að baða sig í skóginum með 

því að taka allt inn sem hann hefur upp á að bjóða. Hljóð, lykt, hitastig... og finna hvernig 

friður og ró hellist yfir okkur þegar við drögum andann. Það þarf ekki endilega jarðskjáflta 

til að verða fyrir fagurferðilegri reynslu. Það þarf tengingu fyrst og fremst.  

Heildræn nálgun 

Þeir þættir sem bent er á hér að ofan sýna okkur mikilvægi þess að samþætta hugsun, 

tilfinningu og hegðun en slíkar áherslur hafa verið skilgreindar sem félags- og 

tilfinningalegt nám. Það snýst í grunninn um að börn læri að hafa stjórn á eða viðurkenna 

tilfinningar sínar, rækta heilbrigð sambönd og setja sér jákvæð markmið. Það gera þau með 

því að nálgast hlutina út frá því að vita hvernig (knowing how) í stað þess að vita eitthvað 

ákveðið (knowing that). Með þessum aðferðum færumst við nær því að hafa ofan af fyrir 

okkur (líkamleg vinna og vinna með höndum ) í stað þess að vera bara þiggjendur eða 

almennir neytendur (Goodhart, 2020, bls 182). Í þessu samhengi er oft talað um áðurnefnd 

tengsl hugar, handar og hjarta. Þá er verið að hafna því að einskorða það sem talið er vera 

eftirsóknarvert eingöngu við vitsmuni og þá sem eiga auðvelt með að læra utanbókar. Sá 

heimsfaraldur sem við tökumst á við núna minnir okkur á þetta mikilvægi þar sem (höndin) 

verkamenn og (hjartað) gjarnan láglaunastörf og fólk sem vinnur við að láta öðrum líða 

betur náðu að einhverju leiti aftur að minna á mikilvægi sinna starfsgreina. 

„Nútímamaðurinn skipti út tilgangi fyrir völd. En það eru allt of margir sem misstu 

tilganginn án þess að verða valdameiri.“ (Harari, 2014)  Með því að sinna öllum þessum 

þáttum „þroskast og eykst hæfni fólks til að tengja milli hlutbundinnar og óhlutbundinar 

hugsunar og takast á við síbreytilegan heim á persónulegan, gagnrýninn og skapandi hátt“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2013, bls. 141).  

Á göngu minni með nemendum komst ég að því að enginn þekkti nafnið á plöntunni 

hvönn. Ég notaði tækifærið og lýsti fyrir þeim útliti hennar í stað þess að benda á hana. 
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Með þeim hugmyndum sem þau höfðu þá fengið um útlit tegundarinnar reyndi á eftirtekt 

og ímyndun, þá hæfni að geta séð hluti fyrir sér. Þannig var búið að virkja hugsunina. 

Þegar nemendur voru komnir með hvönnina í hendurnar aðstoðaði ég þau við að greina 

eiginleika hennar. Ég útskýrði hvernig hún er hol að innan, að hún gæti trénað og hvernig 

það breyti henni, að það mætti borða hana og nota sem krydd. Þau voru virk í umræðunum 

og áhugasöm um hvert framhaldið yrði. Ég dró fram tálgunarhnífa og kenndi þeim 

undirstöðurnar í notkun á þeim. Það voru ekki allir sem vildu nota hnífa og fengu þá 

ullargarn í staðinn til að vefja saman búta og mynda ný form sem við svo röðuðum upp í 

lítið þorp. Ég reyndi þannig að sýna þeim hvernig heim þau gætu skapað og spurði þau út í 

hvernig maður ferðaðist í slíkum heimi? Ég beitti spurnaraðferðum og reyndi að halda 

umræðum gangandi sem skilaði sér í skemmtilegri umræðu sem var drifin áfram af öryggi 

sem oftar en ekki myndast þegar aðferðum hugar, hjarta og handa er beitt. Þannig erum við 

í mun nánari tengingu við efniviðinn eða umfjöllunarefnið. Á þennan hátt býðst nemendum 

og komandi kynslóðum aðgangur að reynslu þeirra sem á undan hafa komið í bland við 

tækifæri til að fá að takast á við hlutina út frá sjálfum sér og sinni tilfinningu og gera eigin 

uppgötvanir (Dewey, 2000). Þannig þjálfast eftirtekt og fyrir mig sem kennara eru þetta 

dýrmætar stundir og gefa mér tækifæri á að taka eftir orðaskiptunum sem fara á milli í 

hópnum. Þar er oft í loftinu hin þögula þekking barnanna – þessi dýrmæta reynsla sem býr 

innra með þeim og þau langar að tjá sig um eins og aðeins hefur verið komið inn á hér á 

undan. 

Læsi, orðræða og þögul þekking 

„Læsi snýst um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í samfélagi og er því 

félagslegt í eðli sínu. Það er háð hefð og er því ekki færni sem einstaklingar geta öðlast og 

beitt óháð stað og stund, menningu og gildum.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 18) 

Okkur er öllum gefinn sá eiginleiki að lesa í heiminn og læra af honum. Það gerum við 

með því að mynda tenginar á milli þess sem við skynjum og þeirra áhrifa sem það hefur á 

okkur og veröldina í kring. Með því að hlusta, vera og gera, þ.e.a.s. með því að vera virk í 

aðstæðum og lesa í hlutina. Til þess þurfum við að vera vel tengd og það getum við aldrei 

verið nema að sitja vel í okkur og prófa okkur áfram, treysta eigin skilning og því að við 

lærum alltaf meira á því að prófa en að prófa ekki. Ameríski vísindamaðurinn David Bohm 

(2004) hefur meðal annars fjallað um þær forsendur sem þurfa að vera til staðar til þess að 
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geta lært eða lesið. Við þurfum að komast yfir óttan við að mistakast þar sem hann hefur 

einungis hamlandi áhrif á frumleika, sköpun og lærdóm.  

Það er hér sem ég greini tengsl milli læsis, málnotkunar og þögullar þekkingar sem aftur 

tengist því að við upplifum okkur „alveg lokuð fyrir einhverju“ eða eitthvað reynist 

mönnum misjafnlega augljóst. Upplifun á hlutunum fer eftir því hvað er manni tamt – og ef 

við eigum orð yfir eitthvað þá veitum við því frekar athygli. Þannig getur orðaval haft bein 

eða óbein áhrif á hugmyndir nemenda um ákveðin svið þjóðfélagsins (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 1992).  Þess vegna er mikilvægt að allir séu duglegir að spyrja þessarar 

spurningar: Hvað áttu við? Orðin hafa mismunandi merkingu fyrir okkur eftir því hvaðan 

við grípum þau og hvernig þau nýtast okkur. 

Þögul þekking býr djúpt innra með okkur og hefur mótast af bæði tilfinningalegri og 

vitsmunalegri reynslu (Pope og Denicolo, 2001, bls. 28). Þegar þess konar þekking smitast 

út í kennsluaðferðir er mun líklegra að kennarinn finni leiðir til að vekja áhuga nemenda 

sinna (Pope og Denicolo, 2001). Oft er talað um duldu námskránna í tengslum við þætti í 

skólaumhverfinu þar sem áhrif námsefnisins eru ekki alltaf augljós (Eisner, 2002). Þar 

spila inn í kennsluaðferðir, skipulag og andrúmsloft í skólastofunni og annað sem hefur 

áhrif á nemendur (Eisner, 2002). Dulda námskráin talar til mín vegna trúar minnar á það að 

vekja forvitni hjá nemendum með því að vera ekki of fyrirsjáanleg. Ég reyni að forðast það 

með því að afvegaleiða og spyrja óhefðbundinna spurninga – eða beita öðrum 

hugsunarhætti en almennt tíðkast. Án duldu námskrárinnar væri erfitt að komast í flæði 

með nemendum og skapa nýtt landslag hugarins. En dulda námsskráin gerir okkur einmitt 

kleift að fara í flæði eða vinna af tilfinningu sem er sérstaklega mikilvægt ef að útkoman er 

ekki fyrirfram ákveðin. Við nálgumst þekkingu oftar en ekki í gegnum lestur eða með því 

að kynna okkur það sem aðrir hafa hugsað, þ.e.a.s. með hugmyndum annarra. Sú þekking 

sem snýst um að vita hvernig (e. know-how) finnst mér mikilvægari en sú þekking sem 

snýr að því að vita þetta eða hitt (e. know-that). Þetta er þekking sem við öðlumst með því 

að taka þátt í lífi fólks og snýr að persónulegri reynslu, viðhorfi, innsæi eða dómgreind. 

Samkvæmt Zack (1999) er slíkri þekkingu yfirleitt miðlað í gegnum gagnvirkar samræður, 

sögur og sameiginlega reynslu. 

Þarna lærum við að tengja á milli. Mér er mikilvægt að nemendur hugsi um hvaða merking 

býr í orðunum – og hvaðan sú tenging kemur. Meginmarkmið læsis er að nemendur séu 

virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og 

bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og 
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tækni sem völ er á (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19). Með nemendum 

mínum ræktum við læsið með því að lesa í umhverfið, okkur sjálf jafnt líkamlega sem og 

andlega. Þannig þjálfast nemendur í því að lesa sig til í sem víðustum skilningi, bæði til 

gagns og gamans. 

Margt hefur breyst í tíðarandanum síðan orðin yfirnáttúrulegt, óáþreifanlegt og 

ævintýralegt fengu merkingu. Orðin sem við notum skapa heim okkar, að einhverju leyti, 

og móta okkar hugmyndir. Þegar við eigum orð yfir hlutina setjum við oft þá hugsun í þá 

sem er ekki endilega komin frá okkur sjálfum. Þess vegna eigum við að vera duglegri að 

greina hlutina og átta okkur á samhengi milli þeirra og athafna okkar. Sem dæmi um þetta 

er einfalda orðið textíll. Textíll er heiti á námsgrein í barnaskóla. Hvaða tengingar hafa 

börn við námsgrein sem ber þetta heiti?  Hvað ef áfanginn héti Ósýnileg spor? Orðatiltækið 

„að  stoppa í“  á hér vel við.  

Sagnalistin  

Sagnalistin sprettur af ástríðu fyrir því að koma hlutum í orð, að viðhalda þekkingu en líka 

til að færa fleirum aðgang að nýjum hugmyndum eða öðrum heimi. Það er þannig þekkt 

leið að skapa merkingu með sögum. Sagnagerð og ritun eru grundvallaratriði í mannlegu 

lífi. Að vissu leyti segjum við sögur til að gefa lífi okkar gildi. Sögur geta fengið okkur til 

að vera tengd, opna augun fyrir nýjum sjónarhornum, örva sjálfsvitund eða félagslega 

ígrundun. Með skálduðum skrifum getum við tjáð okkur frjálslega, afhjúpað innra líf 

persóna og búið til trúverðuga heima fyrir lesendur til að ganga inn í (Leavy, 2015).  

Að geta séð hlutina fyrir sér er mikilvægt í öllu ferli og megin ástæða þess að ég beiti 

sagnalistinni með nemendum. Sagnalistin og ímyndunin gerir okkur kleift að taka utan um 

verkefni frá mörgum sjónarhornum og nálgast þau eftir mismunandi leiðum. Þegar unnið 

er í ferli er ekki aðalatriðið að klára eitthvað. Mikilvægara er að nemendur þjálfi með sér 

áhuga og tilraunagleði. En hvernig kemur kennari af stað ferli með nemendum? Ég byrjaði 

á því að kynna til sögunnar mikilvægi sjálfstæðrar hugsunar og leitarinnar að okkar eigin 

brunni og því næst fór ég með nemendum mínum í göngu um nærumhverfi skólans. Bókin 

Wanderlust eftir Rebeccu Solnit (2001) minnir okkur á hvernig ráf um heiminn veitir 

okkur tækifæri til að „finna það sem við vissum ekki að við værum að leita að“. Slíkar 

gönguferðir þekkjast varla lengur í fyrirsjáanlegu fótataki okkar á milli heimilis, bíls, 

líkamsræktarstöðva, vinnu, leikskóla og verslana – með fitbit skrefateljarann á úlnliðnum 

og hlaðvarp í eyrunum. Með því að ráfa um einhvers konar „útsýnisleið hálfyfirgefins 
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landslags hugmynda og upplifana er meiri von á einhverju ófyrirsjáanlegu. . . sem bætist 

við lífið“ (Solnit, 2001). Þannig ráf er mjög ólíkt gönguferðum nútímafólks sem hefur 

tekist að fara á mis við nýjar upplifanir og tengingar þegar það snýr til baka úr app-dreifðu 

landslagi snjallsímans. Skrif Solnit minna okkur á að ferðalagið eigi að vera mikilvægara 

en áfangastaðurinn.  

Við þekkjum það mörg hvernig gangan eflir skilningarvitin og ýtir undir gagnrýna og 

sjálfstæða hugsun. Það hefur undist ofan af margri vitleysunni á göngu í gegnum aldirnar. 

Göngur losa líka um málbeinið og hugsun í gegnum skilningarvitin, sem gerir að verkum 

að maður klýfur málin til mergjar með því að tala við sjálfan sig á göngu. Þess vegna er 

útkoman úr þeim misjöfn hvort heldur maður er ein á göngu eða með öðrum. Á göngunni 

með nemendum mínum rýndi ég í ákveðna þætti í umhverfinu og hvernig þeir gætu veitt 

innblástur. Ég benti óhikað á tengingar sem ég vissi að þeim þættu mjög óraunhæfar og 

gerði athugasemdir sem ég taldi ólíklegt að þau hefðu heyrt áður. Þannig reyndi ég að 

leggja grunn að ævintýralegu tali og að tala út fyrir rammann ef það má orða það sem svo. 

Þessi tími var góður til að kynnast nemendum og þeirra áherslum t.d. með því að brydda 

upp á spurningum á borð við Hvað er í grenndinni? Ég fann á nemendum hversu gott það 

var að vera komin út undir bert loft – þau byrjuðu að hjálpa hvert öðru – í leit að réttum 

orðum en líka við að halda hópinn. Öll samskipti urðu sterkari og jákvæðari.  

Á göngunni löbbuðum við fram á þessa 220 lítra bláu tunnu. Sömu tunnu og varð kveikjan 

að námsgreininni Bláa tunnan. Ég kynnti nemendur fyrir orðinu nýtni og útsjónarsemi og 

gaf dæmi um það hvernig ég gæti gefið plastveskinu sem ég hafði utan um skissubækurnar 

sem ég hafði meðferðis, áframhaldandi lífdaga – eða nýtt það á annan hátt? Stundum þyrfti 

bara að finna hlutunum betri stað, taka þá í sundur og nota með öðru efni, nota þá til að 

móta aðra hluti o.s.frv. Þannig leiddu þau hugann að því hver tilgangur þessarar tunnu gæti 

verið og án þess að deila sínum hugsunum í orðum fékk ég þau til þess að skrá hugmyndir í 

skissubók sem ég las svo upp fyrir hópinn á göngu og við ræddum frekari möguleika út frá 

þeim. Með því að taka fyrir hverja hugmyndina á fætur annarri fengu nemendur ekki bara 

betri innsýn í mismunandi aðferðir og nálganir í sköpunarferli heldur gafst þeim tækifæri 

til að læra um sig sjálf þar sem nálganir þeirra og hugmyndir um verkið voru ekki af sama 

meiði. Þau þjálfuðust í því að snúast í hringi um viðfangsefnið í stað þess að leita að einni 

réttri leið. Æfingarnar í framhaldinu fólust í því að greina frá hvernig þau ætluðu að 

framkvæma þær breytingar á bláu tunnunni sem þau höfðu í huga.  Þannig þjálfuðust þau í 

rökhugsun við að svara einfaldri spurningu: „Hvernig ætlar þú að gera það?“  



 

 
46 

Í næstu kennslustundum unnum við saman að því að búa til sögu um það hvernig bláa 

tunnan endaði á þessum stað. Sagan var unnin þannig að þau skiptust á að skjóta inn orðum 

og atburðum í sögunni – og allir tóku þátt. Söguna skrifaði ég niður, einungis til að ég gæti 

betur greint hversu vel þau endursegðu söguna í næsta tíma. Það var undrun næst hversu 

nákvæm þau vildu vera og kappkostuðu við að endursegja söguna þannig að hún væri rétt. 

Nokkrum atriðum breyttu þau og það gerðu þau í samtali sem ég reyndi að aðstoða þau í 

gegnum. Það var áhugavert að fylgjast með því hvað þeim þótti vænt um söguna sína og 

sögu bláu tunnunnar. Í því fólst einhverskonar vernd, þegar að einn tók við að leiðrétta 

annan. Þannig upplifðu þau sterkt að þetta væri þeirra sköpun og sú reynsla skilaði sér í 

ákveðinni sýn og þátttökugleði. Þetta er í anda þess sem Tuan (1997) fjallar um þegar hann 

segir að sú tilfinning að upplifa sig sem hluta af sköpunarferlinu búi til ákveðinn heim sem 

þátttakendur verða ósjálfrátt hluti af og verður þannig hluti af þeim sjálfum. Það mátti lítið 

breyta orðalagi og greinilegt var að þau lögðu þó mismunandi merkingu í orðalag oft og 

tíðum. Þau skildu ferlið og hvernig eitthvað rúllar áfram og getur farið í allar áttir – endað 

sem bjórauglýsing, leynistaður eða borð svo dæmi séu tekin.  

Þegar hópurinn var orðinn sammála um söguna fengu þau textíl til að klippa niður og færa 

hana í mynd. Á meðan ræddum við ferli og ég þjálfaði þau í að staðsetja sig í ferlinu og 

reyna að greina hverjir möguleikarnir væru með framhaldið. Hvort að þau væru öll ennþá á 

sama stað í sögunni eða hvort þau væru farin að sjá framhaldssögu eða aðrar leiðir fyrir 

þessa tunnu. Hvað annað gæti hún verið? Hvað gæti þessi saga verið? Þannig fengu þau 

smá kynningu á auglýsingagerð og persónusköpun í bland við hönnunarferli. Það var líka 

mikilvægt að nemendur mínir væru virkir þátttakendur í ferlinu með því að rýna í hvað við 

vorum eiginlega að gera. Innlifunaraðferðir eins og sjónsköpun (e. visualisation), leikræn 

tjáning og sagnalist eru leið til að fá nemendur til að lifa sig inn í hlutina og greina hvað er 

mikilvægt eða getur stuðlað að betri framgangi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Það krefst 

útsjónarsemi og rökhugsunar að greina það sem skiptir máli varðandi hvað kemur á eftir til 

að halda framvindu, eins og aðferðir Augusto Boal (2000) sýna. En hann bauð áhorfendum 

þátttöku í orði og leik og að setja þannig mark sitt á framgang verksins. Þannig hvatti hann 

fólk til þess að standa með sjálfu sér og láta til sín taka. 

Fluxus – að fara á milli 

Þátttökuverk eða verk sem kalla eftir þátttöku annarra er í anda fluxuslistar. Þegar ég 

kynnti mér aðferðir hreyfingarinnar, tók ég eftir alls konar tengingum við þær aðferðir sem 

ég beiti í hönnunarferli og kennslu. Þessar aðferðir tengjast fléttu sem verður til við 
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sagnalist að mörgu leyti eða aðferðum storytelling sem fjallað er um hér á undan. Fluxus er 

alþjóðlegt net listamanna, tónskálda og hönnuða sem átti sitt blómaskeið á sjöunda áratug 

síðustu aldar. Listamennirnir fóru úr einu í annað og á milli, unnu þvert á miðla og 

skoðuðu nýtt samhengi hversdaglegra hluta sem teflt var fram í tilraunagleði og samvinnu.  

Hreyfingin lagði til mörg svör við spurningunni: „Hvað er ég?“, sem beinir sjónum að því 

hvernig við pössum inn í heiminn – sem er kannski stærsta spurningin af þeim öllum. 

Listirnar geta þannig leiðbeint okkur í gegnum lífið eins og bók Robert Filliou, Teaching 

and learning as Performing Arts fjallar um – listir gera lífið áhugaverðara en listir (Filliou, 

1979). Þannig bætti hann við hugmynd dadaista um að listir væru merkilegri en lífið. Líf 

og list rennur saman sem ákveðið félagslegt ferli, listin snýst um samstarf, hversdaginn og 

gjarnan um uppákomur – og þetta hverfula í stað varðveislugildis, sem gerði hana 

verðmæta í öðrum skilningi og er á valdi sérfræðinga að meta og koma fyrir á söfnum. 

Fluxus hreyfingin hafnaði hefðbundinni fagurfræði, en leggur í stað áherslu á 

tengslamyndun listarinnar við nauðsynleg þemu mannlegrar tilveru. Þessi nálgun sem oft 

var drifin fram af stjórnlausri leikgleði varð þannig aðgengileg í stærra samhengi (Baas, 

2011) 

Geoffrey Hendricks (2000, bls. 6-17) vildi meina að á vissan hátt teldust þeir til  hirðingja, 

„sem ferðast og tengjast fólki með svipaðan hugsunarhátt og leyfa svo hlutunum að vaxa 

áfram“.  Eins og yfirlýsing Hendricks gefur til kynna voru það ekki fyrirfram gefnar 

hugmyndir sem réðu úrslitum um hvernig hugmyndir fóru á milli heldur tengsl og 

samskipti. Ferlið felur í sér bæði líkamlegt og vitrænt atferli þar sem skynfærin og 

tilfinningar tengjast í athöfnum (Sherer, 2016) Í bók sinni Fluxus Experience tengir Hanna 

Higgins (2002) áherslur Fluxus hreyfingarinnar við kenningar John Dewey, og 

fyrirbærafræði heimspekinga eins og Maurice Merleau-Ponty. Einn mikilvægur þáttur í því 

samhengi er nátengdur hugmyndum um lýðræðisþátttöku. Þessi virka þátttaka áhorfenda 

þar sem enginn á höfundarrétt, stjórnar eða hefur meira vald en annar. Listamennirnir 

sóttust eftir staðfestingu á því að vera hluti af heiminum og tengjast samfélaginu í gegnum 

þátttökuverk sín. Upplifun og þátttaka í fluxus verki má líkja við spíral, samkvæmt 

Higgins. Ferlið felur í sér hringrás þar sem útgangspunkturinn tekur breytingum í huga og 

verki þátttakenda í endurteknu ferli. Hugmynd um verkið leiðir til vinnu, sem leiðir til 

viðtakanda og áfram til hugsunarferla viðtakanda, þaðan til nýrra hugmynda um verkið, 

sem leiðir til frekari hugsunarferla, sem leiðir til breyttrar skynjunar á birtingu verksins og 

aftur þaðan til breyttrar skynjunar á hugmynd verksins.   



 

 
48 

Þessi hringmyndun minnir á hugmyndir  heimspekingsins Maurice Merleau-Ponty um 

líkamleika okkar (e. embodiment). Mannveran er skynjandi líkamleg tengslavera sem er 

órjúfanlegur hluti af umhverfi sínu og hugur hennar er samofin líkamanum (Ponty, 2017). 

Þannig erum við sífellt að taka á móti áhrifum frá umhverfi okkar um leið og við höfum 

áhrif á það. Það er í gegnum líkamann að við tengjumst öllu öðru í heiminum og þessi 

tengsl mynda grunninn að stærra samfélagi.  

 

Heimspekileg hugsun  

Ég hef á undan fjallað um mikilvægi samtals og tengt það við aðferðir lista og skynjunar.  

Ákveðinna aðferða sem leiða til þess að samtalið nái að flæða. Það má auðveldlega sjá 

fyrir sér að það þurfi ákveðna leikgleði – og þá reynir á að kennarar séu í sínu besta formi 

(hooks, 1994). Kennslustundin verður að bjóða upp á að tekist sé á í alls konar samtölum 

þar sem farangur hvers og eins litar samtalið, svörin og spurningarnar. Með gagnrýnni 

kennslufræði (e. critical pedagogy) er reynandi að spyrna á þann hátt við hjarðhugsun sem 

litar oft samfélagið í heild sinni. Það er mín skoðun að hjarðhugsun sé ekki meðfædd 

heldur verði hún til við mötun, allavega er ekkert í eftirfarandi lýsingu sem gæti bent til 

þess að við ættum öll að draga sömu ályktanir. Ævintýri og sögur er stór partur af heimi 

barna. Þannig skapa þau sinn veruleika og ná að glæða allt lífi með því að ímynda sér. 

Þarna spilar náttúran stóran þátt. Börnin byggja sér sinn heildstæða heim með vatni, 

skýjum, plöntum, mold og dýrum. Þessi tengsl rofna svo smám saman þegar við tökumst á 

við að aðskilja og flokka niður í smærri einingar (Guðmundur Páll Ólafsson, 2013, bls. 52).  

En hvernig minnkum við þetta rof? Heimspekingurinn Walter Benjamin átti erfitt með að 

lesa í götukort og hafði lítið sem ekkert áttaskyn. Hæfileikinn til að ráfa eða the “art of 

straying”  varð honum því eðlilegri (Sontag, 1973, bls 113). Hann hafði gaman af að finna 

hluti þar sem engum öðrum hafði hugkvæmst að leita, og það átti ekki síður við þegar að 

kom að lestri í bókum, sem hann nálgaðist líka eins og stað til þess að ráfa um í” (Sontag, 

1973, bls. 126). Hann skildi mikilvægi þess að efast um fyrirframgefnar hugmyndir þar 

sem hann sá að “öll þekking er byggð á túlkun” (Sontag, 1973, bls. 122). Ég sé samhengi á 

milli þessara aðferða hans og útskýringa Soffíu Auðar Birgisdóttur um flökkusjálf (e. 

nomadic subject) og flökkuhugsun (e. nomadic thinking) sem vísa til andófs gegn 

reglubundnum samfélagslegum hugsunarhætti og hegðun (Soffía Auður Birgisdóttir, 2015, 

bls. 206-207). Þar er farið á milli í hugsuninni og breytt til og þannig verður leit að 
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samastað nátengd leit að sjálfsmynd. Eftirfarandi hugsun lýsir þessu flakki ansi vel sem 

auðvelt er að heimfæra yfir á aðra skapandi hugsun. Eru það ekki bara sveimhugar sem 

ferðast svona á milli viðfangsefna eða hugmynda og staldra við á ólíklegustu stöðum? Eru 

það þeir nemendur sem nú flokkast gjarnan með athyglisbrest? Eru hugsandi nemendur 

eitthvað sem framtíðin þarf að óttast? Eru þetta ekki bara nemendur sem eru að hugsa 

mikið og á margvíslegan hátt? Í myndinni An Ecology of Mind (2010) má kynna sér 

hugmyndir Gregory Bateson sem er talinn vera einn af frumlegustu hugsuðum síðari hluta 

tuttugustu aldar. Hann fór gjarnan þvert á fög á afar frumlegan hátt og snéri sífellt upp á 

hlutina til að festast ekki í einum farvegi hugsunar. Hann var oft sakaður um að tala í 

gátum og koma sér aldrei að efninu. En það var aldrei ætlun hans að svara þeim 

spurningum sem hann lagði upp með heldur vildi hann knýja fram athöfnina sjálfa, að 

spyrja. „Hann leit svo á að kímnigáfan sem og draumar, listir og ljóð væru bráðnauðsynleg 

leiðrétting á allt of einhliða áherslu á því sem þjónar tilgangi” (Boeckel, 2015, bls. 52). 

Aðeins með því að uppgötva samböndin sem skipa fegurð náttúrunnar verður okkur kleift 

að snúa upp á ástand rangrar hugsunar eða eins og dóttir hans Mary kemst að orði í 

myndinni: Hvers kyns fagurferðileg viðbrögð eru viðbrögð við samböndum. 

Til að takast á við síbreytilegt umhverfi er gott að tileinka sér síbreytilega hugsun ef svo 

má segja. Dæmi um æfingu í þessum anda væri mögulega þegar ég bauð nemendum upp á 

að gera tölvuleik um bláu tunnuna. Til að aðstoða þau af stað þá bað ég þau öll að velja 

þrjú orð sem gætu verið orð yfir hreyfingu, lit, takt, umhverfið, eða einhverja hluti sem 

maður vinnur sér inn stig með. Þegar allir nemendur höfðu skrifað þrjú orð á blöð var 

blöðunum ruglað saman og saman unnu þau svo að leiknum út frá þessum orðum. Það var 

mikilvægt að þau héldu orðunum út af fyrir sig í byrjun og ég útskýrði fyrir þeim hvað það 

er mikilvægt að snúa upp á vanann og hjarðhugsunina. Þetta er þáttur sem ég hef lagt mikla 

áherslu á í kennslu. Þessari aðferð og fleirum beiti ég til að þjálfa nemendur í að draga 

fram nýja mynd – en ekki þá sem kemur fyrst upp. Það geri ég með því að leiða þau áfram 

í nokkrum skrefum og með umræðu um mikilvægi þess að þau viðhaldi sínum 

persónueinkennum og hugsi um hvað býr innan í þeim.  Þetta eru þær leiðir sem ég 

heillaðist af í náminu við DAE þar sem leitað er  í allar áttir, ekki endilega eftir rökrænum 

leiðum heldur í allskonar skúmaskot. Ég legg mig fram við að kollvarpa vanabundinni 

hugsun þar sem ég tel hana ekki líklega til þess að koma af stað nokkrum breytingum. Að 

hugsa stærra og hugsa heildrænt - óbeislað hugmyndaflug er lykillinn að því. Orð Þórbergs 

Þórðarsonar eru því orð að sönnu og tala líka vel inn í það sem áður hefur komið fram:  
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Oss vantar ekki menn, sem hugsa og breyta eins og allir aðrir. Og oss vantar 

ekki heldur reynslu, sem er nákvæmlega eins og reynsla allra annarra. 

Borgaralegar hversdagssálir eru hér nógar. En oss vantar menn, sem eru 

eitthvað öðruvísi en allir aðrir, menn með skírt markað einstaklingseðli, 

menn, sem hafa siðferðisþrek til að lifa frjálsir og óháðir samábyrgð 

almennrar heimsku. Og oss vantar reynslu, sem er eitthvað frábrugðin 

reynslu allra annarra. Oss vantar tilbreytingu í hið sviplausa þjóðlíf vort og 

bókmenntir. Oss vantar frumleik, hugrekki og hreinskilni. En sérstaklega 

vantar okkur frumlega hreinskilni. (Þórbergur Þórðarson, 1986, bls. 94) 

Skapandi hugsun eða heimspekileg hugsun er nátengd hugmyndum um flakkandi hugsun 

og getgátuhugsun (e. speculative design), sem nánar verður fjallað um hér á eftir, því eins 

og enska orðið felur í sér þá snýst þetta allt um að spekúlera. Þar sem máttur vanans er oft 

útilokandi og hamlandi líkt og að sjá hlutina alltaf þannig að þeir geti orðið. Ef mannkynið 

stjórnast af  vananum byggðum af  „reynslunni í þeim tilgangi að  rás atburðanna verði 

svipuð hér eftir sem hingað til“ (Hume, 2011, bls. 112-113) er eina leiðin að fara út af 

gamalkunnu, troðnu slóðinni. Aðeins það getur leitt til þess að atburðarásin verði ósvipuð 

hér eftir.  Dómgreindin forðar okkur frá hjarðhugsun og gerir okkur fær um að treysta eigin 

sannfæringu, en jafnframt að vera óhrædd við að skipta um skoðun. Hún er okkar innri 

áttaviti sem hjálpar okkur að breyta um stefnu ef þess er þörf. Hæfileika okkar til að leggja 

okkar mat á hlutina út frá þeim greiningartækjum sem við höfum innra með okkur og þessa 

dómgreind þarf að virkja og leyfa ekki nokkrum manni að komast hjá því að taka 

sjálfstæða afstöðu (Arendt, 2011). 

Getgátuhönnun.   

Í kaflanum sem fjallar um heimspekilega hugsun kom ég aðeins inn á það í lokin hversu 

mikilvægt er að losna undan viðjum vanans. Ég hef einnig stungið upp á þýðingunni 

umskiptingur fyrir enska hugtakið change maker. Allt er þetta nátengt getgátuhönnun og 

hún nátengd alls konar öðrum fyrirbærum sem vinna að því marki að sniðganga 

hjarðhugsun eða línulega hugsun. Fyrir mér eru þessi tökuorð; spekúlera og spássera 

nátengd og nú geri ég enn frekari tengingu þar á milli undir merkjum flökkuhugsunar. Þá 

erum við komin að nafni þessar ritgerðar sem heitir: Á veltingi. Það er einhver staður sem 

ég sé mig koma til með að vera áfram á og eini öruggi staðurinn til þess að staðna ekki. Að 

halda áfram að flækjast í hluti og skoða gaumgæfilega frá öllum hornum. Eftir fall 

Berlínarmúrsins 1989 fór arðsemi að skipta meira máli innan hönnunar. Hugmyndir sem 

féllu ekki að arðsemiskröfu hins vestræna heims, töldust frekar óraunhæfar eða 

óraunverulegar og voru því sniðgengnar. Þetta endurspeglaðist í orðum Margrétar Thatcher 

(1980) þegar hún sagði „There is no alternative“. (Við höfum enga valkosti). Segja má að 
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raunveruleikinn hafi gleypt ímyndunaraflið og félagslega þenkjandi hönnuðir voru ekki 

lengur hátt skrifaðir. Ákvarðanir tóku sérfræðingar út frá kvörðum sem var ætlað að 

einfalda raunveruleikann. Ekki var lengur pláss fyrir hugmyndir um að við værum ef til vill 

aðeins flóknari – en ekki einsleit – og mögulega óskilgreinanleg innan um og saman við og 

því fær um að taka óvæntar stefnur. Í framhaldinu hættum við að dreyma og byrjuðum að 

vona. Vona að við myndum lifa þetta af, að það væri til nægt vatn, að matarbirgðir væru 

nægar og að við værum ekki á leið til glötunar. En það er akkúrat þetta seinasta sem 

getgátuhugsun  gengur út á – að ná aftur í kraftinn sem felst í því að láta sig dreyma 

(Dunne og Raby, 2013, bls. 8-9).  

Að kanna jákvæða ímyndaða framtíð gerir ungu fólki kleift að skapa sameiginlegar 

sviðsmyndir. Ég hef unnið mikið með leir í kennslu og þar hefur mér þótt árangursríkt að 

fá nemendur til þess að troða verkum sínum aftur í leirpokann að lokinni kennslustund. 

Þannig þjálfast hugmyndin um að það þurfi ekki að klára til þess að taka með sér heim. 

Þannig læra þau að meta stundina og lærdóminn sem felst í því að gera og prófa – en ekki 

endilega í því að klára. Að reynslan sé mikilvægari en hluturinn sjálfur eða endanleg 

útkoma. Þegar unnið er með leir er gott að tengja við skynjun – hvernig við skynjum okkur 

sjálf í gegnum hendurnar. Þannig bendi ég nemendum á hvernig hendurnar muni ekki 

gleyma því sem við  gerum í dag. Þær muni gera það sem gerir okkur færari í því að gera 

sama hlutinn aftur. Því til útskýringar nefni ég gjarnan orðið tannbursti og án mikilla 

útskýringa get ég þannig fjallað um líkamsminni þar sem þau finna það sjálf hvernig 

líkaminn bregst við orðinu. Þá segi ég líka oft sögu af gamalli konu sem ég þekkti og 

glímdi við Alzheimer seinustu ár lífs síns og nota sem dæmi um að líkamsminnið muni 

betur til lengri tíma. Ég komst að því að Guðrún gamla hafði ekki gleymt því hvernig hún 

hafði snúið heyi með hrífu eða rakað saman, mér til ómældrar ánægju, þegar að ég færði 

henni eitt sinn hrífu á göngu okkur fram hjá nýslegnu grasi. Sem hönnuður hefur það 

hvarflað að mér að vinna einungis með upplifanir. Eitthvað sem enginn þarf að eiga heima 

hjá sér eða koma fyrir í geymslunni. Að vinna með frásagnir, vinna með náttúruna og að 

vinna með þetta hverfula. Að byggja eitthvað úr steinum til að horfa á það í nokkrar 

sekúndur en færa þá svo aftur á sinn stað. Ef að maður missir niður lykkju þegar maður er 

að prjóna er eina leiðin til þess að verða ánægður með útkomuna að rekja upp. Við þurfum 

að læra að rekja upp til að takast á við að staðsetja okkur upp nýtt, finna réttan 

útgangspunkt.  
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Hugmyndahönnun (e. conceptual design) horfir í hvernig hlutirnir gætu verið. Þeir sem 

vinna í þannig samhengi hlutanna fagna því að oft séu þær hugmyndir ekki á rökum reistar, 

þeir gefa sér pláss til þess að hugsa, gera tilraunir og hreyfa við nýjum hugsjónum. 

Framgangurinn verður við að gleyma því hvernig ástatt er núna en leyfa sér að spássera um 

í hugsun um hvernig hlutirnir gætu verið. Að ráða í framtíðina er hins vegar ekki 

keppikeflið – þ.e.a.s ekki í anda þess sem ég fjallaði um hér ofar. Það er sjaldnast verið að 

vinna út frá einhverjum viðteknum gildum – eins og ef a þá b. Heldur einhverju allt öðru. 

Leiðirnar sem hægt er að fara felast í því að skoða t.d. aðferðafræði kvikmynda, 

bókmennta, vísinda, siðfræði og lista sem ganga út á að kanna, blanda, fá að láni og nota 

sem mest af þeim verkfærum sem eru í boði til að búa til – ekki aðeins hluti heldur einnig 

hugmyndir – skáldaða heima, varúðarsögur, hvað-ef sviðsmyndir, tilraunir í hugsun, og 

svo framvegis (Dunne and Raby, 2013, bls. 3). Dæmi um slíka innspýtingu er bókin 

Invisible cities (19) sem fjallar um borgina Trude og er byggð upp af hugmyndum, þar sem 

menn tala ekki sama tungumál en halda engu að síður uppi samtali. Öll samtöl eru eins, og 

borgin hefur að geyma allt sem þú hefur séð. Af því leiðir að ekkert kemur manni á óvart 

og mann langar að komast þaðan um leið og maður kemur þangað. Þá kemur í ljós að allar 

tengingar þaðan leiða mann áfram inn í nákvæmlega eins borg. Einungis nafnið á 

flugvellinum breytist. Útópískar hugmyndir eru alltaf spegill á það samfélagsástand sem 

þær spretta út frá, þrátt fyrir að takast á við nýja sýn. Þannig tekst pappírsarkitektúr (e. 

visionary architecture) á við að benda á alvarlegar afleiðingar alheimsvæðingar og 

hjarðhugsunar með staðleysu, fyrirmyndarlandi eða draumalandi sem hvergi er.  

Gagnrýnin kennslufræði / valdefling 

Grunnforsenda gagnrýnnar hugsunar felst í að sjá öðruvísi ef við eigum að tileinka okkur 

nýjan hugsunarhátt og breyta hegðun okkar. List getur hjálpað okkur að sjá og samþætta 

mismunandi sjónarhorn og margbreytileika, sem síðan getur leitt til þróunar gagnrýninnar 

hugsunar. Samkvæmt bell hooks (2010) er gagnrýnin hugsun gagnvirkt ferli og leið að 

hugmyndum með það að markmiði að skilja undirliggjandi sannindi. Listrænar rannsóknir 

beina aðferðum sínum m.a. að því að ýta samfélaginu í átt að sjálfsgagnrýni og 

sjálfsmeðvituðum breytingum. Þá dugir ekkert hálfkák. 

Sá sem ögrar er einstaklingur sem fer yfir mörk þess sem er landfræðilega, 

siðferðilega, samfélagslega, fagurfræðilega, menningarlega eða lagalega viðtekið 

eða þekkt. Þær ástæður sem búa að baki ögrun þess viðtekna eru ólíkar auk þess 

sem viðtekin mörk eru aldrei í kyrrstöðu heldur á stöðugri hreyfingu. Mörkin eru 

gjarnan samfélagslega mótuð, tæknilega skilyrt og tímanum undirorpin – og þegar 
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þau hafa verið skilgreind þá tökum við gjarnan þátt í að verja þau. Slík óstöðug 

landamæri afmarka þekkingu okkar, samkennd okkar og skilning okkar á 

veröldinni sem og stöðu okkar mannfólksins innan hennar. (Santanicchia, 2020). 

Freire (2013, bls. 13) leggur áherslu á að „ábyrgð er ekki hægt að öðlast vitsmunalega, 

heldur aðeins með reynslu.“ Æðri vitsmunir (rökleg hugsun, hugtök, athygli og minni) 

mótast af  bæði félagslegu, menningarlegu og sögulegu umhverfi okkar sem og þeim 

athöfnum sem við tökum þátt í (Stetsenko og Arievitch, 2002).  Þeir nemendur sem hafa 

lært af  reynslunni, ef svo má að orði komast, eru færir til að efast um og ögra núverandi 

gildum, þekkingu og áhyggjum (Liefländer o.fl. 2013). Það er þess konar þátttaka í 

umræðum, í bland við skapandi tjáningu,  sem þessir sömu nemendur geta nýtt til að stuðla 

að afbyggingu. 

Í bók sinni Teaching to Transgress fjallar bell hooks (1994) um mikilvægi þess að kenna 

nemendum að „ögra“ þar sem menntun sé iðkun frelsis. Hún líkt og Hannah Arendt lítur á 

kennslustofuna sem stað þar sem samræður hefjast um heiminn og skipst er á skoðunum, 

stað til að setja fram spurningar og ögra, til að ímynda sér heiminn frá annars konar 

sjónarmiðum og nýju samhengi (Nixon, 2020, bls. 20). Á þannig stað lærum við að skilja 

hvers vegna það  skiptir máli að aðgreina það sem vel er ígrundað og það sem þarfnast 

frekari hugsunar og gagnrýni. Með samræðu í kennslustofu verða kennarar og nemendur 

„samábyrgir fyrir ferli sem stuðlar að þroska allra“ (Freire, 1997, bls. 53). Fái nemendur 

tækifæri til þess að takast á við lýðræði í hugsun og verki munu lýðræðisraddir verða 

sterkari víðar í samfélaginu en nú tíðkast. Það verður til ákveðið eignarhald á þekkingu 

þegar að við finnum að hún er okkar og markmiðum lýðræðislegs samfélags verður ekki 

náð nema að allir leggist á eitt við að taka völdin í sínar hendur.   

Ég hef kynnst því að leiðbeina áhugasömum og virkum nemendum sem höfðu eignarhald á 

þekkingunni sem þau höfðu öðlast í gegnum eigin ferli. Ég tel að þau hafi fengið 

smjörþefinn af ferli. Það prófaði ég með þeim með því að þau leiddu mig í gegnum ferlið. 

Þau hjálpuðust að við að segja mér hvernig þau nálguðust niðurstöður. Það var mér 

mikilvægt í lok hverrar kennslustundar að fara saman yfir það sem við vorum búin að vera 

að gera. En með eigin þátttöku og leit að svörunum, þjálfuðu þau sjálfstæða hugsun 

(Dewey, 2000).  

Þau lærðu mögulega að skilja að það er engin ein leið endilega réttari en önnur. Ég tók eftir 

miklum mun á nemendum þegar kom að rökhugsun og satt best að segja þá féllust mér 

stundum hendur. Ef nemendur eru góðir í að greina orsök og afleiðingu þá er hægt að tala 

um rökhugsun. Spurningin sem ég varpaði fram var: „Hvernig endaði þessi bláa tunna 
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þarna?“ Nemendurnir áttu að spinna upp skáldsögu og hún mátti vera sannsöguleg eða 

ævintýraleg – þau þurftu bara að nota ímyndunaraflið sitt. Fyrsti hópurinn fór létt með 

þetta. Næstu hópum reyndist þetta þrautinni þyngra. Það var ekki fyrr en ég spurði – 

„Hvernig enduðuð þið hér í tíma hjá mér?“ – sem þau virtust ná einhverjum tökum á þessu.   

Eins og ég kom inn á í inngangnum þá tel ég þessa litlu æfingu sem ég kalla bláu tunnuna 

góða aðferð sem undanfara til að takast á við verkefni sem falla undir lausnaleitarnám þar 

sem markmiðið er að þjálfa nemendur í rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum. 

Kennslustundir færast frá því að vera afmarkaðar og fyrirsjáanlegar í það að verða 

skapandi ferli (Säljö, 2003) þar sem kennarinn hjálpar nemendum að læra að spyrja, læra 

að rannsaka og leita samhengis og tengsla. Unnið er með ýmis álitamál út frá spurningum 

sem á ekki að vera hægt að gúggla. En þessar spurningar eru gjarnan settar fram af 

kennurum sem eru ekki endilega bestir í því að setja fram spurningar sem bjóða upp á ólík 

svör. Ég hef upplifað það að sitja í hóp með kennurum sem eiga í basli með að spyrja 

opinna spurninga. Þá leyfði ég mér  í leiðinni að efast um hvort þeir séu líklegir til að geta 

leitt slíka umræðu. Flakkandi hugsun er lykilatriði til þess að halda ferlinu áfram. En það 

reynir líka á gott skipulag, skrásetningu og samvinnu þar sem taka þarf margar 

sameiginlegar ákvarðanir varðandi í hvaða átt á að fara – hvernig hægt er að þrengja 

viðfangsefnið og að lokum í hvaða formi á að kynna niðurstöður (Kurt, 2020). Í þessu ferli 

er ekki verra að nota þær sálargáfur sem náttúran hefur gefið okkur sem vopn á vígvelli 

sínum: skynjunina, minnið, ímyndunaraflið, skynsemina og tilfinningarnar. Einstaklingar 

sem hlusta á raddir skynseminnar búa gjarnan yfir ríkulegu og fjölbreyttu hugmyndakerfi 

og skoða hlutina ekki aðeins eins og þeir birtast heldur einnig frá sjónarhorni þess sem gæti 

verið eða þess sem ætti að vera (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 45).  

Guðmundur heldur því fram að maðurinn þiggi af skynjunum sínum, ummyndi með 

ímyndunaraflinu, skarpskyggni og skynsemi og gefi svo af sér í verki (Guðmundur 

Finnbogason, 1994,  bls. 34). Tjáningarformið er þeirra að ákveða, og þar getur nemandi 

oft fundið sér tilgang sem hefur ekki verið nógu virkur í ferlinu fram að kynningu. Með 

þessum aðferðum er þannig verið að koma enn frekar til móts við einstaklingsbundnar 

þarfir nemenda til að skrásetja vinnu sína. Með þessari leið er gott að vinna þvert á 

námsgreinar og þannig er hægt að gefa verkefnum lengri tíma svo að þau gangi betur upp í 

töflum, þar sem þetta er leið sem tekur tíma í framkvæmd.  

Verkefnið gengur líka mikið út á það að styrkja hugmyndir mínar um handahófið. En ég er 

þeirrar skoðunar að ekki sé hægt að sjá allt fyrir og trúi að einhverju leyti á handahófið 
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(sem er nátengt innsæinu). Svona verkefni eru skemmtilegust ef þau ná að lifa yfir lengri 

tíma og nemendur stökkva ekki beint á eina leið heldur læra að prófa sig áfram með 

vangaveltum og tilraunum. Það er mikilvægt að verkefninu ljúki ekki fyrr en að 

nemandanum finnist það vera búið, til þess að klippa ekki á það flæði sem skapast hefur og 

að hann hafi rými til að fara á dýptina. 

En fullorðnir, rétt eins og börn sem hafa ekki fengið næg tækifæri til að láta ljós sitt skína í 

hugmyndaleit og sköpun, þurfa að mínu mati þjálfun í svona hugsunarhætti. Í leiðinni er 

hægt að kenna hópi með þessum aðferðum þar sem allir eru þátttakendur. Ég lagði áherslu 

á að virða skoðanir þeirra og vera vakandi fyrir þörfum þeirra, áhuga og viðhorfum. Það 

fannst mér mikilvægt til að gera þau ábyrga og skapandi þátttakendur.  

Náttúrutengsl og listmiðuð umhverfismennt 

Börn nútímans munu erfa heim með flóknum félagslegum umhverfisáskorunum. Menntun 

gegnir mikilvægu hlutverki við að takast á við þessa áskorun og margir hafa haldið því 

fram að það þurfi því að endurskoða hana og endurskipuleggja með áherslum á 

umbreytandi nám (Monroe o.fl. 2017; Sterling og Orr 2001).  Heimsfaraldurinn sem 

þjóðirnar sitja uppi með núna gæti orðið ljóslifandi dæmi um það að mannkynið geti lært 

af reynslunni og snúið bökum saman til þess að takast á við stór vandamál – og við verðum 

að gera það. Það hefur verið þekkt í langan tíma að aðferðir lista geta hjálpað til við að 

auka hugmyndaflug okkar um framtíðina og sjá fyrir okkur mikilvægar  breytingar sem 

vekja von, ábyrgð og umhyggju (Boal, 2000). Þannig er mögulegt að ala á víðsýni 

gagnvart fleiru en mannheimum og nálgast á skapandi hátt mismunandi uppsprettur 

vitrænnar og tilfinningalegrar reynslu. Sköpun, innblástur og jákvæðar sögur eru öflugri 

leið (Veland o.fl., 2018) en kennsla um loftslagsbreytingar sem fer venjulega fram í 

náttúruvísindum og takmarkast við að útskýra gróðurhúsaáhrifin út frá hækkandi hitastigi, 

breytts úrkomumynsturs og hækkandi sjávarborðs (Monroe o.fl., 2017). En þessi síðari 

aðferð er sögð stuðla að afneitunartilfinningu, deyfingu og áhugaleysi (Stoknes, 2015) sem 

engan skyldi undra í ljósi þeirra rannsókna sem hafa leitt í ljós að svartsýni og vonleysi 

varðandi loftslagsbreytingar og framtíðina fer almennt vaxandi meðal ungs fólks (Ojala, 

2012). Á móti má spyrja hvort sú svartsýni tengist hugsanlega frekar orðræðunni sem 

ráðamenn eiga til að bjóða upp á í fjölmiðlum og þeirri vonleysistilfinningu sem hún 

framkallar gjarnan í fullorðnum og þá líklega einnig afkvæmum þeirra. Á meðan Greta 

Thunberg virðist frekar ná að blása ungu fólki í brjóst og minnir á að ungt fólk getur látið 

til sína taka, óháð þröngsýnum og svifaseinum stjórnmálamönnum. 
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Við verðum að gefa færi á mismunandi nálgunum og túlkun (Castree o.fl., 2014). Að 

nálgast efnið út frá hugmyndum sem tengjast tilfinningum, siðferði og fagurferði en ekki 

aðeins út frá nýjustu upplýsingum um stöðu mála í heiminum skapar langvaranleg og dýpri 

áhrif sem getur svo birst í áframhaldandi viðbrögðum og aðgerðum við 

loftslagsbreytingum. Að rækta með börnum að draumar geti ræst og skipta þeim 

hugmyndum út í staðinn fyrir vonina – veika von um að eitthvað eigi eftir að breytast - er 

mikilvægt. En listir geta sinnt tilfinningum og umbreytt þeim, skapað von, ábyrgð, 

umhyggju og samstöðu (Ryan, 2016). Mér finnst það liggja fyrir hér sem ég hef komið inn 

á áður og er einmitt það sem ég vil skilja lesandann eftir með, að samtalið og þátttakan er 

alltaf vænlegri til árangurs og þannig bjóðum við upp á að koma einhverju í ferli. Það er 

það sem kallast umbreytandi nám og þar er merking byggð upp á þátttöku (Sterling og Orr, 

2001). Börn eru ekki einungis afurðir foreldranna heldur andlegar verur með hlutverk og 

vilja og það er markmið okkar að vekja upp þennan vilja og örva sjálfstæði barnanna 

(Guðni Rúnar Agnarson, 1999). Waldorfskólarnir vinna út frá ákveðnum hugmyndum um 

frelsi og mikilvægi upplifunarinnar. Börnin læra um náttúruna með því að sjá, snerta og 

upplifa, og sá skilningur skilar sér í meiri virðingu fyrir henni. Þurrausnar staðreyndir 

skilja ekki það sama eftir sig. Það er mikilvægt að slík þáttaka þar sem gripið er til 

aðgerða, (hönd) byggist upp á upplýstri ákvarðanatöku út frá (hjarta)nu og því hvernig við 

tengjumst heiminum með þeirri þekkingu (hugur) sem við höfum aflað okkur á því hvernig 

kerfi vinna svo dæmi sé tekið (Davis, 2010, bls. 35-44). Til þess að mögulegt sé að vinna 

með samvirkni -hugara, handar og hjarta má sjá fyrir sér að þverfaglegt nám sé einna best 

til þess fallið. Þar verður til rými til uppbyggilegrar umræðu um gildi og ástríðu, í 

samhengi við þekkingu á allskonar viðfangsefni sem má svo leita lausna á eða kynna fyrir 

fleirum með aðferðum list- og verkgreina. Með því að leggja ekki einungis hönd á eitthvað 

heldur bregðast við með aðgerðum sem fyrr segir. En mögulega þarf samt meira til. Það er 

ekki ólíklegt að þessi aðgreining á námi innan skólanna, sem við búum við nú, sé ekki rétta 

leiðin. Mögulega þarf til einhverskonar miðlægt heildarátak (e.whole centre action) þar 

sem leitað er leiða í stóra samhenginu við að endurskilgreina nám. Þá þarf samfélag okkar -

námssamfélagið jafnt sem fjölskyldan, fyrirtæki,  heilbrigðis- og félagsþjónusta, listafólk 

og ráðamenn á öllum sviðum að koma sér saman um nýja skilgreiningu og markmið. Og að 

nám „eigi að snúast um líf nemenda og fjölskyldna, frekar en ferilskrár “ (Blank og Berg, 

2006 ) Það eru ekki bara hjól atvinnulífsins sem hætta að snúist án samhengis við nokkuð 

annað.  
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Þegar börn verja litlum tíma í náttúrunni á sér stað náttúrutengslaröskun sem lýsir sér í því 

að skynjunin dofnar, athygli þverr og  fylgikvillar eru streita, kvíði, hærra hlutfall offitu og 

ADHD (Louv, 2008). Þetta styður meðal annars hugmyndir Friedrich Fröbel um að börn 

verði að fá að vera í samtali við náttúruna til að þroskast. Þau verði að fá tækifæri til að 

kynnast hlutum í sínu eðlilega umhverfi til að fá skilning á fyrirbærinu (Strauch-Nelson, 

2012). Fröbel hvatti börn til að klifra í trjám og byggja sér ævintýraheim í náttúrunni til að 

virkja öll skilningarvit. Það er aðferð til að tengjast náttúrunni og þá vex umhyggja fyrir 

henni, þegar við upplifum okkur sem hluta af henni. Það er sterkur punktur sem skaðlaust 

er að vinna í með börnum og krefst ekki samtals um yfirvofandi heimsendi eða nokkurs í 

þá áttina. Til að börn nái að þjálfa hæfileika sína til að undrast þurfum við að hægja á 

okkur, vera forvitin og hafa löngun til að hlusta, eins og komið var inn á í kaflanum hér á 

undan. Getur verið að þegar að börn fá ekki að upplifa náttúruna á eigin skinni og heyra 

sögur úr landslaginu að þau læri ekki að sjá það og finna fyrir því? Árangursríkar 

kennsluaðferðir um loftslagsbreytingar eru enn takmarkaðar, sérstaklega þær sem styrkja 

ungt fólk (Monroe o.fl., 2017). Nútíminn þarf á ævintýrum og nýjum upplifunum að halda 

sem snúa inn á við. Upplifunum sem tengja okkur nútímamenn við lífið og gerir okkur 

heil. Vert er því að hafa í huga textabrot úr smiðju Þorsteins Eggertssonar (1976): 

 

Þó að jarðskjálftar, eldgos, frost og fárviðri sé fréttaefni 

Þá er fegurðin og ástin já og sólskinið hið rétta efni 

Sem er þess virði að það sé leitað uppi og notið sé vel 

Því að bjartsýni, bros, gleði´í sálinni er best, það ég tel. 

 

Þegar maður upplifir það að gleyma stund og stað úti í náttúrunni finnur maður fyrir því 

hvernig maður dregst inn í heiminn og hann inn í okkur. Svipað gerist líka þegar náttúran 

togar mann til sín með allri sinni fegurð og þá finnum við til ástar eins og Arendt (2011) 

orðaði það svo vel í bók sinni Af ást til heimsins og þá vex virðing gagnvart náttúrunni 

(Kurt, 2020). Á fullorðinsaldri erum við ábyrg fyrir að byggja upp og viðhalda 

sameiginlegum heimi okkar og það gerum við aðeins með sameiginlegum aðgerðum og 

með sameiginlega hagsmuni og tilfinningar fyrir brjósti. Sú staða sem blasir við í 

menntakerfinu snýr að ákvarðanatöku um hvort við ætlum að elska heiminn nógu mikið til 

þess að bera ábyrgð á gjörðum okkar, og forða honum frá glötun og hvort við elskum 
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börnin okkar nóg til að undirbúa þau fyrir það verkefni sem felst í því að skapa heim fyrir 

allt og alla (Arendt, 1977, bls. 196). 
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5. Niðurlag 

Í þessari ritgerð hef ég horft til baka og fram á veginn, skoðað mín leiðarljós, borið saman 

mínar hugmyndir við hugmyndir annarra og reynt að leggja áherslu á þá þætti sem ég tel 

vera gagnlega nemendum mínum þessa stundina.  Að rækta ímyndun vegur hvað þyngst 

þegar ég dreg þetta allt saman. En hún stendur auðvitað ekki ein og óstudd. En það er 

vegna hennar sem við getum skapað eitthvað nýtt úr fyrri reynslu og minningum. Þannig 

tekst okkur að sjá ekki aðeins það sem aðrir sjá – og þess vegna er ímyndunin mikilvægari 

en þekking. „Þekking er takmörkuð. Ímyndunin spannar heiminn“ (Einstein, 1929). Þarna 

þjálfast gagnrýnin hugsun, innan þessarar hugsunar um að hlutirnir séu ekki endilega eins 

og við sjáum þá og heimurinn hafi möguleika á að taka breytingum. Það gerum við svo í 

samneyti með öðru lífi, t.d. með því að horfast í augu við dýrin, og hætta að langa í allt 

sem er svo óralangt í burtu. Með því að girnast frekar og rækta það sem er í túninu okkar 

mun okkur mönnunum verða kleift að gera heiminn að betri stað til þess að vera í.  

Þessi sama ímyndun getur auðvitað dregið upp aðra mynd en okkur langar að sjá og valdið 

hjá okkur ótta og hræðslu en þá tekur reynslan í taumana og kemur okkur aftur á brautina – 

ef svo ber undir.  Þetta sem okkur hefur aldrei órað fyrir getur nefnilega gerst og mun halda 

áfram að gerast. Við megum aldrei hætta að ímynda okkur og láta okkur óra. Jafnvel að 

láta okkur óra fyrir því að mesta ævintýrið sé að finna í hversdeginum og nærumhverfinu.  

Undrin gerast ekki af sjálfu sér – við þurfum að taka eftir þeim og undrast. Það er falskt 

öruggi í því falið að feta slóðir annarra og þessari sífelldu mötun, og á þeim slóðum 

missum við akkúrat af þessari dásamalegu tilfinningu að undrast – þeirri gleði sem felst við 

eigin ávinning. Að láta reyna á athyglisgáfuna, þ.e.a.s skoða það betur hverju við veitum 

athygli og hvernig við skynjum lífið. Við erum skynugar verur en oft ansi sjálfhverfar og 

sjáum allt út frá okkur sjálfum eða út frá því hvernig aðrir sjá lífið út frá sjálfum sér. Í 

samkeppni en ekki samkennd. Við þurfum að æfa okkur í því að sjá samhengi á milli 

hlutanna og atburða og upplifa sannleikann á annan hátt en í gegnum það sem vaninn hefur 

kennt okkur. En þegar samhengið milli hlutanna er óljóst eða gæti þurft annars konar 

aðstoð til að láta ljós sitt skína þá verðum við að  bregðast við því. Nenna því og þora því. 

Ég hef verið leitandi og er mjög gagnýnin á eigin aðferðir og því ætla ég að halda áfram. 

Að fara eigin leiðir af því að þar gætir hvað mestrar gagnrýni að mínu mati – þar sem 

maður getur sjálfum sér um kennt og undrast yfir afrakstrinum.  Ég mun halda áfram að 

þróa mínar leiðir og á von á því að ég verði áfram reiðubúin að henda verkefnum eða 

breyta þeim eftir því sem hentar.  



 

 
60 

Þessi rödd innan í mér –  þetta hvað eruð þið eiginlega að gera? – langar mig að svara hér: 

Við vitum ekki alltaf hvað við erum að gera þegar að við erum að feta okkur áfram og þróa 

hugmyndir, við eigum ekki að vita það. Það kallast skapandi ferli og krefst ekki 

lokaafurðar. Það krefst þess að vera í ferli og upplifa framgang og skilning á fyrirbærum. 

Við njótum saman þekkingar og lærdóms á meðan á tilraunum okkar stendur og dveljum 

ekki alltof mikið í þessu – og hvað svo? Það verður alltaf eitthvað svo... Ég mun halda 

áfram að veltast um- því eins og fyrr segir er það eini öruggi staðurinn til þess að staðna 

ekki og hætta að taka eftir hlutunum í kringum mann. Lífið er nefnilega á hreyfingu en 

ekki stopp. Með hófsemi knúna af nýtni og útsjónarsemi munu komandi kynslóðir eiga 

möguleika á að erfa heiminn í eftirsóknarverðri mynd. 
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