
 

Listkennsludeild 

Meistaranám í Listkennslu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snertifletir náttúruvísinda og myndlistar 

Þverfaglegt námskeið í grunnskóla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ritgerð til prófs í listkennslu  

 Hanna Gréta Pálsdóttir 

 Vor 2021 



 

 2 

 

 

Listkennsludeild 

Meistaranám í Listkennslu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snertifletir náttúruvísinda og myndlistar 

Þverfaglegt námskeið í grunnskóla 

 

 

 

 

 

 

 

  Ritgerð til M.Art.Ed. prófs í listkennslu 

Einingafjöldi: 30 

  Hanna Gréta Pálsóttir, kt.: 070173 5659 

 Leiðbeinandi: Dr. Ásthildur B. Jónsdóttir  

    Vor 2021



 

 I 

Formáli 

Þessi ritgerð er 30-ECTS eininga meistaraprófsverkefni til MA prófs í listkennslufræðum við 

Listaháskóla Íslands. Heiti verkefnisins er Snertifletir náttúruvísinda og myndlistar: 

Þverfaglegt námskeið í grunnskóla og vísar til starfendarannsóknar sem fór fram í fjórum 

grunnskólum árin 2020-2021. Markmið rannsóknarinnar var að þróa þverfaglegt námsefni í 

jarðfræði og efnafræði sem unnið var með aðferðum myndlistar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar móta starfskenningu mína.  

 Leiðbeinandi minn var dr. Ásthildur B. Jónsdóttir, sjálfstætt starfandi fræðimaður. Ég 

þakka henni innilega fyrir frábæra leiðsögn, hvatningu og góðar ábendingar í gegnum allt 

ferlið. Líka er ég henni þakklát fyrir að hafa haft trú á að ég gæti tekist á við að skrifa 30 

eininga ritgerð. Einnig þakka ég prófarkalesara mínum, Ragnhildi Karlsdóttur, fyrir yfirlestur 

og góðar ábendingar.  

Verkefnið hefði aldrei orðið að veruleika ef ég hefði ekki fengið tækifæri til að taka 

þátt í verkefninu LÁN (listrænt ákall til náttúrunnar). LÁN, sem er á vegum skóla- og 

frístundasviðs Reykjavíkur, réð listamenn til að setja upp listasmiðjur sem höfðu það að 

markmiði að efla áhuga nemenda á málefnum náttúrunnar. Með því að setja upp 

listasmiðjur í fjórum skólum fékk ég tækifæri til að þróa verkefnið. Ég þakka öllum 

listgreinakennurunum í þeim grunnskólum þar sem listamiðjurnar fóru fram. Þeir tóku 

einstaklega vel á móti mér, sýndu listasmiðjunum mikinn áhuga og gáfu mér mikilvæg 

viðbrögð við framkvæmdinni. Við framkvæmd rannsóknarinnar gætti ég siðferðisviðmiða, 

hvort heldur sem var í öflun og miðlun upplýsinga eða túlkun niðurstaðna.  

Að lokum vil ég þakka strákunum mínum þeim Palla, Jóni Arnari og Aroni Frey fyrir 

þolinmæðina, fyrir að hlusta þó svo að stundum hafi þeir ekki vitað um hvað ég var að tala 

og sérstakar þakkir til frænku minnar Hrafneyju Svövu Þorsteinsdóttur fyrir ómetanlegan 

stuðning, hvatningu og að hafa verið til staðar til að hlusta á mig á lokametrunum. 
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Útdráttur 

Markmið þessarar starfendarannsóknar var að skoða hvernig ég gæti þróað þverfaglegt 

námsefni í jarð- og efnafræði með aðferðum listrænnar nálgunar. Á sama tíma ígrundaði ég 

eigin starfshætti og þróaði eigin starfskenningu sem byggði á áhugamálum mínum og 

reynslu af vettvangi. Í þessum tilgangi voru listasmiðjur settar upp í samvinnu við 

þróunarverkefnið LÁN. Megináhersla listasmiðjanna var að vinna með leir og íslensk jarðefni 

með aðferðum útináms með eldri bekkjum grunnskóla. Jörðin er eitt stórt grjót og við búum 

á eldfjallaeyju en samt þekkja fæst okkar eðli jarðarinnar í kringum okkur. Lagt var því upp 

með spurningar á borð við hvort hægt væri að breyta gráum steini sem finnst úti á götu í 

fallegan glerung. Listasmiðjurnar buðu upp á fjölbreyttar tilraunir þar sem ég beitti 

nemendamiðuðum nálgunum.  

Ég vann námsefnið út frá viðmiðum núgildandi Aðalnámskrár grunnskólana með 

áherslu á þverfaglega nálgun myndlistar og náttúruvísinda. Sá fræðilegi grunnur sem ég 

leitaði í til að byggja upp smiðjurnar voru meðal annars kenningar Dewey um reynslunám. 

Ég leitaðist við að setja upp námsaðstæður sem stuðluðu að því að nemendurnir lærðu að 

skilja betur nærumhverfi skólans og öðluðust aukinn áhuga á náttúrunni. Ég lagði líka 

áherslu á hugmyndir um menntunargildi fagurfræðilegra upplifana og skynjunar. Ég beitti 

fjölbreyttum kennsluaðferðum, svo sem útinámi, samvinnunámi og sýnikennslu. Í 

kennslunni fjallaði ég meðal annars um leirbrennsluna í tengslum við eldgos og vísaði í 

efnafræði og þau efnahvörf sem eiga sér stað þegar leir er brenndur við 1250°C sem er sama 

hitastig og í eldgosi. Við fórum líka út og fundum fjölbreytt sýni til glerungagerðar og 

lærðum þannig um jarðfræði. Tilraunir og lágmyndir voru gerðar í leir og notast var við 

jarðefni og gróður sem nemendur tíndu í vettvangsferð í nágrenni skólanna.  

Við úrvinnslu nýtti ég mér aðferðafræði McNiff sem byggir á að ígrunda eigin 

kennsluhætti og upplifun nemenda á námsefninu. Með því að beita þverfaglegri nálgun náði 

ég að spegla bakgrunn minn sem keramik hönnuður, áhugamanneskja um jarðfræði og 

leiðsögumaður inn í kennsluefnið. Í niðurstöðum velti ég einnig fyrir mér hvernig 

framkvæmdin hefur eflt mig sem fagmann.  
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Abstract 

The aim of this action research study was to assess how I could develop an interdisciplinary 

curriculum of geology and physics using an artistic approach. During the process, I reflected 

on my own practices and formed my theory of practice based on my interests and 

experience within the field. For this purpose, art workshops were held in cooperation with 

the developmental project LÁN.  

The main focus of the workshops was to work with clay and Icelandic minerals using 

out-of-classroom learning methods with the upper primary school classes. The Earth is one 

big rock, and we live on a volcanic island, yet few of us understand the geology around us. 

Thus, we headed the workshops with questions such as whether it would be possible to turn 

an ordinary grey rock into a beautiful glaze. The workshops consisted of a varied array of 

experiments which were based in student focused teaching methods. The curriculum was 

based on the guidelines set by the Icelandic national curriculum for compulsory schools, 

with an added emphasis on the interleaving of arts and science. The theoretical background 

the workshops were built on included Dewey’s theories on learning by doing. I sought to 

create a space where students would learn about their natural surroundings and become 

more interested in nature. I emphasized the educational value of the aesthetics of sensation 

and perception. I used a variety of teaching methods, including out-of-classroom learning, 

cooperative learning, and demonstration. As an example, I associated clay firing with 

volcanoes by discussing the physics and chemistry involved when clay is fired at 1250°C 

which is about the temperature of a volcanic eruption. We also headed outside and 

collected various materials for creating glazes and discussed the associated geology. 

Experimental projects and reliefs were made from clay using minerals and growth found 

during outside excursions.  

During analysis, I used McNiff’s methodology, which is based in reflecting on our 

own teaching methods and the students’ reaction to the curriculum. By using an 

interdisciplinary approach, I managed to successfully mirror my background as a ceramics 

designer, geology enthusiast and mountain guide into the curriculum. During the results 

section I also discuss how this process has strengthened me as a professional. 
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1 Inngangur 

Þetta 30 eininga meistaraverkefni byggi ég á bakgrunni mínum sem keramik listamaður og 

gönguleiðsögumaður. Hjá mér er uppspretta skapandi hugsunar utandyra. Upplifun mín á 

stöðunni í samfélaginu og skólakerfinu er í samhljómi við rannsóknir sem benda til þess að 

börn og unglingar séu í auknum mæli aftengd eigin nærumhverfi (Louv, 2008). Ýmsir 

fræðimenn hafa rætt mikilvægi þess að skapa aðstæður fyrir börn og unglinga í útinámi sem 

tengja þá við náttúruna bæði líkamlega og andlega (Ives o.fl., 2018). Með áherslum 

grenndarnáms er hægt að skapa aðstæður fyrir nemendur svo þeir kynnist eigin 

nærumhverfi sem er mikilvægur liður í því að hjálpa þeim til að verða virkir 

þjóðfélagsþegnar, því forsenda þess að þykja vænt um eigið umhverfi er að þekkja það 

(Sobel, 2004). 

Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á íslenskri náttúru. Þegar ég var lítil safnaði ég 

steinum. Ég fór að ganga á fjöll árið 2010 og hef upplifað fjögur mögnuð eldgos, á 

Fimmvörðuhálsi, Eyjafjallajökli, við Grímsvötn og nú í Geldingadal. Ég hef safnað mikilli ösku 

ásamt sandi og öðrum jarðefnum og bætt henni við steinasafnið mitt. Þessi jarðefni hef ég 

nýtt til eigin rannsókna á glerungum. Ég hef meðal annars rannsakað hvernig glerungar sem 

gerðir eru úr íslenskum steinefnum endurspegla litadýrð hálendis Íslands.  

Þegar kom að því að velja meistaraverkefni ákvað ég að þróa verkefni sem varðaði 

áhugasvið mitt. Ég valdi að skoða með aðferðum starfendarannsókna hvernig ég gæti búið 

til þverfaglegt listrænt verkefni þar sem börn fengju tækifæri til að læra í gegnum skapandi 

ferli um jarðfræði og efnafræði. Mér bauðst að vinna með verkefninu LÁN (listrænt ákall til 

náttúrunnar) sem er verkefni á vegum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur og er liður í 

menntastefnunni Látum draumana rætast (http://listraentakall.reykjavik.is). LÁNi er ætlað 

að kynna og vekja áhuga nemenda á málefnum náttúrunnar með skapandi aðferðum. Ég 

útbjó listasmiðju og setti upp fyrir unglinga í fjórum grunnskólum í Reykjavík. Í smiðjunum 

unnum við þverfaglega með myndmennt, jarðfræði og efnafræði við rannsóknir á 

nærumhverfi skólanna. LÁN-verkefnið hefur að markmiði að vinna þverfaglega með 

náttúruvísindi og listir með áherslu á að tengja huga, hjarta og líkama. Sem rennismiður hef 

ég upplifað sterka tengingu á milli hugar og handa. Það er ekki krafturinn í höndunum sem 

stjórnar því hvað gerist á rennibekknum heldur hugurinn. Þetta byrjar uppi í heilanum og 

leiðir niður í hreyfingarnar í höndunum. 
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Ritgerðin byggist á starfendarannsókn sem ég vann út frá listasmiðjum sem ég setti 

upp í fjórum skólum í Reykjavík í samvinnu við þróunarverkefnið LÁN (listrænt ákall til 

náttúrunnar). Markmiðið með rannsókninni var að þróa eigin starfshætti og setja fram 

starfskenningu sem byggir á þverfaglegri skapandi nálgun. Ég skoðaði hvernig ég get skapað 

örvandi námsumhverfi fyrir grunnskólanemendur sem vekur áhuga þeirra á náttúrunni. Ég 

velti fyrir mér hverslags námsumhverfi hentar best til að örva sköpun og skilning nemenda 

minna á jarðfræði og efnafræði með skapandi verkefnum í mótun. 

 

1.1 Persónulegur bakgrunnur 

Það er margt sem hefur áhrif á starfskenningu mína. Reynslan úr listnáminu hefur haft mikil 

áhrif á hugmyndir mínar um hverslags kennari ég vil vera. Ég útskrifaðist frá University of 

Cumbria árið 2014 með áherslu á keramikhönnun. Á lokaárinu gerði ég rannsókn sem fólst í 

að gera samanburð á Hekluvikri frá Íslandi og Sharpgraníti frá Englandi sem uppistöðu í 

glerung. Rannsóknin var framkvæmd þannig að gerðar voru yfir 200 prufur með mismunandi 

uppskriftum en alltaf með vikri og graníti sem helstu uppistöðu. Notast var við steinleir og 

postulín í prufurnar. Einnig voru skoðaðar tvær mismunandi brennsluaðferðir, rafmagnsofn 

og gas, til að kanna þau efnahvörf sem geta átt sér stað við brennslu. Eftir að ég lauk námi 

hef ég haldið áfram að gera tilraunir með jarðefni úr íslenskri náttúru sem ég hef safnað á 

ferðum mínum um landið, meira mér til gamans og fræðslu. Til að skilja betur hvað er að 

gerast í þessum tilraunum hef ég lesið mér til um eldgos og jarðfræði á Íslandi. Þegar 

tilraunir eru til dæmis gerðar með hraun , þá er nauðsynlegt að vita við hvaða hita hraunið 

bráðnar svo það dreifist ekki um allan leirbrennsluofninn. Hraunvasar voru mjög vinsælir og 

til á næstum hverju heimili hér áður fyrr. Til að búa til þannig hraunvasa þarf hitastig að vera 

sambærilegt milli leirs, hrauns og glerungs sem notaður er. 

Í námi mínu í Cumbria kynntist ég þverfaglegu námi. Á þann hátt mætti nota 

myndmenntakennslu fyrir nemendur úr ólíkum greinum innan skólasamfélagsins. Í starfi 

leiðsögumanns byggist upp ákveðin reynsla og þar sem haft er að leiðarljósi að skipulag sé 

gott, öryggi í fyrirrúmi og að brugðist sé við þeim aðstæðum sem upp geta komið. Fyrir 

hverja göngu fer ákveðið rannsóknaferli í gang. Skoða þarf gönguleiðina á korti, afla 

upplýsinga um gönguleiðina, fylgjast með veðri og finna sögur eða annað áhugavert til að 
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segja frá í ferðinni. Það vill svo til að oft leita ég í sögu jarðfræðinnar eða eldgosa í þessum 

sögustundum uppi á fjalli.  

 

1.2 Vörður 

Einn liður í þessari rannsókn var að skoða vörðurnar sem hafa mótað minn persónuleika og 

mynda mér út frá því skýra starfskenningu sem niðurstöðu rannsóknarinnar.  

 

1.2.1 Varða 1: Sigrast á eigin ótta 

Sumar ákvarðanir í lífinu leiða mann á einhverja braut sem maður var kannski ekki búinn að 

gera sér grein fyrir. Árið 2010 ákvað ég að fara að ganga á fjöll því ég átt mér þann draum að 

ganga Laugarveginn, en ég vissi að ég var hvorki í formi til þess né kunni að fara á fjöll. Ég 

skráði mig í fjallaverkefni og fór út að ganga einu sinni í viku. Í fyrstu voru þetta lítil fell 

umhverfis höfuðborgina og í hverri ferð var fræðsla um fjöllin og hvernig maður á að bera sig 

að á fjöllum. En svo kom sú stund sem ég gleymi seint, sú sælutilfinning þegar ég stóð á 

toppi Móskarðshnjúka, sem var fyrsta fjallið sem ég hafði gengið á sem var hærra en 350m. 

Mér leið eins og ég hefði klifið hæsta fjall heims. Viðáttan og litadýrðin í umhverfinu var 

stórkostleg. Þetta var nýtt upphaf í mínu lífi. Á þessum tíma hafði ég ekki velt því fyrir mér 

að fara aftur í skóla til að klára keramikhönnun eða listnám sem mig hafði alltaf langað að 

gera. Á næsta ári, 2011, fór ég í mína erfiðustu göngu, á Vatnajökul. Erfiðleikarnir voru ekki 

bara vegna þess að gangan tók 17 klukkutíma heldur líka vegna þess að meðan á göngunni 

stóð byrjaði að gjósa í Grímsvötnum. Eftir að hafa verið þarna og upplifað drunur, séð 

öskustrókinn upp úr jöklinum, pakkað niður og komið mér í burtu af svæðinu, hugsaði ég að 

fyrst ég gat þetta þá gæti ég gert allt sem mig langar til eins og fara aftur í skóla. Í kjölfarið 

fór ég í mótunarnám við Myndlistaskólann í Reykjavík. 

 

1.2.2 Varða 2: Tengsl við náttúruna 

Ég ólst upp úti á landi, nánar tiltekið á Breiðdalsvík. Þar tíðkaðist að börn væru allan daginn 

úti að leika sér. Þar var ég með klettana í bakgarðinum og fjöru ekki langt frá. Ég var ekki 

gömul þegar ég fór að finna mér leiðir til að klifra í klettum og finna mér þúfu til að sitja á og 

njóta þess að vera úti, tína blóm og litla steina í steinasafnið mitt. Fyrir mér hafa það verið 

ákveðin forréttindi að alast upp með óspillta náttúruna svona nálægt mér. Ég hef alltaf sótt í 
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útiveru og þegar ég uppgötvaði hvað leir er mikil tenging við jörðina lærði ég ennþá meira að 

meta það frelsi að fara út að ganga, safna smásteinum og njóta. Ég hef alltaf nýtt hvert 

tækifæri til að fara út að ganga, í útilegur eða lautarferðir og tekið fjölskylduna með. Fyrir 

mér er samveran utandyra mikilvæg. Strákarnir mínir ólust upp fyrstu árin sín í Bretlandi og 

ég gerði mér grein fyrir því þegar við fluttum aftur til Íslands að þeir kunnu ekki landafræði 

og vissu ekki mikið um landið. Ég taldi það vera bestu leiðina til að kenna þeim landafræði að 

fara með þá út og sýna þeim staðina, kenna þeim að njóta og upplifa náttúruna, tína 

smásteina og blóm. Landakort var sett upp á eldhúsvegg svo að í morgunmatartímanum var 

farið yfir þá staði sem við höfðum verið að skoða. Þetta hefur reynst mér best til að kenna 

þeim að vera á staðnum, snerta og upplifa.  

 

1.2.3 Varða 3: Brallað með tilraunir 

Sem fyrr segir ólst ég upp úti á landi og leikirnir sem ég var mjög gjarnan í voru að búa til 

drullukökur með mold, sandi og öðru sem til féll úti. Ég hafði ótrúlega mikla þörf fyrir að 

blanda einhverju saman og sjá hversu mikinn sand ég þyrfti á móti mold til að fá 

drullukökuna til að standa. Ég var alltaf að bralla eitthvað sem krakki og unglingur eins og 

þegar mig langaði í ný föt fyrir skólaball þá tók ég mig stundum til, í staðinn fyrir að fara út í 

búð að kaupa mér eitthvað nýtt, að taka í sundur föt sem ég var hætt að nota, bætti við 

öðrum efnum og bjó til nýja flík. Þessi þörf að vera alltaf að prófa og breyta hefur alltaf fylgt 

mér. 

 Í mótunarnáminu var einn uppáhalds áfanginn minn Íslensk jarðefni.Þá lærði ég að 

gera tilraunir með jarðefni og íslenskan leir. Farið var í vettvangsferð til að sækja leir og 

önnur jarðefni sem nota átti í tilraunir svo sem Búðardalsleir, Fagradalsleir og á Reykjanesið 

að sækja leir í Gunnuhver. Einnig mátti koma með efni að heiman sem við höfðum áhuga á 

að prófa. Megin markmið í þessum áfanga var að læra að búa til íslenskan leir sem er 

lágbrenndur. Þarna fékk ég líka tækifæri til að gera tilraunir og rannsaka öskuna og önnur 

efni sem ég var búin að safna. Annað sem ég lærði var mikilvægi þess að vinna skipulega og 

hvað skráning tilrauna skiptir miklu máli þegar kemur af því að vinna niðurstöður og alla 

úrvinnslu. Niðurstöðurnar voru ekki alltaf þær sem ég hafði vonast eftir úr þessum tilraunum 

en ég var alltaf að læra eitthvað nýtt. Eftir þennan áfanga kveikti það forvitni hjá mér að 

halda áfram að gera tilraunir, ekki endilega til þess að búa til leir eða fullkominn glerung 

heldur til þess sjá hvert tilraunir leiddu mig áfram í rannsóknum með jarðefni. Mér fellur vel 
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að vinna eftir skipulagi og gera tilraunir eftir ákveðnu kerfi sem ég hef komið mér upp. Þá 

get ég gleymt mér í á vinnustofunni. Ef ég er spurð af hverju er ég sé að þessu þá er svarið 

að alltaf er eitthvað sem kemur mér á óvart þegar ég set í leir ofninn. Mest spennandi er 

þegar ég opna hann því þá veit ég ekki hvað bíður mín.  

Ekki er hægt að búa til bolla til að drekka úr nema að glerja hann. Ég komst af því í 

náminu í Myndlistaskólanum að glerungar skipta miklu máli upp á notagildi og fegurð hluta. 

Sé glerungurinn ljótur eða bara virkar ekki þá hefur mistekist að hanna nothæfan hlut. Hluti 

af keramiknáminu voru tveir áfangar í grunnaðferðum í glerungaefnafræði. Áherslan var á 

að læra hvernig grunnhráefni glerungagerðar virkar og hvernig glerungar flokkast. Þá 

kynntist ég blöndun ólíkra glerunga og hvernig hægt er að breyta efnainnihaldi til að ná fram 

nýrri niðurstöðu. Megin markmið á þessum námskeiðum var að gera tilraunir og öðlast 

skilning á að flokka og blanda glerung eftir uppskrift, hvernig hægt er að breyta honum til að 

ná tiltekinni áferð eða lit. Gerðar voru prufur sem allar voru staðlaðar og jafn stórar. 

Nákvæm vinnubrögð voru eitt að því sem ég lærði og náði strax að tileinka mér. Til að ljúka 

BA-prófi í keramiki var í boði að fara til Englands að taka þriðja árið sem ég og gerði. Ég var 

ekki lengi að ákveða mig hvar áhugasvið mitt væri á lokaárinu. Það var að vera þarna úti og 

hafa aðgang að tækjum, fjölbreyttum brennsluaðferðum og hráefnaúrvali til glerungagerðar.  

 

1.2.4 Varða 4: Fagurfræði hversdagsins og náttúruupplifun  

Náttúran er fyrir mér eitt stórt litakort. Þegar ég er á göngu hvort sem það er ganga á 

Helgafell eða um hálendi Íslands gef ég mér alltaf tíma til að stoppa og horfa. Ég á það til að 

píra augun til þess að öll form í umhverfinu hverfi og það eina sem er eftir séu blettir af 

litum. Ég kalla þetta litakortið mitt í náttúrunni. Ég hef fengið göngufélaga mína til að gera 

þessa litatilraun með mér og sumir hafa sagst upplifa landslagið á nýjan hátt.  

Ég geng mikið á Helgafell í Hafnarfirði því að þar er maður alltaf að sjá svo ótrúlega margt 

nýtt. Helgafell er móbergsfell og móbergið tekur á sig ýmsar myndir. Liturinn í fellinu fer 

mikið eftir veðurfari og þeim tíma dags sem gengið er á það. Ég fæ mér oft sæti þar og velti 

fyrir mér ólíkum formum í fellinu. Stundum fer hugurinn á flug og ég fer að ímynda mér 

hvernig það hafi verið þegar hraunið var að þrýstast upp undir jökli og mynda allar þessar 

fellingar, mjúku línur og sléttu plötur í móbergið. Form er víða að finna í náttúrunni en þau 

form sem ég hrífst af eru meðal annars jarðmyndanir í landslaginu. Ég á það til þegar ég er á 

ferðalagi um landið að stoppa bílinn og segja við fjölskylduna mína; hey sjáið þið fallega 
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rauða litinn sem er þarna í miðju berginu? Það væri nú gaman að taka smá sýni af þessu. 

Fjölskyldan mín hefur sagt mér að með árunum hafi þau lært að horfa á litina í landslaginu, 

ekki bara að það séu fjöll, vötn eða fjara. Þegar þau sjá jarðlög eða útfellingar í bergi er það 

fyrsta sem kemur í huga þeirra að mamma væri nú til í að sækja sér sýni þarna.  

 Fagurfræðilegar upplifanir eins og þessar fylgja mér í daglegu lífi mínu og í starfi mínu 

sem keramiker. Ég hafði oft velt fyrir mér hvort ástæða væri til að vinna með Hekluvikur og 

önnur íslensk jarðefni í glerungana fyrir vörulínu mína. Það er meiri vinna í kringum það og 

ekki margir viðskiptavinir sem spá eitthvað í það. En þegar ég kynntist fagurfræði gat ég 

yfirfært þá athöfn sem felst í því að vinna jarðefni svo þau séu nothæf í glerung, yfir á 

fegurðina í athöfninni. Þó að það sé öllu auðveldara að setjast upp í bíl og keyra út í búð til 

að kaupa glerung sem er innfluttur, þá er töluvert umhverfisvænna að nýta efni frá Íslandi.  

Ég hef notagildið á vörunni alltaf í huga í minni hönnun og er sennilega ekki góður 

sölumaður því ég segi oft að maður þurfi bara að eiga einn bolla. Hann má nota til 

kaffidrykkju, fyrir sósu eða brætt smjör á fiskinn. Það er mikil neysla og græðgi í 

þjóðfélaginu, ég hef alveg tekið þátt í henni, en í dag er ég farin að kunna að meta meira 

hversdagslegar athafnir og mitt nánasta umhverfi. Ég er farin að horfa með jákvæðu 

hugarfari á þessar litlu daglegu athafnir eins og fyrsta kaffibollann á morgnana, göngutúrinn 

með hundinn og að horfa út um gluggann og fylgjast með hvernig snjórinn kemur og fer á 

Vífilsfelli. Ég sjálf lærði ekki að skilja og kunna að meta fagurfræði í umhverfinu fyrr en ég 

varð fullorðin og það er synd að hafa ekki skynjað fegurðina í umhverfinu þegar ég sat á 

þúfunni úti í náttúrunni þegar ég var barn.  

 

 1.2.5 Varða 5: Þverfagleiki 

Þegar ég hóf listnám í Englandi hafði ég ekki öðlast neina reynslu af þverfaglegri nálgun í 

námi. Þar uppgötvaði ég hvað það hentaði mér vel að læra þvert á fög. Þar sem lesblinda 

hefur háð mér hef ég ekki sótt mikið í bóknám, frekar list- og verkgreinar og helst sem 

fjölbreyttastar. Ég ætlaði ekkert að verða keramik hönnuður, ég var áður búin að prófa alls 

konar verklegt nám. Ég fann mig þar af því að ég sá möguleikana á að vinna með svo marga 

þætti með leir, eins og hönnun, handverk, efnafræði, jarðfræði og svo að nýta mér 

náttúruna sem innblástur í verk mín. Með því að blanda ólíkum fögum og áhugamálum hefur 

mér reynst auðveldara að vinna með lesblindunni. Margt hefur breyst í skólakerfinu til hins 
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betra. Það var ekki fyrr en í náminu í listkennsludeild Listaháskólans sem ég lærði um 

þverfaglegt nám og þá gerði ég mér líka grein fyrir að ég sjálf er að vinna þvert á hönnun og 

vísindi í minni list.  

 Í vettvangsnáminu í kennslufræði grunnskóla fékk ég að kenna í valáfanga í leir og 

hönnun hjá 8. og 10. bekk og fékk frjálst val um viðfangsefni til að vinna með leir. Þetta voru 

tvær kennslustundir hjá hvorum bekk sem ég hafði til umráða. Að búa til verkefni í leir fyrir 

svona takmarkaðan tíma getur verið snúið. Ferlið að búa til fullkláraðan hlut í leir tekur 

lengri tíma. Ég hafði fengið að fylgjast með í tíma hjá þessum nemendum og aðeins fengið 

að kynnast þeim. Þetta voru allt klárir krakkar og voru með allt á hreinu um það sem er að 

gerast á samfélagsmiðlum og hvar hægt er að fá besta kaffið í Ameríku. Það var kveikja að 

verkefninu að fara með ösku og önnur jarðefni sem ég hef verið að safna í gegnum árin og 

setja upp tilraunaverkefni með þeim og tengja það við landafræði. Ég valdi efni sem ég hafði 

safnað saman víða um landið og passaði að þau væru ekki öll frá sama landshluta, merkti 

staðina inn á landakort eins og Borgarfjörður, Fagridagur á Vestfjörðum, Rauðhólar í 

Biskupstungum, Eyjafjallajökull og Grímsvötn. Í lokin var yfirferð þar sem við skoðuðum hvað 

hafði gerst í brennslunni á þeim efnum sem þau voru að nota og var það út frá jarðfræði og 

efnafræði, og þau efnahvörf sem áttu sér stað. Sumum þeirra fannst æði að fá að gera 

tilraunir. Það var ekki fyrr en eftir kennsluna sem ég gerði mér almennilega grein fyrir því 

hvað ég hafði kennt þvert á margar greinar og hvernig þetta fyrirkomulag með svona 

fjölbreytt námsefni í einni kennslustund höfðaði til allra nemendanna. Það átti svo vel við 

mig að geta miðlað jarðfræði sem er mitt áhugamál, það eina sem vantaði þarna var að fara 

með þau út og fá þau til að finna efni sjálf.  
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2 Þverfaglegt nám 

Hugtakið þverfaglegt nám vísar í samvinnu þvert á fræði eða fræðasvið. Í slíku námi loða og 

vinna þekkingarsvið saman (Derry og Schunn, 2014) Þegar unnið er með margþætt fyrirbæri 

þá hentar sérlega vel að vinna þverfaglega og út frá ólíkum sjónarhornum. Fjölbreytt 

sjónarhorn gerir nemendum kleift að nýta þekkingu frá mismunandi sviðum og gefur þeim 

því kost á að þróa með sér yfirgripsmeiri þekkingu (Newell, 2001). Það getur hentað vel að 

mynda teymi við skipulagningu þverfaglegs náms. Í slíkri vinnu er nauðsynlegt að vinna með 

opnum huga og gefa sér tíma til skipulagningar og stjórnunar á verkefnum (Derry og Schunn, 

2014).  

Í núgildandi aðalnámskrá grunnskóla (2013) er lögð áhersla á þverfaglega nálgun í 

kennslu og fjölbreytta kennsluhætti. Lögð er áhersla á að allar námsgreinar og námssvið 

miðist við grunnmenntun og lykilhæfni til viðmiðunar og útfærslu þegar kennt er þvert á 

greinar. Með þverfaglegri samvinnu er grundvöllur og aðstæður til að koma til móts við 

ólíkar þarfir og fjölbreytt áhugasvið nemenda. Í aðalnámskrá grunnskóla segir:  

Þegar nemendur vinna að viðfangsefnum sem krefjast sköpunar, hugvits og 
útsjónarsemi er mikilvægt að eiga kost á samvinnu við upplýsingaver skólans. 
Sú samvinna getur verið með stuðningi við öflun gagna fyrir leitarnám, með 
tengingu við þverfaglegt verkefni. (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2013, bls. 229 ) 

Bandaríski heimspekingurinn og menntunarfræðingurinn John Dewey (1859 – 1952) nefndi 

oft í ritum sínum samhengið á milli reynslu og menntunar. Hann vísaði gjarnan til reynslu í 

fleirtölu (e. experiences) þar sem hann vildi meina að víðtæk reynsla væri mikilvæg. Hann 

lagði líka áherslu á upplifanir og athafnir í kennslu vegna þess að hann vildi breyta 

valdaáherslum í kennslustofunni. Hann gagnrýndi gamaldags hefðir og kennsluhætti og vildi 

leita nýrra leiða þar sem kennarinn ynni með gildi leiðsagnar og reynslu þvert á námsgreinar 

(Dewey, 2000). 

Grunnskólar landsins eru útbúnir tækjum og tólum sem tilheyra hverri námsgrein 

eins og saumavélar í textílmennt, sagir í smíðastofunni og smásjá í náttúrufræði. Í 80% 

grunnskóla á Íslandi er til brennsluofn (Hrönn Waltersdóttir, 2020). Hvergi segir að tæki eigi 

einungis að nota í ákveðnu fagi þó svo að slíkt sé algengast. Sumir fræðimenn hafa bent á 

menntunargildi skólalóðarinnar í grenndarnámi (Stefán Bergmann o.fl., 2010) og slíkar 

áherslur eru gjarnan tengdar náttúrufræði. Í kafla um náttúrufræðigreinar í aðalnámskrá 

grunnskólana segir: 
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[Á]hersla á fjölbreytta kennsluhætti eru mikilvægir í náttúrugreinum, þar sem 
kennarinn hagnýtir bæði búnað og aðstæður á hverjum stað. Tækifæri felast í 
skipulagðri notkun tækja, nýtingu skólahúsnæðis, skólalóðarinnar og 
nærumhverfis skólans, þar sem sjónum nemenda er beint að samspili manns 
og náttúru. (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 176) 

Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2017) bentu á gildi teymisvinnu í þverfaglegri 

kennslu þegar þau skoðuðu teymisvinnu út frá mjög viðamiklum rannsóknargögnum úr 

rannsókninni Starfshættir í grunnskólum: Við upphaf 21. aldar. Niðurstöður þeirra leiddu í 

ljós að þeir kennarar sem stunda teymisvinnu og þverfaglega vinnu séu almennt ánægðari í 

starfi. Fagleg tengsl á milli starfsmanna koma til móts við þverfaglegar kröfur 

aðalnámskrárinnar. Nálgun sem byggir á samstarfi ætti því að stuðla að aukinni starfsþróun. 

Því má ætla að þverfagleg vinna hafi jákvæð áhrif á skólastarf og samvinna ætti því að vera 

lykillinn að því að kennararnir séu betur í stakk búnir fyrir þróun námsamfélagsins. 

Þverfagleg kennsla er alveg þekkt í þemavinnu skóla þar sem kennarar skipuleggja fyrirfram 

ákveðin verkefni með hliðsjón af ákveðnum námsgreinum. Í þemanámi er oft stuðst við 

leitaraðferðina. Leitaraðferðin er sú kennsluaðferð sem byggist á vinnubrögðum 

vísindamanna eða öllu heldur rannsóknum (e. Inquiry, discovery method, sicentific method). 

Lögð er fram spurning sem nemendur ætla að rannsaka eða ákveðið verkefni. Unnið er 

skipulega að upplýsingaröflun og úrvinnslu til að komast að niðurstöðu. Stundum er skörun á 

milli leitaraðferðar, hópverkefna og þeirra verkefna sem kennd eru við skapandi 

viðfangsefni.  

Þegar leitaraðferðinni er beitt er kennslan sett upp í þrepum eða eins konar spíral. 

Sett er fram spurning eða viðfangsefni sem á að rannsaka, svo er unnin út frá því tilgáta 

hugmyndar eða gerðar tilraunir, athuganir og kannanir. Í aðferðinni vinna nemendur úr 

gögnum sem þeir viða að sér. Þeir greina gögnin og setja fram niðurstöður eða ályktanir sem 

byggjast á tilraunum þeirra og gagnaöflun (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).  

 Samtenging milli listamanna og vísindamanna er ekki nýtt fyrirbæri (Cohen og Lloyd, 

2014). Leonardo da Vinci er dæmi frá endurreisnartímanum. Hann var uppi á tímum mikilla 

umbreytinga og nýtti tækifærið til að blanda saman hugmyndum. Verkin hans tengja 

auðveldlega á milli lista og uppfinninga. 

Þó svo að snillingar á borð við da Vinci, sem féll frá árið 1519, hafi blandað saman 

ólíkum greinum þá er enn algengast hið hefðbundna kennsluform þar sem kennarar vinna 

með námsgreinar aðskildar. Slík menntun hefur einfalda uppbyggingu þar sem 
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þekkingaratriðin eru sett fram í hólfuðum, skipulögðum og nákvæmlega skilgreindum 

einingum. Sögulega hefur þessi aðgreining verið sett fram á fastmótaðan hátt og 

greinakennslan byggist á því að það sé einn kennari í kennslustofunni, ein námsgrein í 

hverjum tíma og hvert barn við sitt skrifborð! Hólf, skipulögð og örugg (Zahradnik, 2018). 

Dewey hafnaði þessum gamaldags nálgunum þar sem kennarinn var valdhafi þekkingar og 

kennsluhættir einkenndust af einstefnu. Í stað þess vildi hann að kennarar leituðu nýrra 

leiða með áherslu á leiðsagnarhlutverk sem væri til þess fallið að þróa með nemendum gildi 

og gildismat í gegnum reynslu þeirra (Dewey, 2000). Því miður virðast kennarar almennt enn 

ekki hafa kjark til að breyta út frá þessum gömlu venjum. Með því að skapa aðstæður fyrir 

fjölbreyttar upplifanir nemenda og fjölbreyttar aðferðir í námi taldi Dewey að nám yrði 

innihaldsríkara. Hann taldi einnig að fræðsla í náttúruvísindum eða raunvísindum ætti að 

vera grunnundirstaða menntunar. Með því að vinna þverfaglega með þau fög taldi hann að 

hægt væri að nota rannsóknaraðferð sem líkja mætti við aðferð skynseminnar eða vitsins. 

Dewey lagði áherslu á að nálgast ætti menntun sem heildrænt þroskaferli einstaklingsins 

(Dewey, 2000).  

 

2.1 Þverfaglegt reynslunám í list- og verkgreinakennslu  

Hlutverk list- og verkgreinakennara er að styðja við nemendur þegar þeir þróa hugmyndir 

sínar, kenna þeim verklag við hæfi, vera skapandi, hjálpa þeim að að dýpka hugmyndir sínar, 

bæði sem einstaklingar og í hópverkefnum (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í skapandi námsgreinum er þekkingaröflun, hugmyndavinna og rannsókn sem snýr að 

undirbúningsvinnu lykilþáttur í að nemendur geti dýpkað skilning sinn á viðfangsefninu 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Nemendur dýpka skilning sinn á viðfangsefninu með því 

að kanna, rannsaka , gera tilraunir, ímynda sér og læra að taka áhættu til að læra af 

mistökum (Dewey, 2000). Þegar nemendur fara í gegnum þetta ferli skerpa þeir eigið þor og 

traust bæði til viðfangsefnisins og eigin hugmynda (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013).  

Þegar skýringarmynd (mynd 1) um áherslur í myndmenntahluta aðalnámskrár 

grunnskóla (2013) er skoðuð er mikilvægi þverfagleikans augljós. Með því að byggja upp 

nám sem vinnur með tengsl menningar og umhverfis í gegnum skapandi og gagnrýna 
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hugsun þar sem nemendur bæði rannsaka, greina og skapa þurfa nemendur að geta unnið 

þverfaglega. 

Eitt lykilhlutverk menntunar er að læra að skilja þann heim sem við búum í svo 
við verðum virkir, gagnrýnir samfélagsþegnar sem geta látið gott af sér leiða. 
(mennta- og menningaráðuneytið, 2011, bls. 148)  

Mikilvægi samvinnu milli námsgreina og hvernig hægt er að nýta námskrána til að efla nýja 

nálgun í myndmenntakennslu og tengja hana við náttúruvísindi er í anda Deweys.  

Þverfaglegar áherslur Deweys má líklega rekja til þess að hann var ekki bara 

heimspekingur, hann hafði einnig áhuga á vísindaheimspeki, frumspeki, fagurfræði, listum 

og hagnýtri hugsun. Áhersla hans á reynsluhugtakið, sem hann taldi vera grundvallarhugtak í 

allri heimspeki og markmið menntunar, gerði ráð fyrir listrænum nálgunum. 

 

 

Mynd 1: Tengsl skapandi hugsunar, gagnrýninnar hugsunar við menningu og umhverfi  
Myndmenntahluti, Aðalnámskrá grunnskóla 2011, bls. 148.  

Mikilvægi skapandi skólastarfs hefur í auknum mæli fengið viðurkenningu og er víða sett 

fram sem grundvallarþáttur í menntun. Margar rannsóknir virðast þó benda til þess að víða 

sé það markmið ekki uppfyllt (Beghetto og Kaufman, 2014, bls. 53).  

Reynsla og menntun kennara er mikilvæg þegar unnið er þverfaglega. 

Listgreinakennarar hafa djúpa þekkingu á sinni listgrein auk þess sem áhugasvið þeirra nær 

oft út fyrir listina. Kennarar viða að sér þekkingu í gegnum leik og daglegt starf. Þeir hafa oft 

svigrúm til þess að yfirfæra sitt sérsvið með þróun nýrra valáfanga fyrir eldri bekki 
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grunnskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Á sama hátt er mikilvægt að 

virkja þá þekkingu og reynslu sem nemendur öðlast í gegnum tómstundir og uppeldi og 

tengja við skólastarfið (Dewey, 2000).  

 

2.1.1 Listnám og þróun fagurfræði 

Eitt af markmiðum listnáms er að skapa nemendum aðstæður svo þeir geti þróað með sér 

fagurfræðilega skynjun. Fagurfræðileg sjónarhorn beinast að því að greina formlega og/eða 

áhrifamikla eiginleika hluta eða staða án þess að velta bara fyrir sér gagnsemi þeirra. Þegar 

fagurfræðilegir sjónrænir eiginleikar eru metnir velta nemendurnir fyrir sér sambandinu á 

milli gæðanna og þeirra þátta sem reynsla af upplifuninni veitir (Eisner, 2002).  

Fegurð felur í sér ákveðna tilfinningu sem við sköpum innra með okkur. Sú reynsla 

fær okkur til að dæma hvað er fallegt og hvað ekki. Þegar talað er um að eitthvað sé fallegt 

er notað orðasamband sem fellur undir þekkingu sem við höfum aflað okkur (Kant, 2003). 

Flestir telja að fegurð sé eitthvað huglægt og skilgreina hana sem smekksatriði, þannig að 

það sem einum finnst fallegt finnst kannski öðrum ekki. Fegurð er persónuleg tilfinning og 

að einhverju leyti huglæg (Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2020). Fagurfræði hversdagsins (e. 

everyday aesthetics) fjallar um hluti, umhverfi og aðstæður úr okkar hversdagslega lífi. 

Máttur daglegrar fagurfræði í skólastarfi er að móta viðhorf nemenda og að leiðbeina þeim 

um aðgerðir til að taka ákvarðanir um lífsgæði í heiminum hvort sem það er til góðs eða ills 

(Saito, 2015). Þverfagleg verkefni geta hentað vel til að þjálfa börn í fagurfræði. Þegar börn 

upplifa fagurfræði skilja þau að að baki fagurfræðinni býr ekki bara eitthvað sem er fallegt 

fyrir augað heldur einnig að það sem þau upplifa hefur jákvætt gildi (Jalongo og Stamp, 

1997). 

Flest öll börn ganga sömu leið í skólann á hverjum virkum degi og velta því kannski 

ekki mikið fyrir sér hvað verður á vegi þeirra eins og hvort gangstéttin er malbikuð, mölborin 

eða steypt. Tré, runnar eða blóm. Til að finna fegurðina í hversdagslegum athöfnum og 

nærumhverfi okkar þarf að kenna ungum nemendum að horfa, leita og kanna. Umhverfi 

okkar getur verið náttúran ósnert og það sem flest borgarbörn þekkja, manngerð hús, götur 

og gróðursett tré og runnar. Það er ekki þar með sagt að það sé ekki fegurð eða hluti af 

náttúrunni. Hægt er að finna umhverfis flest alla skóla í höfuðborginni opin svæði sem hægt 

er að kanna og skoða. Með jákvæðum hugsunum og athugasemdum má vekja áhuga 

nemenda á umhverfi sínu og kenna þeim að upplifa fegurðina í einföldum hversdagslegum 
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athöfnum. Jákvæðar og neikvæðar hugsanir hafa áhrif á hvernig við upplifum fagurfræði 

hversdagsins (Melchionne, 2014). Fimm megin grunnþarfir skapa daglegar fagurfræðilegar 

athafnir; matur, fatnaður, búseta, hugsun og ferðalag eða ferðamáti. Athafnir eins og að 

þrífa eða matreiða eru hluti af hversdagsleikanum. Skraut og hefðir, sem eru 

ástíðarbundnar, í mesta lagi einu sinni á ári, eru ekki hluti af grunnþörfum okkar heldur 

athafnir sem styðja við eða grafa undan tilfinningu og vellíðan (Melchionne, 2014). Við 

búum í neyslusamfélagi og á tímum eins og einkenna Covid19 faraldurinn hefur notkun á 

skrautmunum til að fegra heimilin aukist, sem veitir tímabundna hamingju. Þegar maðurinn 

kemst í snertingu við náttúruna öðlast hann jarðsamband, ómetanleg tengsl við þann 

veruleika sem mannlegt samfélag býr við – samfélag neyslu, streitu og flókinna áætlana 

undir merkjum ásóknar í efnisleg gæði (Páll Skúlason, 2014). 

Við tökum fagurfræðilegar ákvarðanir á hverjum degi til að bæta umhverfi okkar 

(Saito, 2015). Því er mikilvægt að kennarar vinni með fagurfræði í sinni kennslu. Þeir verða 

að þróa með sér hugmyndir um hvernig þeir geti nýtt slíkar áherslur sem hluta af sinni 

starfskenningu. Þeir verða að spyrja sig hvernig best sé að fræða nemendur um fegurð til 

dæmis í hversdagslegu gráu grjóti sem verður á vegi þeirra. Þetta er sérstaklega mikilvægt í 

samfélögum sem einkennast af neyslu og græðgi. Þá er fræðsla um grunnþarfir mannsins til 

að komast af frá degi til dags mikilvæg.  

Ungt fólk nú til dags er að fjarlægjast náttúruna. Með því að kenna nemendum að 

hugsa vel um umhverfi sitt með jákvæðum og litlum athöfnum aukast líkur á að börn leggi 

sitt af mörkum til að fegra það (Kristín Norðdahl, 2005). Þekkt er að myndir af þjóðgörðum 

með einstakri náttúru á dagatölum þykja mjög fallegar. Ruslahaugar geta verið fallegir þegar 

unnið er með þá út frá fagurfræði hversdagsins (Saito, 2015). Litakorti af jarðefnum má líkja 

við litapallíettu listmálara. Hversdagslegir brúnir og gráir steinar verða að einhverju nýju og 

spennandi. Ný upplifun á gæðum náttúrunnar. Að teikna, mála eða taka ljósmyndir af 

náttúrulegum hlutum og fyrirbærum eins og plöntu, skel, steini eða landslagi gerir 

nemendur næmari fyrir flókinni fegurð umhverfisins og heimsins (London, 2003). 

Dewey (2000) sagði fagurfræðilega reynslu vera eina tegund þekkingaröflunar. 

Gestur Guðmundsson hefur sett hugmyndir Deweys í íslenskt samhengi:  

Í skólastarfi er ástæða til að leggja áherslu á listræna iðkun en gæta þess ekki 
síður að námsferli rannsókna og íhugunar feli í sér fagurfræðilega reynslu af 
samhljómi huga og umhverfis. (Gestur Guðmundsson, 2008, bls. 45)  
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2.1.2 Listkennsla og skynjun 

Nemendur okkar verða fyrir miklu sjónrænu áreiti allsstaðar í umhverfinu svo að það er 

mikilvægt að kenna þeim að lesa og greina. (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Talað er um að skilningarvit okkar séu fimm, sjón, heyrn, snerting, bragð og lykt. Sjónin gerir 

okkur kleift að skynja umhverfi okkar eins og landslag, byggingar og list. Heyrnina notum við 

til að upplifa og skynja hljóðin í umhverfinu og talað mál. Snertiskyn upplifum við í gegnum 

húðina og kallast það öðru nafni húðskyn. Þá skynjun upplifum við í áferð, hita og kulda 

(Þórdís Þorbjarnardóttir, 2005). Að snerta leir og kreista hann framkallar ákveðna skynjun í 

gegnum hendurnar. Upplifunin er ekki bara í höndunum sem nema heldur líka í heilanum en 

heilinn nemur ekki fyrr en höndin hefur snert. Við snertingu beitum við þeim eiginleika að 

skynja, upplifa og hjálpa okkur að móta þau áhrif sem hugurinn hefur á reynsluna (Langer, 

1937). Það er talað um ákveðið hreyfiminni og að þegar við lærum að skrifa öðlumst við 

ákveðið minni í hendurnar, þegar við rennum leir eru ákveðnar hreyfingar notaðar til að 

móta leirinn (Smits, 2017). Hreyfing handanna er mismunandi eins og maðurinn, við 

upplifum snertiskynjun á misjafnan hátt en engu að síður þá hefur snerting áhrif á hvernig 

heilinn skynjar hana, það er ákveðið samband milli handar og hugsunar (Sennett, 2009). 

Það virðist sem þekking okkar á umheiminum byggist á skynjun. Þekking er þörf til að 

skilja það sem við skynjum eins og að gulir kettir fyrirfinnist eða það að flestir unglingar 

þekkja í dag píp í símanum. Þær skynjanir höfða frekar til minnis en þekkingar. Það þarf 

ákveðna þekkingu til að að vinna úr upplýsingum, greina á milli minnis og skynjunar. Þekking 

eru staðreyndir sem við öðlumst með vitneskju, hæfni til viðbótarskynjunar, eins og 

jarðfræðingur sem les aldur hraunsins úr jarðlögum (Atli Harðarson, 2000). Séu nemendur 

fræddir um vísindalega þekkingu á umhverfinu reynist þeim auðveldara að gera greinarmun 

á minni og skynjun. Það getur verið gagnlegt að þekkja til dæmis jarðfræði til að hjálpa 

nemendum að upplifa og skynja fegurð í nærumhverfinu eða náttúrunni (Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir, 2010).  

Að kenna nemendum að greina og sjá heiminn á nýjan og listrænan hátt eykur 

skilning þeirra og þroska. Tilgangur listgreina á að vera að auka reynslu og skynjun þeirra 

hvort sem það er í gegnum sjón eða snertingu. Hlutverk kennara er ekki bara að kenna 

nemendum sínum að skapa eitthvað fallegt heldur líka að skapa aðstæður fyrir þá til að 

upplifa og skynja öll svið listarinnar. Í því felst að þjálfa nemendur í að tengja við tjáningu, 
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innra innsæi og skynjun á því sjónræna og bregðast við því. Auk þess er mikilvægt að 

nemendur læri að skilja samband við sinn menningararf (Eisner, 2002).  

 

2.1.3 Forvitni og tilraunir í listnámi 

Í gegnum listir og tilraunir geta nemendur lært af eigin reynslu og uppgötvað að það geta 

verið margar lausnir á ákveðnu verkefni (Eisner, 2002). Að nýta sér tilraunir í kennslu er 

ákveðin kennsluaðferð sem getur verið eins fjölbreytt og tilraunirnar sjálfar. Það er vel þekkt 

að láta nemendur gera tilraunir í náttúrugreinum eins og eðlis- og efnafræði. Kennarinn 

styðst við leitaraðferð í kennslu sem byggist á því að nemandinn líki eftir vinnubrögðum 

vísindamanns. Þegar nemendur gera tilraunir fer fram ákveðin rannsókn, upplýsingaöflun og 

niðurstaða á viðfangsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Með því að kenna nemendum að 

gera tilraunir og læra af þeim þjálfast hæfileikar þeirra til að finna lausnir og komast að 

niðurstöðu. Nemendur læra að vinna sjálfstætt, ákveðið verklag og vera lausnamiðaðir. 

Nemendur geta þjálfað gagnrýna hugsun. Þegar nemandinn fæst við verkefni við hæfi sem 

vekur áhuga hans lærir hann að nýta sér ákveðna tækni og að gera tilraunir eykur 

sjálfsöryggi og ánægju í vinnu (mennta- og menningaráðuneytið, 2011).  

Hvort sem tilraunin tekst eða ekki er hún lærdómur sem getur vakið forvitni eða 

undrun hjá nemendum. Nemandinn ræður ferðinni og kennarinn er meira sem ráðgjafi 

þegar er notast við tilraunir í kennslu. Það getur líka aukið sjálfstæði og verið skapandi 

viðfangsefni fyrir nemendur að læra að leysa flókin verkefni (Ingvar Sigurgeirson, 2013) og 

verður til að ýta undir forvitni nemenda, samspil milli útináms og tilrauna og ímyndunarafls. 

Dewey vildi meina að fræðsla og þau vinnubrögð að vinna með tilraunaaðferðir eigi ekki 

bara heima í tilraunastofu náttúruvísinda eða raunvísinda heldur í öllu námi (Dewey, 2002). Í 

skapandi námsgreinum er tekist á við marga þætti og ef ýtt er undir forvitni barna öðlast 

þau hvata til eigin þekkingarleitar. Þannig myndast ný þekking sem getur hlaðið ofan á fyrri 

reynslu þeirra (Sly, 2015).  

Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt 
eða öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert áður. Sköpun er að uppgötva, 
njóta, örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. 
Sköpun er að sjá fyrir það óorðna og framkvæma það. Sköpun byggist á 
forvitni, áskorun, spennu og leit. (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2013, bls.24) 
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Þegar unnið er með tilraunir á efnum sem finnast í náttúrunni er ekki þar með sagt að það sé 

í lagi að fara út og grafa holu af leir eða fylla bílinn með hlassi af grjóti. Jarðveg á friðlandi má 

ekki fjarlæga og vissar steinategurnir má ekki tína eins og hrafntinnu og dropasteina. En það 

er ekki þar með sagt að ekki sé hægt að finna grjót sem má tína til eigin nota í tilraunir 

(Umhverfisstofnun, 2021). 

 Í kynningu á LÁN verkefninu á Menntakviku 2020 var bent á að tómur strigi væri ekki 

líklegur til að virkja ímyndunarafl nemenda. Börn mæta heldur ekki í skólann sem óskrifað 

blað, því er mikilvægt að byggja ofan á reynslu þeirra og áhugasvið. Markvissar kveikjur geta 

vakið upp forvitni og ímyndunarafl nemenda (sjá mynd 2). Þá er mikilvægt fyrir kennarann 

að vera með opinn huga og hvetja nemendur áfram (Ásthildur Jónsdóttir, 2020). 

 

Mynd 2 Skjáskot úr fyrirlestri Ásthildar Jónsdóttur á Menntakviku 2020 

Það er mikilvægt fyrir nemendur að fá tækifæri til að gera tilraunir. Margir halda að 

ímyndunaraflið eigi heima í höfðinu en það á heima í líkamanum öllum. Til að hjálpa 

nemendum að virkja eigið ímyndunarafl þá er mikilvægt að skapa aðstæður svo þau geti gert 

tilraunir með fjölbreytt efni. Að leika sér með efni getur verið frábær leið til þess. Leita eftir 

nýjum möguleikum og uppgötva nýja staði hefur reynst spennandi. Verkefni sem eru þess 

eðlis að nemendur vinna saman að leik með hráefni getur virkjað forvitni nemenda og 

hjálpað þeim að læra hvert af öðru (Ásthildur Jónsdóttir, 2021). 

 

2.1.4 STEAM 

STEAM er skammstöfun sem vísar til ensku orðanna Science (vísindi), Technology (tækni), 

Engineering (verkfræði), Arts (sköpun) og Mathematics (stærðfræði). Segja má að 

skammstöfunin STEAM hafi öðlast eigið líf sem hugtak innan kennslufræða. STEAM byggist á 

þverfaglegum áherslum og aðferðum við kennslu sem hafa það markmið að auka áhuga og 
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skilning nemenda á þeim fögum sem skammstöfunin stendur fyrir (Breiner o.fl., 2012). 

Upphaflega var þessi þverfaglega samvinna undir skammstöfuninni STEM (e. science, 

technology, engineering, and math) samvinna milli vísinda, tækni, verkfræði og stærðfræði, 

listir komu inn í samvinnuna seinna (Tenaglia, 2017). Ástæðan var sú að mörgum 

fræðimönnum fannst ógjörningur að aðskilja skapandi nálgun frá viðfangsefnunum (Boy, 

2013). 

Einn af lykilþáttum STEAM er þverfagleg nálgun námsgreina sem felst í því að hvert 

viðfangsefni sem tekið er fyrir í STEAM er samofið hugmyndum allra þeirra greina sem 

STEAM stendur fyrir (Breiner o.fl., 2012). Þess vegna verða allar kennslustundir ávallt að 

vera vel skipulagðar. Verkefni og fyrirspurnir með áherslum á þverfaglega nálgun eru 

frábrugðin sólókennslu þar sem eitt fag í einni kennslustund er skipulagt af einum kennara.  

Markmið með STEAM-menntun er að skapa tækifæri fyrir nemendur til að uppgötva, læra 

og nýta nýja fjölbreytta þekkingu, sem tengist lífi þeirra, á þeirra eigin forsendum. Það veitir 

þeim tækifæri til að geta endurtekið ferlið í öðru samhengi, jafnvel utan skólans. STEAM 

samræmir því hvernig nemendur læra að vinna og leysa vandamál í daglegu lífi. Kennarar 

beita óhefðbundnum leiðum við leiðbeiningar með auknum áherslum á ákvarðanatöku 

nemenda í eigin námi (Land, 2013). Nemendur eru hvattir til að finna lausnir á flóknum 

vandamálum bæði í listum og vísindum með skapandi nálgun. Þegar leitað er lausna í listum 

er aldrei eitt svar, nemendur fá tækifæri að setja fram sína eigin túlkun á námsefninu hverju 

sinni. Í STEAM fá nemendur tækifæri til að byggja upp nám sitt með eigin ákvörðunum. Ekki 

er lagt mat á hversu vel þeir læra utanbókar heldur fyrir innri vinnu, eiginleika þeirra og 

tengingu við námið (Tenaglia, 2017).  

Margir virtustu vísinda- og listamenn sögunnar hafa unnið í anda STEAM, þverfaglega 

með vísindi og listir eins og Da Vinci, Benjamin Franklin og Albert Einstein. 

STEAM-nám veitir nemendum tækifæri til þess að hanna lausnir á vandamálum. Með 

því að beita verkfræðihugsun læra nemendur að sundurgreina kerfi til að skilja betur 

uppbyggingu þess og samtímis læra þau að greina og leysa vandamál. Nálgun af þessu tagi 

stuðlar að jákvæðara viðhorfi til vandamálalausna, það veitir nemendum áhuga á að finna 

leiðir til þess að leysa vandamál sín (Lindeman o.fl., 2013).  
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2.2 Nemendamiðað nám  

Hugmyndin um nemendamiðað nám er ekki nýtt hugtak en á 20. öld kom Dewey með sínar 

kenningar um áherslu á ábyrgð nemenda á sínu eigin námi. Hann lagði líka mikla áherslu á 

lýðræðislegt og samfélagslegt uppeldi barna. Lýðræði er skipulag sem veitir fólki tækifæri til 

að þroska sig sem einstaklingar, skipuleggja menntun sína og nýta hæfileika sína til fulls 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010).  

Áherslur á nemendamiðað skólastarf hafa verið sívaxandi um allan heim. Megin 

áhersla er lögð á að raddir nemenda (e. students voice) hafi áhrif og að veita þeim tækifæri 

til að móta nám sitt og námsumhverfi. Hugmyndin um fjölbreytt námsframboð stuðlar að 

því að allir nemendur eigi kost á námi við sitt hæfi. Einnig er rík áhersla á samvinnu og 

lýðræðisleg vinnubrögð (Reykjavíkurborg, 2015).  

Nemendamiðuð kennsla byggist á því að kennarinn skipuleggi kennsluna á þann hátt 

að nemandinn taki ríkan þátt í vali á viðfangsefni. Það er ólíkt því sem tíðkast í 

kennaramiðuðu námi þar sem þekking er oftast föst í stað þess að leyfa nemanda að velja að 

einhverju leyti hvaða þekkingu hann telur þess virði að afla sér eins og tíðkast í 

nemendamiðuðu námi (Zenios og Goodyear, 2008). Nemandinn og námsefnið er þá haft í 

forgrunni. Hlutverk kennarans er að vinna með nemendum, efla þekkingu þeirra og miðla 

námsefni við hæfi hverju sinni. Kennarinn setur rammann en veitir svigrúm til að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum, leggur áherslu á umræður og dregur úr vægi fyrirlestra en 

heldur stuttar innleiðingar (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Áherslur á nemendamiðað nám 

ganga ekki út á að formleg þekking sé aflögð heldur að nemendur séu þjálfaðir í að nýta sér 

fræðilega þekkingu til að auka eigin hæfni út frá því sviði sem þeir hafa valið sér að rannsaka 

hverju sinni. Þetta samrýmist hugmyndum um áherslur á nám á 21. öldinni (Schrum og 

Levin, 2009). 

 

2.3 Samvinnunám 

Samvinnunám er kennsluaðferð þar sem fleiri en einn nemandi vinna saman  

 í litlum hópum að ákveðnu verkefni til að ná sameiginlegu markmiði. Nemendur leysa ekki 

aðeins viðfangsefnið saman, heldur eru þeir ábyrgir fyrir því að allir í hópnum taki þátt í 

vinnunni (Hildigunnur Bjarnadóttir, 2011). Með þessum hætti geta nemendur lært hvorir af 

öðrum og oft verða til fleiri og fjölbreyttari lausnir en þegar einstaklingur vinnur einn (Ingvar 
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Sigurgeirsson, 2013). Hópvinna getur leitt af sér áhugaverðar samræður milli nemenda, 

samkennd og dýpri skilning. Nemendur öðlast aukinn skilning á viðhorfi og skoðunum 

annarra. Þetta getur líka styrkt sjálfsmynd nemendanna, aukið sjálfstraust þeirra og ýtt undir 

sameiginlega ábyrgð (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Stundum hljóma 

útskýringar samnemenda á verkefnum auðskiljanlegri heldur en útskýring kennara. Eðli 

verkefna í hópvinnu geta verið af ýmsum toga en það fer eftir því hversu nákvæmt 

kennarinn setur þau fyrir. Nemendur þurfa sjálfir að fást við viðfangsefnið, vinna saman að 

úrlausn og geta dregið af því ályktanir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Dewey lagði ríka áherslu 

á að nemendur fengju að vinna saman í hóp að sameiginlegu viðfangsefni og leysa verkefnið 

með lýðræðislegum og skipulögðum hætti. Hann hefur verið talinn höfundur samvinnunáms 

aðferða (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Hann talar einnig um félagslegt aðhald þegar unnið er 

að sameiginlegu verkefni, að hver og einn nemandi fái tækifæri til þess að leggja sitt af 

mörkum og að allir finni fyrir ábyrgð. Flest börn eru félagslynd að eðlisfari (Dewey, 2000). 

Samvinnunám hefur undanfarin ár verið í mikilli uppsveiflu. Ávinningur með samvinnunámi 

til að efla félagsþroska barna er eftirfarandi:  

• Samkenndin, sem skapast í vinnuhópum, leiðir til þess að nemendur verða 

áhugasamari um námið heldur en þegar þeir vinna upp á eigin spýtur eða í 

samkeppni hver við annan. 

• Nemendur læra meira í hópvinnu vegna þess að þar þurfa þeir að ræða saman, 

ráðgast innbyrðis og leiðbeina hver öðrum. 

• Hópvinna veitir stöðuga og markvissa þjálfun í tjáningu, að útskýra fyrir öðrum, 

leiðbeina, kenna og rökræða.  

• Samskipti við aðra ala af sér ferskari hugmyndir, fleiri og óvæntari sjónarhorn og 

dýpri skilning en einstaklingsnám. 

• Lausnir, sem fást með hópastarfi, eru oft betri en þær sem fundnar eru af 

einstaklingum.  

• Samvinna stuðlar að jákvæðum viðhorfum til annarra, styrkir félagsleg tengsl 

innan hópsins og dregur úr líkum á því að nemendur verði útundan. 

• Hópstarf eflir skilning og eykur næmi fyrir skoðunum og viðhorfum annarra.  

• Samstarf við aðra styrkir sjálfsmynd og eflir sjálfstraust. 

• Nemendur þjálfast í lýðræðislegum samskiptum. (Ingvar Sigurgeirsson, 2013 bls. 

181). 

Samvinnunám hentar vel í verkefnamiðuðu námi þar sem áhersla er á nemendamiðaða 

nálgun. Einn af helstu kostum slíks samvinnunáms er að kennarinn gengur á milli hópanna 
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og leiðbeinir út frá því sem hver hópur er að vinna að hverju sinni. Með þeim hætti fær hver 

hópur nemendamiðaða leiðsögn (Krauss og Boss, 2013; Heise, 2010). 

 

2.4 Útinám 

Útinám er kennsluaðferð sem sótt er að mestu til Norðurlandanna. Norski 

útikennslufræðingurinn Arne N. Jordet segir að aðferðin sé sú að hluti kennslunnar sé færð 

út í nærumhverfið og henni fylgi að kennslan fari fram með reglubundnum hætti fyrir utan 

skólastofuna (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Hópavinna er mjög algeng í 

útinámi.  

Þegar börn vinna í nokkrum hópum getur stundum reynst jákvætt að nýta jákvæða 

samkeppni. Í slíkum aðstæðum læra börnin samábyrgð og að vinna saman að settu marki. 

Þegar hópurinn keppist við að vinna saman verkefni verða þau að finna leið til að nýta 

styrkleika hópmeðlimanna á sama tíma og þau þróa með sér þekkingu, færni og sjálfstraust. 

Samkeppni ætti að nota til þess að hvetja börn til að gera sitt besta, skoða fjölbreyttar leiðir 

og hvetja þau til að vera stolt af eigin verkefnum og framförum (Mirrahimi, o.fl., 2011).  

Með því að kynna fyrir nemendum útinám læra þeir að skilja og setja í samhengi hver 

raunveruleikinn er, eins og með samfélagið, náttúruna og nærumhverfið. Námsefni sem 

kennt er fyrir utan veggi skólans verður áþreifanlegra. Námsefni í útinámi þarf að fylgja því 

námsefni og kennsluáætlun sem er verið að kenna inn í skólastofunni. Með útinámi getur 

það dýpkað reynslu nemenda, aukið næmni skynfæranna og kennt þeim eitthvað nýtt. Í 

raun er ekki bara átt við að námið fari fram úti á skólalóð eða í nærumhverfi skólans, heldur 

líka út í samfélaginu á söfnum, fyrirtækjum og annars konar vettvangsferð sem er skipulögð 

af kennara innan skólatíma (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 

Útinámi fylgir aukin líkamsbeiting sem börn eru ekki endilega meðvituð um. Útinámi 

fylgir einnig aukin félagsleg færni með áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð. Í útinámi byggja 

samskiptin á gagnkvæmri virðingu og sameiginlegri ábyrgð þegar unnið er með þekkingu 

sem er ekki eingöngu lesin eða rædd. Slík nálgun veitir innsýn og upplifun sem tengja má 

leyndri þekkingu (e. tacit knowledge). Útinám hentar vel til að stuðla að líkamlegri hæfni og 

heilsu, þar sem umhverfið býður upp á mikla hreyfingu (Odberg, 2010; Gilbertson o.fl., 2006; 

Hammerman, o.fl., 2001).  
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Í náttúrugreinum er þekkt að færa kennsluna út fyrir skólastofuna. Undir 

náttúrugreinar falla önnur svið eins og eðlisvísindi, efnafræði, jarðvísindi, lífsvísindi og 

umhverfismennt (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í útinámi er grundvöllur til 

þess að virkja alla nemendur í kennslu og reyna að samþætta margar námsgreinar, en þó 

þannig að nemendur læri af náttúrunni, nærumhverfinu og samfélaginu í gegnum upplifun 

(Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 

 

2.4.1 Útinám og myndlistkennsla 

Í úttekt sinni á íslensku skólakerfi lagði Anne Bamford til að þróa ætti námsleiðir í listum sem 

tækju með heildstæðum hætti til allrar menntunar barnsins og gætu þar með stuðlað að 

samþættu, skapandi námi þar sem listir væru kjarninn (Bamford, 2011). Það væri til dæmis. hægt 

með því að láta náttúruna og umhverfið koma sterkar inn í áherslur í myndlistkennslunni. Það er í 

samræmi við gildandi áherslur menntayfirvalda um listir:  

Í listum geta nemendur rýnt í gildi samfélagsins á ólíkum tímum og 
mismunandi menningarsvæðum og einnig persónuleg gildi, s.s. gagnvart 
einstaklingum, fjölskyldu, samfélaginu, vinnu og leik, náttúru og umhverfi, 
fegurð, ljótleika, ofbeldi og ást. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 
bls. 141)  

Einn af grunnþáttum menntunar er læsi. Áherslur á grunnþættina hafa tekið breytingum og 

eru í víðum skilningi. Læsi hefur fengið nýja merkingu og nær yfir meira heldur en bara 

lesinn og skrifaðan texta. Með því að kynna fyrir nemendum umhverfislæsi gefst gott 

tækifæri fyrir kennarann til tala við nemendur um það sem fyrir augu þeirra ber í 

umhverfinu (Stefán Jökulsson, 2012). Samþætting myndmenntakennslu og útináms veitir 

nemendum tækifæri til að þroskast, styrkir félagsþroska þeirra og gerir þau meðvituð um 

fagurfræði í umhverfinu. Manneskja sem er hluti af landslagi er ekkert öðruvísi en málverk af 

landslagi. Með því að fá sér gönguferð úti í náttúrunni á góðum degi, hlusta á umhverfið, 

leyfa fegurðinni að koma til sín, snúa aftur á vinnustofuna og skapa þá tilfinningu og skynjun 

sem umhverfið miðlaði til manneskjunnar (London,2003). Í listnámi er vettvangur til 

upplifunar nemenda og skynjunar frekar en hraði, fjöldaframleiðsla og græðgi sem er 

ráðandi í náminu (Eisner, 2002). 
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2.5 Þverfagleg notkun leirs 

Leir hefur verið notaður í þúsundir ára og er eitt elsta handverk mannkynssögunnar. Með 

árunum hefir þróun leirgerðar verið sú að blanda saman jarðtegundum til að gera þær 

sterkari og þola brennslu. Leirvinnsla eða keramikhönnun nær yfir fjölbreytt þekkingarsvið. 

Þekkja þarf og skilja þær mismunandi leirtegundir sem til eru og eiginleika hverrar tegundar. 

Nemendur handmóta leir og læra grunnaðferð í tækni við að vinna þrívíð verk (Kristín 

Ísleifsdóttir, 2014). Í hæfnisviðmiðum fyrir miðstig sjónlistar skal nemandinn hafa unnið 

hugmynd að lokaverki út frá skissu yfir í þrívítt verk (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). 

Glerungar komu til sögunnar um 1400 f. Kr. Glerungar eru steinefni sem er blandað 

saman eftir ákveðinni formúlu eða uppskrift. Glerungurinn þarf að haldast og vera þannig 

gerður að hann tolli á leirnum og þoli brennslu. Til að skilja eiginleika glerunga þarf ákveðna 

efnafræðiþekkingu (Bloomfield, 2020). Að glerja er vandasamt verk og er hlutur ekki full 

kláraður fyrr en hann hefur verið glerjaður og ef glerungurinn er ekki eins vel unninn eins og 

hluturinn þá er hann ónýtur. En til eru glerungar sem hafa verið þróaðir til að nýtast sem 

flestum og oftast tekst vel til og munir sem unnir eru í grunnskólum landsins eru skemmtileg 

listaverk með einföldum glerungi (Kristín Ísleifsdóttir, 2014). Þrátt fyrir flókna tækni þá er 

sköpunin uppistaða í því að uppgötva og njóta. Að vekja áhuga nemenda á að virkja 

ímyndunaraflið og skapa möguleika á leika sér með efnisveituna. Í gegnum sköpun að örva 

forvitnina (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Markmið STEAM skólastefnu er að 

vinna þverfaglegt nám í gegnum lærdóm með því að rannsaka og kanna viðfangsefnið. 

Nemendur læra á ferli og þætti sem hafa áhrif efnafræðilega og tæknilega á hvað gerist við 

brennslu leirs og hægt er að tengja það við nánast hvaða sögulegan og menningalegan tíma 

sem er (Huang o.fl., 2019).  

 

 2.5.1 Jarðfræði: Steinefni  

Ísland er á flekaskilum, vesturhluti landsins fylgir Norður-Ameríkuplötunni og austurhlutinn 

fylgir stóru Evrasíu-plötunni. Jörðinni er skipt í þrjú meginlög sem eru; jarðskorpan, 

möttullinn og kjarninn. Undir yfirborði jarðskorpunnar er eldgosavirkni og getum við átt von 

á eldgosi hvenær sem er (Ari Trausti Guðmundsson og Ragnar Th. Sigurðsson, 2014). 
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Helsta steintegund sem finnst á Íslandi eða um 80-90% er fjölbreytt efnasamsetning 

basaltbergs. Basaltberg myndast á gosbeltum eins og á Íslandi. Basalt skiptist í nokkra flokka 

og smákorna basalt sem er dökkgrátt kallast blágrýti en aftur grófkorna sem hefur ljósgráan 

lit er grágrýti. Einnig eru aðrar steintegundir sem við flest þekkjum og eru það 

hrauntegundir. Hrauntegundir eru nokkrar eins og píkríthraun, þóleiíthraun, dasíthraun. Til 

að flokka þessi hraun þarf mikla sérþekkingu, smásjá og jafnvel efnafræðilegar prófanir. Til 

er einfaldari leið til að flokka hraunið eftir útliti þess. Hraun er flokkað í tvo útlitsflokka, 

helluhraun og apalhraun. Helluhraun er ávallt úr basaltgerð og finnst í fyrirbærum eins og 

dyngjum og eldborgum. Í þar til gerðum gosum er hraunflæðið um 5-20 km á klukkustund og 

hitastig þess er 1120°C-1250°C. Apalhraun þekkist á því að það er hrufótt, óslétt og með 

miklu smágrjóti. Hraunflæðið í gosi mjakast áfram eins og hæg skriða. Hitastig þess er 900°C-

1100°C. Apalhraun er af súrri basaltgerð eins og til dæmis. þóleiíti, rýólíti og líparíti. 

Hekluhraun eru öll apalhrauntegundar (Ari Trausti Guðmundsson og Ragnar Th. Sigurðsson, 

2014). 

 Svartar sandstrendur er víða að finna umhverfis höfuðborgina. Sandsteinar eða 

sandur sem við flest köllum það er að kornastærð 0,06-2 mm og er mjög mismunandi eftir 

efna- og steinasamsetningu. Á meginlandinu er að finna granít bergtegundir en við strendur 

Íslands eru það að mestu basaltískar bergtegundir. Sandsteinn á Íslandi verður til meðal 

annars þegar jökulhlaup hefur átt sér stað og berst með því gosaska, skeljasandur og sandur 

sem molnar úr föstu bergi (Emilía Dagný Sveinbjörnsdóttir, 2005).  

 

2.5.2 Efnafræði: Brennsla og efnahvörf 

Það getur verið mjög gagnlegt að nota uppskriftarbækur í tengslum við glerunga, vegna 

þeirra fjörmörgu breytna sem þarf að hafa í huga við gerð þeirra. Glerungar koma ekki alltaf 

eins út og við mátti búast, það þarf að skilja undirliggjandi meginreglur til að leiðrétta það 

(Bloomfield, 2020). Leirtegundin sem notuð er hverju sinni og hitastig brennslunnar hefur 

áhrif á útkomu glerungs. Til að búa til góðan glerung þarf að vera ákveðið jafnvægi milli 

þriggja flokka glermyndara, bræðara og bindara. Það eru glermyndararnir sem framkalla 

sterka glerhúðina sem gerir fráefnin að glerungi og líma saman agnirnar í leirnum. Bræðarar 

hafa það hlutverk að bræða þau efni sem brenna við háan hita og hafa áhrif á liti. Bindarar 

halda leirnum uppi, án þess að hann aflagist og passa að glerungurinn renni ekki af leirnum, 

þrátt fyrir að hann verið að vökva. Sum hráefni tilheyra einungis einum flokki, en sum þeirra 
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mörgum. Öll efni til glerungagerðar er hægt að versla í sérverslunum fyrir leirvinnslu og eru 

þau tilbúin til notkunar. Flest þeirra hafa verið unnin og sigtuð með sigti sem hefur 0.04 mm 

möskva (300 mesh). Önnur efni eins og viðaraska, eldfjallaaska og staðbundinn leir þarf að 

vinna sérstaklega áður en hann er notaður í glerungagerð til dæmis með því sem dæmi að 

hreinsa og sigta (Cooper, 2004). Því fylgja bæði kostir og gallar að búa til sinn eigin leir og 

glerung úr náttúrlegum jarðvegi og litarefnum. Sem dæmi um kosti er útlagður kostnaður en 

það er fjárhagslega hagkvæmara, einnig er hægt að breyta glerungum léttilega í takt við 

líftíma ofnsins og ríkjandi tískustrauma. Gallarnir eru að náttúruleg efni geta verið breytileg 

og krefjast mikillar þekkingar á eðlisfræði og jarðfræði (Bloomfield, 2020). 

 

2.5.3 Hráefni glerunga og eðlisfræði þeirra 

Feldspöt er flokkur hráefna sem innihalda alla efnaflokka; bræðara, bindara og glermyndara. 

Segja má að í raun séu feldspöt í sjálfu sér glerungur í ójafnvægi. Uppistaða flestra glerunga 

er 20-60% af feldspötum. Auðvelt er að skipta út einu feldspati fyrir annað til að fá 

fjölbreyttari áferðir á glerungana sem verið er að vinna með. Pípuleir eða kaolín er samheiti 

yfir leirtegundir sem eru einnig bindigjafar og innihalda líka glermyndara. Þessi efni hjálpa til 

við að framkalla sveigjanleika í hábrenndum glerungi sem er mikilvægur vegna viðbrennslu 

því þá rýrnar leirinn (Blakley, 2021). Hægt er að skipta þessum efnum út fyrir annað efni 

með svipaða eiginleika til að mynda íslenskan jarðleir. Krít er algengasta form af kalki sem 

notað er í glerunga og gefur matta, hyljandi áferð. Hægt er að skipta út krít fyrir Walliston 

sem hefur þann eiginleika að draga fram lit á þeim efnum sem notuð eru í glerunginn. Kvarts 

er uppistaða í mörgum glerungum. Kvarts er glermyndari og gefur glerungum glans 

(Bloomfield, 2020). 

Leirtegundir gegna lykilhlutverki í vinnslu með glerunga. Til eru nokkuð margar tegundir af 

leir. Þær algengustu tegundir sem flestir þekkja eru jarðleir, steinleir og postulín.  

• Jarðleir er lágbrenndur leir sem þýðir að hann hefur minnsta hitaþol af þeim 

leirtegundum sem eru vinsælastar. Flestir þekkja hann í rauðum blómapottum. 

Jarðleir er elsta leirtegundin sem sem hefur verið notuð í gerð nytjahluta og flokkast 

íslenski leirinn sem jarðleir. Hann er brenndur milli 1000°C-1150°C (Inga S. 

Kjartansdóttir og Kristín G. Guðnadóttir, 2021). 
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• Steinleir er mikið notaður til skúlptúrgerðar og til að renna með á rennibekk. 

Algengasti litur á steinleir er kremaður og er einnig til í brúnum tónum allt upp í að 

vera svartur. Hann hefur hátt hitaþol á bilinu 1150°C-1280°C en fer eftir tegund og 

framleiðanda (Kristín Ísleifsdóttir, 2014). 

• Postulín er hvítt og er hreinasti leirinn. Hann er mikið notaður í rennslu og hægt er að 

renna mjög þunna og fíngerða hluti. Brennsla 1200°C-1400°C. (Kristín Ísleifsdóttir, 

2014). 

 

2.5.4 Ólíkar leirbrennsluaðferðir 

Þegar eiginleikar leirs voru fyrst uppgötvaðir þá var leirinn sólbakaður. Nú er hann brenndur 

og oft brenndur tvisvar, fyrst í hrábrennslu og svo í glerungsbrennslu (Leach og Dehnert, 

2013). Það er ekki nóg að skilja hvernig á að blanda glerunga heldur þarf líka að hafa í huga 

hitastig og hvers konar brennslu er verið að nota. Á Íslandi nota flestir rafmagnsofna sem 

geta farið upp í 1300°C. En með því að skoða aðra brennslumöguleika hefur það áhrif á 

tilraunir og geta komið aðrar niðurstöður. Á Íslandi er til einn gas- og viðarbrennsluofn og er 

hann staðsettur á Nýp á Skagaströnd. Rafmagnsbrennsluofnar eru þægilegir í notkun og 

hægt er að fá þá í mörgum stærðum fyrir einyrkja og stærri framleiðslu. Þeir eru hlaðnir með 

sértökum hitaþolnum múrsteinum og það eru element sem stjórna hitanum og halda 

honum jöfnum. Flest allir ofnar í dag eru með tölvustýritæki. Viðar- og gasbrennsluofn eins 

og er til á Nýp er staðsettur úti og þannig ofnar eru heimagerðir. Þeir eru hlaðnir úr 

múrsteinum og komið er fyrir gasbrennara á einum stað og svo opi að framan til að bæta við 

inn í brennsluna. Til að halda jöfnum hita þarf smátt og smátt að auka gasið og á sama tíma 

að bæta við viðarkubbum. Þess háttar brennsla er handstýrð og getur tekið allt upp í 14 

klukkutíma að fá topp hita. Svipað er með gasofna þeim þarf að handstýra með því að auka 

gasstrauminn inn í ofninn (Blakley, 2021).  

 

2.5.5 Að búa til sinn eigin leir eða glerung 

Ísland er jarðfræðilega frekar ungt land svo að jarðbrot steinefna er komið styttra á veg en 

annars staðar á meginlandinu og Englandi sem þýðir að leir sem finnst á hér á landi er 

lágbrenndur leir. Í flestum tilfella þarf að blanda hann öðrum leir eða efnum til að gera hann 

nothæfan í leirkeragerð. Íslenskur leir var þó notaður í leirkeragerð á Íslandi frá því um 1920, 
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en rannsóknir á leir á voru hafnar fyrr. Leirinn sem unnin var á þessum árum var blandaður 

tveimur tegundum leirs, annars vegar hveraleir frá Reykjanesinu og Búðadalsleir (Inga S. 

Kjartansdóttir og Kristín G. Guðnadóttir, 2021). Þegar leirlistamenn ákveða að búa til sinn 

eigin leir eða glerung er ferlið frekar flókið. Þeir geta ekki farið og mokað holu og fyllt bílinn 

af jarðvegi. Margir landshlutar eru friðaðir eða í eigu landeiganda. Til þess að ná sér í jarðveg 

þarf listamaðurinn að afla sér upplýsinga um eiginleika jarðvegs ólíkra svæða og fá leyfi hjá 

viðkomandi landeiganda. Friðlýst svæði á Íslandi eru rúmlega 100 talsins (Umhverfisstofnun, 

2021). Þegar farið er í stærri rannsóknir og yfirgripsmiklar glerungatilraunir eru 

framkvæmdar með íslensk jarðefni þá er haft samband við verksmiðjur eða steinsmiðjur. 

Íslenskur leir hefur verið notaður í leirvinnslu. Árið 1927 var Listvinahúsið stofnað og 

var listamaðurinn Guðmundur Einarsson einn af frumkvöðlum þess. Listvinahúsið var á 

Skólavörðuholtinu nánar tiltekið þar sem bílastæði Tækniskólans er núna. Þar var einungis 

notaður íslenskur leir. Í kjölfarið urðu til fleiri leirvinnustofur eins og Leirbrennsla Benedikts 

Guðmundssonar, Leirverkstæðið Funi, Laugarnesleir, Roði og svo það sem flestir þekkja, Glit. 

Íslenskur leir var notaður til ársins 1972. Þá losnaði um innflutningshöft og menn fóru að 

blanda við innfluttan leir. Íslenski leirinn var lágbrenndur og þar af leiðandi urðu mikil aföll. 

Ekki hafa varðveist mörg verk frá þessum tíma en þó eitthvað (Inga S. Kjartansdóttir og 

Kristín G. Guðnadóttir, 2021). Í dag eru nokkrir leirlistamenn að nota íslenskan leir í sína 

leirmuni. Má þar nefna Sigríði Erlu Guðmundsdóttur hjá Leir 7 í Stykkishólmi. Fyrirtækið var 

stofnað með það að markmiði að nýta íslenskt jarðefni í sína vöruþróun og framleiðslu (Leir 

7, e.d.). Hún notar leir sem er kenndur við Fagradal í sínar leirlistavörur. Það eru bændurnir í 

Ytri-Fagradal þau Halla Steinólfsdóttir og Guðmundur Gíslason sem frumvinna leirinn fyrir 

leir 7. Þau grafa hann upp og sigta í jafna kornastærð (Leir 7, e.d.). 

Þegar notað er grjót eða önnur hörð efni í glerunga þarf að mala það í að minnsta 

kosti 3mm kornastærð. Sé unnið með efni sem ekki er búið að mala niður er hægt að 

auðvelda niðurbrot steinefnanna. Grjótið eða jarðefnin (ekki hraun eða aska) eru þá hituð í 

leirbrennsluofni við 200°C-700°C í tvo tíma sem gerir það að verkum að auðveldara er að 

brjóta þau niður og mala (Forrest, 2013). En hafa skal í huga þegar unnið er með jarðefni 

hvaðan efnið kemur og meginregla um umgengi landsvæða á Íslandi er að okkur er skylt að 

ganga vel um, sýna ýtrustu nærgætni og koma í veg fyrir náttúruspjöll. Óheimilt er að 

fjarlægja steingervinga og verndaða steina. Samkvæmt lögum er óheimilt að fjarlægja 

ákveðin föst jarðlög og jarðveg á friðlýstum svæðum (lög um náttúruvernd nr. 60/2013). 
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2.5.6 Listamenn 

Matthew Blakley er breskur leirlistamaður sem hefur helgað sig því að vinna með efni sem 

hann finnur í náttúrunni í glerungana sína. Hann stundaði nám í Ástralíu og vann þar í 

nokkur ár eftir útskrift. Meðal þeirra verkefna sem hann vann við var að byggja og koma upp 

vinnustofum með viðar- og gasofnum til brennslu. Þegar hann flutti aftur til Bretlands kom 

hann sér upp vinnuaðstöðu með sambærilegum viðar- og gasofni. Hann vann mikið með 

postulín á þessum tíma og það kom alltaf úr brennslu eins og það væri skítugt. Þá fékk hann 

þá hugmynd að gera postulínið ennþá skítugra með því að glerja það með glerungum sem 

unnir eru út grjóti. Hann sótti sér grjót og granít til Norður-Englands og Skotlands og nýtti 

tækifærið til að kynnast landinu sínu aftur með nýjum nálgunum(sjá mynd 3). Matthew talar 

um að leirlist sé miklu meira en bara list, hún sé mikil efnafræði og jarðfræði líka. Hann hefur 

boðið upp á námskeið þar sem nemandinn getur komið með sitt grjót eða jarðefni og hann 

kennir sína tækni við að nýta það í gerð glerunga. Á síðasta ári þegar COVID19 skall á og öllu 

var lokað ákvað hann að bregðast við og gefa út bók sem fjallar um hvernig á að gera 

tilraunir með grjót, granít og leir sem hægt er að nálgast úti í náttúrunni (Blakely, 2021). Í 

Englandi, þar sem hann er búsettur er að finna mikið af graníti en ekki eins mikið um 

eldgosaefni sem við þekkjum á Íslandi.  

 

 
Mynd 3 Cumbria Jar, keramik eftir Matthew Blakley  
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Katrín Sigurðardóttir myndlistakona á yfir 30 ára feril í listsköpun og verk hennar eru 

skúlptúr, teikningar, ljósmyndir og stórar innsetningar. Katrín hefur tekið þátt í mörgum 

sýningum hér á landi og erlendis, meðal annars hefur hún verið fulltrúi Íslands á 

Feneyjatvíæringnum. Verk hennar fjalla um rými og umhverfi, lífræn form sem spanna tíma, 

landslag, rúm, sköpun og list. Áhorfandinn upplifir samspil sjónrænnar framsetningar og 

skynjar sköpunina. Undanfarin ár hefur hún verið að vinna með jörðina sjálfa og sótt efni í 

náttúruna í verk sín. Verkin hefur hún unnið hérna heima og flutt þau milli staða, þar 

myndar hún verkin sem eru kantsteinar úr leir. Katrín notast við aðferðafræði námuvinnu 

þar sem hún er að fjarlægja hráefnið frá sínum upprunastað. Verkinu er komið fyrir annars 

staðar úti og myndað hvernig jarðvegurinn verður aftur af jörð. Hún, eins og margir aðrir 

þurfti að taka mið af höftum vegna COVID19. Þá kviknaði hugmynd að sýningunni Til staðar 

sem nýverið var sett upp á Svavarssafni á Höfn í Hornafirði þar sem hún var með þrjár 

innsetningar sem voru ljósmyndaðar í náttúru Íslands (mynd 4). Innsetningarnar fjalla eins 

og áður um rými og umhverfi (https://nyp.is/category/project-space/).  

 

Mynd 4. Katrín Sigurðardóttir Til staðar innsetning í vinnslu í náttúru Skarðsstranda 

Titill sýningarinnar Til staðar tekur nafn sitt af því að verkið er til staðar og listamaðurinn er 

til staðar. Verkið eru kantsteinar úr leir sem hún gróf upp við árveg á þremur mismunandi 

stöðum á landinu. Kantsteinarnir eru myndaðir í sínu náttúrulega umhverfi, þeir eru svo 

settir aftur á sama stað til að árvegurinn geti lagað sig sjálfur aftur og verkið skolast burt. 

Ekkert efni fer í burtu af staðnum heldur ljósmyndin af verkinu sem fer á sýninguna. Út frá 

umhverfissjónarmiðum er þetta mjög fallegt verk (Menningarmiðstöð Hornafjörður, 2021). 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, tilgang og markmið. Greint 

verður frá aðferðum við gagnaöflun og greiningu gagna auk umfjöllunar um siðferðileg 

málefni. Við undirbúning rannsóknar skal velja þá leið sem hentar best fyrir verkefnið hverju 

sinni. Þetta er starfendarannsókn þar sem rannsakandinn skoðar eigin frammistöðu í 

kennslu og hvernig hægt er að bæta eigin starfskenningar sem byggðar eru á reynslu.  

 

3.1 Starfendarannsókn 

Markmið starfendarannsókna er að leita leiða fyrir rannsakandann til að skilja eigið starf og 

þróa það til betri vegar. Því má segja að grunnhugmynd rannsóknaraðferðarinnar sé að 

byggja á starfi rannsakandans og skoða reynslu hans og hvaða áhrif ákvarðanir hans hafa í 

starfi. Rannsóknaraðferðin er mikilvægur liður í þróun starfshátta kennara. Auk þess að 

hjálpa nýjum kennurum við að þróa eigin starfskenningu þá spornar aðferðin einnig gegn 

stöðnun hjá reyndum kennurum. Þá aukast líkur á því að þeir tileinki sér nýjar hugmyndir 

innan kennslufræði sem geta bætt skólastarfið. Aðferðin hjálpar kennurum að þekkja eigin 

styrk og eykur líkur á að þeir geti bætt sig í ljósi hugmyndafræðilegs ramma sem þeir hafa 

skilgreint áður en rannsóknin hefst. Rannsakandinn lýsir því hvernig hann ætlar að bæta sig 

eða þróa eigin athafnir og skráir hjá sér hvernig til tekst (McNiff, 2010). Rannsakandinn er 

þannig virkur þátttakandi sem getur notað niðurstöðurnar strax en er ekki hlutlaus 

áhorfandi. Hafþór Guðjónsson (2008) segir starfendarannsókn vera leið fyrir kennara til að 

læra og vaxa í starfi. Hann segir kennslu oft verða vanabundna eða rútínukennda og að 

hætta sé á að kennarar festist í sama farinu. Starfendarannsóknir hafi þann tilgang að 

sporna gegn slíkri stöðnun.  

Tilgangur starfendarannsókna í skólastarfi er að miðla hugmyndum, þekkingu og 

reynslu til kennara. Starfendarannsókn byggir á ferli sem er hringlaga með tengingum milli 

kenninga og athafna (Baskerville og Wood-Harper, 1996). Auk þess er aðferðin kjörið tæki til 

að læra og þroskast í starfi (Hafþór Guðjónsson, 2008). McNiff hefur lýst þessu hringferli 

sem spíral með nokkrum rannsóknarhringjum. Þegar fyrsta hring er lokið fer fram greining á 

gögnum og endurmat. Það mat setur fram ný markmið fyrir næsta rannsóknarhring. Í lok 

hans eru gögnin greind og svo framvegis (McNiff, 2010). 
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3.2 Hvatar og rannsóknarspurning 

Rannsóknin byggist á áhuga mínum á þverfaglegri nálgun í námi barna. Mér fannst ég ekki 

hafa nægilega skýra sýn á hvernig ég gæti skipulagt kennslu þar sem unnið væri með ólík 

þekkingarsvið og ynni samtímis með sköpunarkraft nemenda. Mér fannst fróðlegt að fá 

tækifæri til að þróa listasmiðju sem legði áherslu á færni nemenda og skapandi hugsun þar 

sem þeir myndu jafnframt fræðast um jarðfræði, eðlisfræði og efnafræði. Með rannsókninni 

get ég sett fram skýra starfskenningu sem ég mun byggja á þegar ég hef störf sem kennari 

að námi loknu. Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) er lögð áhersla á mikilvægi þverfaglegs 

námsumhverfis. Ég leitast eftir að kenna listsköpun, náttúruvísindi með útinámi og myndlist 

og finna út hvernig hægt er að tengja saman ólík fög (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Ég ákvað að gera starfendarannsókn til að greina upplifun nemenda á þessu verkefni 

og skoða samhliða því hvað ég hef lært, til að gera mig að betri kennara og listamanni. Þegar 

unnið er með tilraunir á náttúrulegum efnum sem finnast úti er ég sem kennari alltaf að 

læra eitthvað nýtt um hvernig þau efni bregðast við brennslu. Nemendur velja að setja 

saman ólík efni og nota útfærslur sem ég veit oft hvernig koma út, en hlutir gerast líka sem 

ég læri af.  

Ég sem listamaður, leiðsögumaður og kennari vinn alltaf eftir miklu fyrirfram 

ákveðnu skipulagi og öryggi. Mikilvægur liður í þessari rannsókn er að efla trú mína á eigin 

getu (Bandura, 1994). Niðurstöður í doktorsverkefni Ásthildar Jónsdóttur (2017) benda á 

mikilvægi þess að kennarar efli með sér trú á eigin getu og þrói getu til aðgerða svo þeir geti 

tekist á við sjálfbærnimenntun.  

Ég skoða áhrif verkefnanna á þátttakendur og skólasamfélagið. Annar liður er 

herminám og stuðningur samfélagsins, menningin og umhverfið. Ég met eigin frammistöðu í 

ljósi fyrri verkefna. Með því að gera starfendarannsókn er ég að fara út fyrir minn 

þægindaramma við kennslu, þannig að vera ekki með stífa áætlun og fyrirfram ákveðið 

skipulag á þeim námskeiðum sem ég kenni.  

 

Spurningarnar sem lagði upp með að svara í rannsókninni voru þessar: 

• Hvernig get ég skipulagt nám sem tekur þverfaglega á jarðfræði, eðlisfræði með 

aðferðum listsköpunar og útinámi? 
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• Hvernig get ég vakið áhuga nemenda á eigin nærumhverfi og jarðfræði Íslands með 

því að nota gönguferðir og leirmótun? 

• Hvernig get ég þróað eigin kennsluhætti til að örva skapandi hugsun og forvitni 

nemendanna? 

• Hvernig get ég virkjað frumkvæði nemenda á sama tíma og ég set fram skýran 

ramma?  

 

3.3 Gagnaöflun 

Í starfendarannsókn er mikilvægt að skrá nákvæmlega niðurstöður eigin athugana og halda 

vel utan um öll gögn. Með því að skrá niður það sem gerist og afla gagna um það sem verið 

er að gera öðlast maður forsendur til að greina (Hafþór Guðjónsson, 2008). Gögnin sem 

notuð voru til greiningar voru rannsóknardagbók, myndir af verkum, kennsluáætlanir og 

óformleg viðtöl við listgreinakennara. Persónuleg reynsla og upplifun rannsakandans var 

skráð í dagbók til greiningar samhliða kennslu.  

 

3.3.1 Rannsóknardagbók  

Til að ná árangri þarf að skoða eigið starf og halda dagbók. Í dagbókina er hægt að láta allt 

flakka og skrá góðar og slæmar upplifanir, tilfinningar og vangaveltur. Ég var með tvær 

dagbækur í gangi, önnur var skissubók sem ég hafði ávallt með mér. Í hana skráði ég 

persónulegar hugmyndir og vangaveltur sem komu upp í huga mér dag frá degi. Einnig 

skráði ég hver mín upplifun var eftir hverja kennslustund, mat frammistöðu mína og hvað 

hefði mátt gera betur og hverju ég þyrfti að breyta í minni framkomu. Hin dagbókin var 

rafræn, hana nýtti ég í að undirbúa hverja listasmiðju með kennsluáætlun og skráði niður 

hvert viðfangsefnið yrði fyrir kennsluna með breytingum og áherslum. Ég gerði eitt skjal fyrir 

hvern skóla um sig.  

Eftir hverja kennslustund skráði ég allt ferlið. Ég skráði niður upplifun nemenda, 

spurningar og áhugaverðar samræður sem komu upp í tímanum. Stundum fannst mér erfitt 

að skrá niður strax eftir kennslu en setti alltaf inn orð og setningar til að vinna með. Ég fann 

að ég þurfti að greina reynsluna í huganum áður en ég fór að skrifa. Mér fannst mikilvægt að 

skrifa niður þau mistök sem ég gerði til að læra af þeim og til að ígrunda hvernig hægt væri 

að gera betur.  
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3.3.3 Kennsluáætlanir og óformleg viðtöl við kennara í samstarfsskólum 

Í grunninn gerði ég eina kennsluáætlun (sjá viðauka 1) en aðlagaði hana svo hverjum skóla 

fyrir sig eftir aldri, getu og bakgrunni og eftir viðtöl við listgreinakennara hvers skóla sem ég 

vann með. Ég skráði hjá mér bakgrunn nemendahópsins og reynslu listgreinakennaranna í 

að vinna og kenna með leir. Ég skráði líka hjá mér hvernig ég upplifði andann í 

kennslustofunni og hvernig aðstaðan var í skólanum til dæmis hvað var til (áhöld, leir, 

leirbrennsluofn). Kennsluáætlanirnar voru einnig aðlagaðar ólíkum aldri og hvort að þeir 

nemendur sem ég kom til með að kenna hefðu fengið kennslu í leir áður. Það var líka munur 

á því að í sumum skólum er leirmótun kennd sem valgrein, en annars voru smiðjurnar hluti 

af myndmenntakennslu. Markmið með að gera kennsluáætlun fyrir hverja kennslustund var 

að hjálpa mér að ígrunda hæfniviðmið fyrir listasmiðjur sem kenna þverfaglegt nám. Ég setti 

mér hæfniviðmið fyrir kennslustundirnar. Kennsluáætlunina notaði ég líka sem tæki til að 

vinna eftir eins og ég væri að vinna sem kennari eftir að hafa lokið námi. 

 Í lok vettvangsnámsins átti ég óformlegt samtal við samkennara um námsefnið og 

hvað þeim fyndist um að kenna þverfaglega í myndmenntakennslu. Einnig langaði mig að 

vita hvað þeim fyndist um að nota leir á þverfaglegan hátt í kennslu og tengja það myndlist. 

Við ræddum líka um hvort sú nálgun að vinna með náttúrufræði og myndlist nýttist til 

kennslu hjá yngri nemendum. Einnig tekið óformlegt viðtal við nemenda í tenglum við 

listasmiðjurnar og þátttöku á sýningu Barnamenningarhátíðar.  

 

 

3.4 Gagnagreining 

Við greiningu gagna nýtti ég mér spíralaðferð Jean McNiff sem byggir á fimm skrefum sem 

útskýrð eru í mynd 5 (McNiff, 2010). Samkvæmt aðferðum hennar eru ígrundun og sjálfsrýni 

lykilhugtök starfendarannsókna. 
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Mynd 5 Starfendarannsóknarhringur skv. Jean McNiff  

Ég spurði mig stöðugt spurninga eins og: Hverju gæti ég breytt? Hvað lærði ég og hverju má 

bæta við? Hvernig eru starfshættir mínir núna? Hvaða þáttum í eigin starfsháttum vil ég 

breyta? Hvernig get ég þróað nálgunina? Ég gerði fjölbreyttar tilraunir til breytinga og skráði 

nákvæmlega í rannsóknardagbók. Í hverju ferli lagði ég mat á hvort tilraunin virkaði. Ef vel 

gengur þá held ég áfram og finna aðra þætti sem vert er að þróa, annars reyni ég nýjar 

lausnir. Eftir framkvæmd í hverjum skóla mat ég hverja nýja nálgun. Í kjölfarið gerði ég 

áframhaldandi breytingar og aðlögun í ljósi endurmats áður en ég hófst handa í nýjum skóla 

(McNiff, 2010).  

Með því að ígrunda og setja fram spurningar eftir hvern tíma jókst gagnasöfnun fyrir 

rannsóknina. Þó að eitthvað virkaði ekki í einu námskeiði vildi ég ekki útiloka að það virkaði í 

því næsta. Aðstæður gátu breyst og ég var alltaf ákveðin í að vera sveigjanleg og lesa í 

aðstæður og nemendur. Ég lagði áherslu á að þessum hringjum er aldrei lokað, heldur muni 

ég bjóða velkomna alla þá hliðarspírala sem munu myndast með nýjum spurningum. Það 

gerir mér kleift að skoða fleiri en einn þátt samtímis án þess að missa sjónar á 

rannsóknarspurningunni (McNiff, 1988). Mér finnst þetta mikilvægur liður í þróun eigin 

starfskenningar sem í raun lýkur aldrei frekar en starfendarannsókn. Þegar komin er 

niðurstaða í einu viðfangsefni vakna nýjar spurningar sem ég hef áhuga á að halda áfram að 

leita svara við allan minn starfsferil.  

 

3.5. Siðferðislegar vangaveltur 

Við gerð rannsóknarinnar hafði ég allan tímann almenn siðferðileg atriði til hliðsjónar. Þá 

lagði ég áherslu á að fjalla af virðingu um þátttakendur. Ég hafði í huga fjögur atriði sem 

almennt eru talin mikilvæg í rannsóknum sem eru: a) Ekki er fjallað um einstaklinga nema 

með samþykki þeirra. b) Rannsókn valdi engum skaða. c) Að láta sem best af mér leiða við 
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úrvinnslu gagna. d) Að réttlætis sé gætt við dreifingu á gæðum og byrðum (Sigurður 

Kristinsson, 2003).  

Til að verða góður kennari er ekki bara mikilvægt að undirbúa sig sem kennara í 

ákveðnu fagi meðan á námi stendur, heldur þarf líka að ná þeim markmiðum sem 

aðalnámskrá setur fyrir grunnskólana. Þegar gerð er rannsókn á námsefni innan skólanna 

þarf að gæta að faglegum og siðferðislegum þáttum. Hafa ber í huga hvaða tilgangur er með 

rannsókninni og hvert viðfangsefni hennar er (Sigurður Kristinsson, 2003).  

 Þessi rannsókn beinist ekki að nemendum heldur starfsháttum rannsakanda. Litið er 

til upplifana nemenda með tilliti til frammistöðu kennara. Kyn og aldur hefur ekkert með 

upplifun nemenda að segja eða hvað vekur undrun þeirra, eins og það sem gerist ef við 

brennum barrnálar! Hluti af starfi í listasmiðjunum var að safna jarðefnum úti í náttúrunni. 

Þar sem rannsóknin var gerð í skólum í þéttbýli kom upp sú spurning hver væru mörkin á því 

hvað má tína svo sem möl, steina eða laufblöð í blómabeði við fjölbýlishús, bílastæði eða 

aðrar byggingar. Það er mjög skýrt að ekki má fjarlægja jarðefni í friðlandi. Við sem 

einstaklingar eða hópar ættum að forðast að hafa skaðleg áhrif á umhverfi okkar með 

eyðileggingu friðlands. Jörðin stendur frammi fyrir mörgum áskorunum, svo lærum af 

mistökum og hemjum neyslu. Sú aðlögun er nýja siðferðisviðmiðið (Hussaini, 2021). 
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4. Niðurstöður og framkvæmd 

Ég skipulagði listasmiðjur í fjórum skólum í samvinnu við verkefnið LÁN (listrænt ákall til 

náttúrunnar) á vegum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur. Það verkefni hefur að markmiði 

að vinna þverfaglega með náttúruvísindi og listir með áherslu á að tengja huga, hjarta og 

líkama. Listasmiðjurnar byggðu á verkefni sem ég kenndi í vettvangsnámi í kennslufræði við 

listkennsludeild LHÍ, bæði í grunnskóla og framhaldsskóla (sjá umfjöllun í viðauka 2). 

Verkefnið var unnið keðjuverkandi þar sem ég bjó til kennsluáætlun fyrir skóla A með 

markmiði og tímaramma. Í smiðjunum þróaði ég áfram það sem ég hafði gert áður í 

vettvangsnáminu og fann nýja vinkla. Eftir að hafa farið í einn tíma í skóla A tók skóli B við. 

Gerð var ný kennsluáætlun með breytingum með það í huga að bæta og prófa nýjar áherslur 

án þess að missa markmiðið að vinna með útinám, listsköpun og náttúrufræði. Því næst tók 

skóli C við með nýjum áherslum, þar sem kennslustundir voru ekki með sama sniði og í skóla 

A og B. Þar var námskeiðið aðlagað þeim aðstæðum. Upplifun nemendanna og ekki síst 

viðtökur kennaranna voru skráðar í dagbók.  

Til að ná settu markmiði við að skoða hvernig mér tækist til að vinna þverfaglega 

með grunnskólanemendum í myndmennt kenndi ég námsefnið sem byggði á tilraunum með 

íslensk jarðefni í leir og glerunga og tengdi við bæði jarðfræði og efnafræði.  

 

4.1 Listasmiðjurnar  

Hver listasmiðja var kennd í fjögur skipti í tveimur samliggjandi kennslustundum með viku 

millibili (ýmist 60 eða 80 mínútur). Gert var ráð fyrir að smiðjurnar gætu riðlast vegna 

starfsdaga og annarra frídaga í skólunum.  

Upphaflega kennsluáætlunin (viðauki 1) gerði ráð fyrir að fyrsta kennslustund færi í 

vettvangsferð út frá hverjum skóla til að safna jarðefnum. Allir nemendur fengu poka eða 

box til að safna grjóti, sand, laufum, litlum greinum eða öðru sem vakti áhuga þeirra á að 

brenna í leirinn til dæmis ál eða gler. Rusl eða plast var ekki hluti af efnivið í tilraun. Allir 

nemendur skráðu niður í skissubók hvað þeir fundu, tóku myndir til að setja í vinnubók eða 

skissuðu.  

Næsta skref á degi tvö var að búa til prufubakka í steinleir fyrir jarðefnin sem þau 

söfnuðu á degi eitt. Allir prufubakkarnir urðu að hafa brúnir til að koma í veg fyrir að það 

sem verið var að brenna myndi leka á hillurnar í keramik ofninum. Leirlím var sett á flatan 
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flöt á steinleirbökkunum og jarðefnin þannig fest fyrir brennslu. Til að auka fjölbreytileika í 

efnisúrvali þá voru líka gefnir möguleikar á að velja efni sem til var í skólastofunni eins og 

skeljar, ösku, vikur eða íslenskan jarðleir. Milli annarrar og þriðju kennslustundar voru 

prufurnar brenndar. Þær þarf að brenna tvisvar, fyrst í lágbrennslu og svo í hábrennslu. Í 

þeim skólum sem ekki voru með leirbrennsluofn tók ég prufurnar heim til að brenna þær á 

vinnustofunni minni.  

Í þriðju kennslustund fengu nemendur kynningu á því hvað glerungar eru og af 

hverju leirmunir eru glerjaðir. Ég sýndi þeim mismunandi tegundir af leir og glerungum og 

sagði þeim af hverju það skiptir máli að vita hvaða eiginleika efnin hafa sem verið er að 

vinna með hverju sinni.  

Nemendurnir unnu verkefni í hóp tvö til þrjú saman og blönduðu jarðefnum við 

grunn glerungs, sigtuðu og máluðu á steinleirsbakkana. Notuð voru náttúruleg jarðefni frá 

fyrri kennslustundum sem litarefni. Þau bjuggu eining til lágmynd með því að fletja út 

steinleir. Frjálst val var með útfærslu og stærð en innan viðráðanlegra marka. Þau notuðu 

lauf, gróður, steina og annað sem þeim fannst áhugavert að nota til að stimpla í leirinn og 

byggja þannig upp myndverk hvort sem það var landslag eða endurtekið munstur. Málað var 

með oxíð litum í áferðina sem myndaðist.  

Lokatíminn fór í að skoða alla prufurnar. Við veltum fyrir okkur hvað gerðist þegar 

nemendur völdu að brenna grjót og gróður og glerungaprufurnar. Í þessum tíma veltum við 

fyrir okkur hvaða efnahvörf eiga sér stað út frá jarðfræði og steinefnafræði. Loka tíminn var 

mismunandi eftir skólum og fengu nemendur að koma með óskir um í hvað sá tími var 

nýttur.  

Námsmat listasmiðjunnar fólst í að ræða niðurstöðurnar og hvaða hugmyndir væri 

áhugavert að vinna áfram.  

 

4.2 Undirbúningur, sjálfsskoðun og tilraunir 

Það má segja að undirbúningur fyrir listasmiðjurnar hafi byrjað fyrir mörgum árum, þegar ég 

hóf að safna steinum, sandi, ösku og öðrum jarðefnum. En aðdragandinn að rannsókninni 

sjálfri var ekki langur.   

Áður en ég byrjaði að kenna þróaði ég þá hugmyndafræði sem ég vildi vinna eftir. 

Hún fólst í að búa til námsumhverfi þar sem allir nemendur gætu tekið þátt í skapandi 
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skólastarfi með fjölbreyttu námsefni. Ég vildi að nemandinn upplifði að hann skipti máli og 

gæti sett sér markmið sjálfur. Ég vildi vera kennari sem leiðbeinir, hlustar og fræðir. Ég vildi 

vera til staðar til að aðstoða nemendur til að ná því markmiði sem þeir setja sér.  

Til að undirbúa mig betur fyrir verkefnið þá ákvað ég að prófa það á sjálfri mér, eins 

og ég væri nemandi. Ég fór út að ganga til að safna efni og þar sem Malbikunarstöðin er í 

næsta nágrenni við mig þá fór ég þangað í heimsókn og fékk kynningu á þeim jarðvegi sem 

þeir nota í malbik, bæði íslenskum og innfluttu frá Noregi. Ég fékk með mér sýnishorn til að 

nota í tilraunir. Mín fyrstu mistök voru að ég skráði ekki strax niður úr hvaða námu 

jarðvegurinn kom. Þetta kenndi mér mikilvægi þess að skrá allt niður strax. Ég bjó til prufur 

og brenndi, einnig gerði ég tilraunir með glerunga og þau efni sem ég fékk frá 

Malbikunarstöðinni. Þau jarðefni sem ég fékk voru til dæmis vikur úr Lambafelli, sem kemur 

úr námu í Þrengslum, og Hylit sem er hvítt granít og kemur frá Noregi. Hylit hentar vel sem 

grunnur í glerung þar sem það er með gott brennsluþol. Þessar tilraunir mínar voru 

mikilvægar í ljósi þess að umhverfis skólana má finna mikið af jarðefnum úr námum eins og 

Lambafelli og Hylit. Einnig gerði ég tilraunir með önnur efni sem mér datt í hug að sennilegt 

væri að nemendur myndu finna í sínum vettvangsferðum (sjá mynd 6).  

Þegar ég geri prufur hvort sem er fyrir glerunga eða til að brenna önnur efni þá vinn 

ég skipulega og geri þær allar jafn stórar. Ég merki prufurnar eftir ákveðnu kerfi sem hentar 

fyrir mína skráningar í skissubók. Útlit þessara tilrauna er ekki skapandi heldur er allt mjög 

staðlað. Þetta er sú aðferð sem mér var kennd í mínu keramiknámi og mér finnst hún henta 

vel því þegar gerðar eru prufur í leir þarf alltaf að reikna með rýrnun, nema að það sé alltaf 

notaður sami leirinn frá sama framleiðanda. Ég gerði nokkrar glerungaprufur sem voru ekki 

flatar plötur, fjórir sinnum átta cm. Það var áhugavert að fara út fyrir þægindarammann og 

láta reyna á skapandi útlit prufanna. Ég er ekki samfærð um að það myndi henta mér sem 

rannsóknarefni ef ég ætti að lesa úr þeim ákveðna niðurstöðu út frá því hvort glerungurinn 

sé gegnsær, þekjandi, brotnar á hornum og hvort hann leki eða sé stöðugur.  
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Mynd 6 Tilraunir með ýmis efni af vinnustofunni minni 

4.3 Hringur 1 Skóli A 

Ég hafði komið áður í skóla A en í allt öðrum erindagerðum og tengdist það íþróttastarfi. 

Skólinn er í gamalgrónu hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Kennslustofan er í kjallara skólans 

með góðu aðgengi þar sem ekki eru margir gangar og dyr að fara um. Það voru 12 nemendur 

í áttunda bekk og þeir sem tóku þátt í verkefninu voru í valáfanga í leir. Listgreinakennarinn 

er kona á miðjum aldri róleg og mjög notaleg í viðmóti.  

 

Mynd 7 Skýringatexti 

Starfið skoðað: 

Í skóla A lagði ég mikla áherslu á fræðslu því ég vissi að þessi hópur hafði unnið skapandi list 

með leir og komið við leir áður. Í vettvangsferðinni sem var fyrirfarm ákveðin hringur var ég 

búin að kortleggja hvað við ættum að stoppa og tína efni. Þetta var eins og að skipuleggja 

fjallgöngu með fræðslu. Með þau verkefni sem ég lagði fyrir hópinn var ég með innlögn í 

upphafi tíma með fyrirfram ákveðnum fyrirmælum og ákveðnum ramma um hvernig ætti að 
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vinna verkefnið. Ég hafði miklar væntingar til þessa hóps og lagði fyrir þau verkefni sem voru 

flóknari en ég hef gert áður. Ég lagði áherslu á samvinnu og verkaskiptingu á milli nemenda. 

Ég var með sýnikennslu hvernig ætti að útfæra verkefnin, en var meðvituð um getu og hæfni 

hvers nemanda. Ég lagði áherslu á að mæta nemendunum á þeim stað þar sem þau voru 

stödd og byggði á reynslu þeirra úr hverfinu í anda grenndarkennslu. Einhverjir nemendur 

vildu ekki taka þátt. Ég spjallaði við þá með jákvæðum ábendingum og hrósi. Með því að 

skipuleggja námsefnið þannig að nemandinn taki þátt í umræðum og kennarinn aðstoði þá 

við að setja sér markmið sem eru raunhæf innan tímarammans sem settur er fyrir í 

kennslustundinni, en sveigjanlegur með því að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum að hætti 

Ingvars Sigurgeirssonar.  

 

Ígrundun: Túlkun á aðstæðum: 

Túlkunarþátturinn tengist þróun starfskenningarinnar og er því mjög persónulegt ferli fyrir 

mig. Ég mat það svo að ef nemendur tóku virkan þátt og vildu leysa verkefni og vinna vel í 

tímanum hafi mér tekist að vekja áhuga hjá þeim. Að halda athygli nemenda á meðan verið 

er að leggja fyrir verkefni eða þegar ég var með fræðslu túlkaði ég þannig að mér hafi tekist 

vel að koma efninu frá mér. Einnig þegar nemendur báru fram spurningar og ef ég þurfti ekki 

að endurtaka upplýsingarnar oft . Ég velti líka fyrir mér hvort að ástæðan væri sú að 

nemendur eru vanir að vera mataðir á upplýsingum.  

 

Framkvæmd: 

Framkvæmdin gekk að mestu leyti vel þar sem ég mætti í alla tíma vel undirbúin. Ég var búin 

að skipuleggja allar kennslustundir vel með ákveðnum ramma af verkefnum og fyrirfram 

ákveðnu viðfangsefni. 

 Í fyrsta tímanum fór ég með nemendum í gönguferð þar sem við söfnuðum 

jarðefnum til að vinna með í nágrenni skólans (sjá mynd 8). Ég gerði mér grein fyrir að það 

var kalt og passaði að hafa ferðina ekki of langa. Ég sýndi þeim staði með mismunandi 

jarðefnum og útskýrði fyrir þeim að þessi efni kæmu úr malarnámum eins og í Lambafelli. Ég 

sýndi þeim líka mismuninn á hvítum steinum sem við fundum og útskýrði að þetta væri 

innflutt efni því það finnst ekki svona hvítt grjót á Íslandi. Ég ræddi við nokkra nemendur um 

hvað það er hollt og gott að fara út að ganga, og svo sást til sólar og ég minnti þau á að við á 

Íslandi fáum ekki nægilegt d-vítamín frá sólinni, svo að það er nauðsynlegt fyrir okkur að fara 
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út í sólskinið. Ef kalt er þarf að ganga hraðar til að halda á sér hita. Þó að ég hafi verið búin 

að undirbúa og kortleggja gönguna vel þá gekk mér ekki vel að fá nemendurna til að taka 

þátt. Ég velti fyrir mér hvort ég hafi verið of skipulögð og með of miklar væntingar fyrir fyrsta 

tímann sem ég var að kenna en ég held að það hafi spilað inn í að kalt var í veðri.  

Nemandi: Það er kalt, er þetta ekki að verða búið? Ég: Það er ekki eins kalt og í gær. 

Nemandi: Ég fór ekkert út í gær. Ég: Þá er nú gott að komast út og anda að sér fersku lofti. 

Jú, við erum alveg að verða búin.  

 

Mynd 8 Fjölbreytt jarðefni umhverfis skólann 

Í kennslustund tvö unnum við með jarðefnin. Ég gaf þeim ákveðin fyrirmæli um hvernig þau 

áttu að vinna prufurnar, en útlitið skipti ekki máli. Ég lét þau byrja á því að fletja leirinn út. 

Ég útskýrði fyrir þeim það hitastig sem prufurnar eru brenndar við, til að þau áttuðu sig á 

muninum á að baka köku við 200°C og leir við 1250°C . Ég útskýrði einnig fyrir þeim að flest 

þau jarðefni sem þau voru að nota tengjast að einhverju leyti eldgosum og að hitastig 

hrauns í eldgosi er 1200°C til 1300° C. Þannig gátu þau ímyndað sér að þegar prufurnar 

brenna í ofninum þá verða til lítil eldgos. Prufurnar voru með fjölbreytt útlit og mátti sjá 

falleg og góð vinnubrögð (sjá mynd 9-10).  

Ég var með sýnishorn af móbergi sem ég hafði nýlega tínt og sagði þeim að stundum 

er sagt að móberg sé íslenska grjótið því það er algengasta grjótið í íslenskum fjöllum. Ég 

spurði hvort þau gætu nefnt mér eitt móbergsfjall? Eða aðra steintegund? Svarið var já, 

Esjan og blágrýti. Þau nefndu nokkur fjöll eins og Helgafell í Hafnarfirði, Keili og Vífilsfell 

könnuðust þau við sum hver. Með þessu samtali gat ég tengt við þeirra fyrri reynslu eins og 

þegar ég fer með hópa á móbergsfjöll og segi sögur um jarðfræði þeirra eins og hvernig þau 

mynduðust undir jökli.  
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Mynd 9-10 Tilraunir nemenda í skóla A fyrir brennslu 

Í kennslustund þrjú var ég með fræðslu um tilgang glerunga og af hverju það skiptir máli að 

glerja. Sem dæmi þá er ekki nóg að búa til fallega skál, ef glerungurinn er ljótur eða skálin 

glerjuð með lélegum glerungi þá er hún hvorki nothæf né söluhæf. Ég útskýrði líka fyrir þeim 

að það er hægt að kaupa tilbúna glerunga og að flestir listamenn gera það. Ég kom með 

samlíkingu við bakstur. Þegar maður býr til sína eigin glerunga er munurinn eins og að baka 

köku eftir uppskrift þar sem maður þarf að finna til öll hráefnin eða kaupa pakka út í búð 

með öllu blönduðu saman.  

Ég útskýrði fyrir krökkunum hvernig maður þarf jafnvægi milli þriggja þátta sem eru 

bindarar, bræðarar og glermyndarar. Ef eitt af þessum efnum er ekki í réttu hlutfalli þá getur 

glerungurinn lekið eða myndað til dæmis loftbólur. Flest þau efni sem við notum í glerunga 

koma úr steinaríkinu eins og feldpat og kaolín.  

Hluti af þessu verkefni var að fá nemendur til að prófa ólíkan efnivið og sjá hvað 

gerist þegar hann brennur. Það er í anda reynslunáms Dewey. Dæmi um uppgötvanir 

nemenda var að gróður brennur í burtu og skilur bara eftir áferð í leirinn og þegar unnið er 

með skeljar breytist leirinn ekkert en skelin molnar niður og verður að dufti eða kalki. Þau 

sáu hverjar afleiðingar efnahvarfs geta orðið. Ég hvatti nemendur til að prófa fjölbreytta 

hluti, þó svo ég sjálf vissi hvað myndi gerast í brennslunni, því hluti ef þessu er að nemendur 

komist að því sjálfir og læri þannig þá aðferð að gera tilraunir. Niðurstaðan var að við hátt 

hitastig í brennslu brennur gróður í burtu en hraun, aska og sandur bráðnar.  

Hvíta grjótið bráðnaði minna en það kom gleráferð á það. Þetta grjót var 

graníttegund og hefur glermyndbindara eiginleika og gott brennsluþol og er því gott efni í 

glerungagerð (sjá mynd 11-12). Granít er gömul samanþjöppuð aska. 
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Mynd 11-12 hvítt grjót fyrir og eftir brennslu við 1250°C 

Nemendur komu með margs konar athugasemdir um ferlið. Einn nemandi sagði: „Ég hélt að 

þetta myndi bráðna meira.“  

Í þriðja tímanum lagði ég áherslu á listsköpun og hvernig hægt er að nota leir til að 

búa til lágmyndir. Tækin voru jarðefnin og gróðurinn sem þau voru búin að safna. Lauf og 

steinar voru notuð sem stimplar eða teikniáhöld. Oxíð sem eru náttúruleg litarefni voru 

notuð til að mála leirinn (mynd 13). Með þessu verkefni var ég að kenna nemendum verklag, 

vera skapandi og hjálpa þeim að dýpka hugmyndir sínar (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 

Mynd 13 Lágmyndir málaðar með oxíð 

Í lokatímanum voru prufurnar komnar úr brennslu. Við söfnuðumst öll saman og skoðuðum 

hvað hafði gerst og greindum að efnin úr eldgosunum höfðu bráðnað. Ég fjallaði um nokkrar 

prufur og bað nemendurna sem áttu þær um að lesa fyrir okkur hvaða efni þau notuðu við 

gerð þeirra. Þar sem þau unnu mörg með sömu jarðefni var ekki mikill munur á milli þeirra. 

Einn nemandi hafði notað dökkan steinleir í prufurnar sínar og bjó til nokkrar. Þessi nemandi 

vann skipulega og setti eitt jarðefni í hverja prufu. Útkoman var mismunandi brúnar klessur 
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en alveg ótrúlega fallegar og benti ég þeim á hvað hægt er að gera með sandi og grjóti og fá 

út svona fallega brúna tóna. Annar nemandi hafði sett flipa af kókdós, hann bráðnaði ekki 

alveg en ég útskýrði að við hærri hita þá hefði málmurinn bráðnað meira. Af því að þetta var 

lokatíminn þá fengu nemendur að ráða hvað þau vildu gera og upp kom sú hugmynd að 

heimsækja vinnustofu. Ég ákvað að bjóða þeim á vinnustofuna mína sem er í nágrenni 

skólans. Mér fannst það kjörið tækifæri fyrir þau að kynnast menningu sem leynist í hverfinu 

þeirra og setja námið í raunverulegt samhengi. Markmið með útinámi er líka að kynnast því 

sem er að gerast úti í samfélaginu eins og á listasöfnum og í fyrirtækjum, skipulagt af 

kennara innan skólatímans skólatíma (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 

Þar var ég búin að stilla upp mínum eigin rannsóknum og úrval af mismunandi verkum og 

aðferðum sem ég vinn með í leir.  

Ég kynnti mismunandi leirtegundir sem var einskonar upprifjun úr fyrri tíma. Ég var 

með nokkra hluti sem höfðu verið brenndir í holubrennslu. Ég útskýrði fyrir þeim hvernig 

það er gert og sýndi þeim líka hluti sem höfðu verið brenndir í gasofni. Ég útskýrði fyrir þeim 

að það er bara til einn viðargasofn á Íslandi sem ég veit um. Gasið er talið vera dýrara en að 

borga rafmagn fyrir hefðbundinn keramikofn. Ég sagði þeim frá því að þegar kopar í glerung 

er brenndur í gasofni verður breyting á litnum og verður græni liturinn rauður. Það gerist 

þegar gasofninn er kominn í 1250°C og kallast reducion, sá hiti er látinn halda sér í 

klukkutíma, eftir það er skrúfað fyrir gasið.  

Ég var líka með kynningu á nokkrum hlutum sem ég á eins og leiðara úr 

rafmagnsstaurum. Þeir eru búnir til úr postulíni vegna þess að postulínið leiðir ekki rafmagn. 

Ég sagði þeim stutta sögu af því að þegar ég var lítil þá var þessi hlutur fyrir framan mig alla 

daga, þar sem pabbi minn vann við að setja upp rafmagnslínur. Það eru ekki mörg ár síðan 

ég áttaði mig á að þetta væri búið til úr postulíni eins og klósettið sem við notum. Af því að 

við vorum að tala um postulín sýndi ég þeim afsteypu af skammkepp úr kind. Ég spurði hvort 

einhver vissi hvað þetta væri. Þau voru viss um að þetta væri eitthvað náttúrulegt en voru 

ekki viss. Í framhaldi sýndi ég þeim fyrirmyndina og útskýrði hvað mótagerð fæli í sér og 

hvernig hægt væri að fjöldaframleiða keramik og sagði þeim að borðbúnaðurinn okkar væri 

framleiddur þannig. Einnig var ég með hluta af tilraunum sem ég hef gert í gegnum árin (sjá 

mynd 14-16). Mér leið vel að geta miðlað minni reynslu og þekkingu sem listamaður í mínu 

náttúrulega umhverfi sem vinnustofan er.  
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Mynd 14-16 Hlutir úr ýmsum áttum með fjölbreyttum aðferðum í leir, safn af tilraunum, gifsmótagerð 

samansett af master, móti og afsteypu.  

Mat: 

Ég fann hvernig sjálfstraust mitt jókst í hvert skipti sem ég kenndi nemendahópnum. Það má 

líklega rekja til jákvæðs viðmóts, hróss og stuðnings kennara nemendanna sem vann með 

mér. Hún staðfesti að ég kom efninu frá mér á skýran hátt og náði að gera kennslustundirnar 

áhugaverðar. Mér leið vel af því ég fann að ég var með stjórn á hópnum og svo til allir 

hlustuðu á fyrirmælin. Ég náði að miðla fróðleik um jarðfræði og efnafræði í gegnum þær 

tilraunir sem unnið var með.  

Listgreinakennari skóla A sem var viðstödd listasmiðjuna var virkilega hrifin af þeirri 

hugmynd að vinna með leir svona þvert á greinar og tengir hún vel við þá hugmynd í sinni 

vinnu. Henni fannst hugmyndafræðin skýr og að nemendur hafi skilið ferlið allt frá því að 

farið var út að ganga og þar til tilraunirnar komu úr ofninum. Námsefnið bauð upp á 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og auðvelt var að aðlaga verkefni að hverjum nemanda með 

smá tilfæringum svo þau nái öll markmiðinu. Það væri gaman að taka verkefnið lengra og 

leyfa þeim til dæmis að holubrenna.  

 

Breytingatillögur fyrir næstu framkvæmd: 

Eftir á að hyggja var ramminn frá mér mjög afmarkaður og lítið svigrúm fyrir nemendur til að 

taka ákvarðanir. Því taldi ég það áhugaverða áskorun fyrir mig að vera ekki með jafn stífan 

ramma á námskeiðinu í næsta skóla. Þar ákvað ég að leyfa nemendum að hafa meira frelsi 

með að skapa og vinna með tilraunirnar. Ég ákvað líka að velja ekki gönguleiðina fyrirfram og 
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leyfa þeim að ákveða hvar ætti að stoppa til að ræða ólík efni. Eins og listgreinakennari benti 

á að vera sveigjanleg og að hægt væri að breyta með litlum tilfæringum. 

 

4.4 Hringur 2 Skóli B 

Fyrirkomulag í skóla B var annað þar sem ég vann í þeim þátttökuskóla með tvo bekki sem 

ég kenndi sama dag hverjum á eftir öðrum. Það voru 13 nemendur í hvorum bekk og var 

þetta sjöundi bekkur. Listgreinakennarinn er kona á miðjum aldri, glaðleg og hress. 

Skólastofan er stór og vel búin tækjum til leirkennslu og þar hafa þau afnot af rennibekk. 

Þarna var líka hnoðborð og mikið til af verkfærum en ekki kökukefli til að fletja út leir.  

 

Starfið skoðað: 

Í skóla B ákvað ég að bera saman hvernig væri að kenna yngri hópi þetta námskeið. Ég vildi 

líka leggja aukna áherslu á að leyfa þeim að stjórna ferðinni og lagði mikla áherslu á þeirra 

sköpun en innan ákveðins ramma. Í vettvangsferðinni fengu þau að stjórna hraðanum og 

hvar þau vildu stoppa og tína efni. Ég kom með ábendingar eins og „hey, sjáið þetta gæti 

verið áhugavert“ án þess að segja þeim beint að tína upp hlutinn. Ég komst að því að hægt 

er að taka stjórnina án þess að vera með fyrirskipanir heldur með því að vera lausnamiðuð 

og finna nýja leiðir til að gera námið skemmtilegt. Ég lagði mig fram um að koma með 

fræðslu á leiðinni og var það var góð leið til að halda hópnum saman og líka til að það sé 

einhver tilgangur með útinámi. Í vinnunni í skólastofunni fannst mér erfitt að hafa yfirsýn yfir 

verkefnið og var stöðugt að reyna að finna lausn á því hvernig ég gæti það án þess að stjórna 

verkefninu of mikið. Ég velti fyrir mér hvort það væri aldurinn eða frelsið. Ég var meðvituð 

um að þetta var yngsti hópurinn og hafði áhyggjur af að verkefnin væru of erfið fyrir þau. Ég 

ræddi mikið um eldgos þegar ég var að tala um hitastig á brennslum sem eftir á er mjög 

skemmtilegt, því það byrjaði að gjósa á Reykjanesi nokkrum mánuðum síðar.  

 

Ígrundun: Túlkun á aðstæðum: 

Þótt veðrið væri kalt þá upplifði ég ákveðið frelsi fyrir nemendurna að fara út úr 

skólastofunni. Í þessum skóla vann ég með tvo mjög ólíka hópa en þau unnu vel og sýndu 

viðfangsefninu mikinn áhuga. Þau helltu sér í að gera tilraunir og voru ekki feimin við að 

blanda saman efnum sem var ósennilegt að gæfu okkur góða niðurstöðu sem hægt væri að 
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vinna með áfram ef þetta verkefni ætti að gera það. Nemendurnir voru forvitnir og vildu vita 

hvað gerðist ef við brenndum til dæmis kókoshnetu og krabba. Ég fann að þau voru mjög 

spennt að sjá hvað ætti eftir að gerast. Þau spurðu mikið um hvort þau mættu prófa að 

brenna hitt og þetta, eins og skeljar, sand, spýtu og annað sem þau fundu í vettvangsferðinni 

og í skólastofunni. Nemendurnir voru duglegir að taka þátt og prófa ýmis efni í tilraunirnar 

en kannski meira á þann hátt að þau voru að nýta jarðefnin til að skreyta með frekar en að 

vinna sem vísindamenn og fá markvissar niðurstöður, vegna þess að þegar mörgum efnum 

er blandað saman er erfitt að greina nákvæmlega hvað gerist við brennslu (sjá mynd 17-18). 

 

Mynd 17-18 Tilraunir nemenda skreyttar með jarðefnum og gróðri. 

Fyrir nemendurna var þetta meira að upplifa og uppgötva. Einn nemandinn var með 

krabbaskel og sá vildi vita hvað gerist þegar við brennum krabbaskel. Niðurstaða nemandans 

sem hann skráði í vinnubók var: „Krabbaskel brennur upp og verður að kalkdufti“. Krakkarnir 

voru ánægðir með að fá að læra sjálf með því að gera tilraunir og uppgötva.Í aðalnámsskrá 

gunnskóla frá árinu 2011 er talað um að nemendur læri að vinna sjálfstætt og ákveðið 

verklag þegar þeir fáist við verkefni við hæfi sem vekur áhuga þeirra.  

  Í samtali við listgreinakennara skólans ræddi ég hvað það væri áhugavert að vinna 

svona verkefni samtvinnað við náttúrufræði þar sem líka væri verið að skoða og gera 

tilraunir með efni úr sjónum eða af ströndinni. Það væri til dæmis hægt að brenna sand og 

skoða hvaða efnahvörf eiga sér stað. Líka að nýta sér tæki skólanna eins og smásjá og skoða 

hver er munnurinn á sandi og ösku þegar þau efni eru skoðuð fyrir og eftir brennslu við 

ákveðið brennslustig.  
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Framkvæmd: 

Ég hóf alla tímana á því að segja þeim hvað það væri gaman að vera með þeim aftur og 

þakkaði fyrir síðast. Mér fannst mikilvægt að þau myndu upplifa að þau skipta máli og að ég 

væri þakklát fyrir að fá að kenna þeim. Í vettvangsferðum okkar skoðuðum við tvö ólík 

svæði. Annar bekkurinn fór í fjöru þar sem við vorum að vonast til að finna sand til að prófa 

en sandurinn var meira smá sandsteinar. Seinni hópurinn fór að skoða grænt opið svæði ekki 

langt frá skólanum, þar var ekki mikið um jarðefni en gróður, glerbrot og áhugaverðar 

jarðminjar. Í þeirri ferð fræddi ég þau um friðlönd. Í höfuðborginni má finna nokkra staði 

sem eru friðaðir vegna merkilegra steingervinga. Ég sagði þeim að ég mundi koma til með að 

fræða þau meira um jarðfræði. Þá kom strax athugasemd um að jarðfræði væri leiðinleg. Ég 

svaraði með því að segja; hún þarf ekki að vera leiðinleg og ég ætla að kenna ykkur hvernig 

hægt er að læra jarðfræði á skemmtilegan hátt. Þegar komið var í skólann flokkuðu þau 

efniviðinn í box eins og steina saman, skeljar og glerbrot ( sjá mynd 19). 

 

 

Mynd 19 Nemendur búnir að flokka efnin sem þau tíndu í vettvangsferðinni. 

Þar sem ég vildi skoða var hvernig námskeiðið myndi þróast ef nemendurnir fengju að 

stjórna ferðinni og fá að nýta sína listsköpun og forvitni við að vinna tilraunirnar. Ég passaði 

mig á því að vera ekki með of langa innleiðingu heldur ganga á milli og útskýra fyrir þeim 

verkefnið í hverjum hóp fyrir sig. Með þeim hætti gat ég beitt óhefðbundnum leiðum við 

leiðbeiningar og miðlað efni með auknum áherslum á ákvarðanatöku nemenda (Land, 2013).  

Þar sem skólastofan var stór var auðvelt að dreifa þeim og mynda litla tveggja til 

fjögurra manna hópa en það kom upp sú staða að þau voru mikið dreifð og ég átti stundum 

erfitt með að sinna öllum hópum og hafa yfirsýn. Ég velti líka fyrir mér styrkleikum 

samvinnunáms og vonaði að með því að prufukeyra þetta sem hópverkefni þá yrðu 
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krakkarnir ekki eins uppteknir af því að taka prufurnar með sér heim, en sú staða kom upp 

bæði í skóla A og í vettvangsnáminu í grunnskóla. Þau voru ekki alveg tilbúin að vinna þetta í 

hóp nema allir fengju eitthvað til að eiga. Þá kom ég með þá tillögu að allir fengju að gera 

tilraun en þau ættu að vinna saman og ákveða sín á milli hvaða jarðefni þau settu í prufurnar 

svo að það notuðu ekki allir sama efnið. Það var áhugavert að fylgjast með einum hópnum 

þar sem ég sá að nemandi tók stjórnina og skipulagði hvernig þau ættu að vinna verkefnið. 

Svo úthlutaði sá hinn sami verkefnum.  

Eins og áður hefur komið fram var ég með stuttar og markvissar innlagnir fyrir 

þennan hóp en ég var upplýsandi um hvað viðfangsefnið var fyrir hverja kennslustund. Ég 

vildi ekki að nemendurnir myndu upplifa óöryggi með hver tilgangurinn væri með 

kennsluefninu og byggi ég það á fyrri reynslu við að kenna listasmiðjurnar. Ég var mikið á 

hlaupum á milli til að aðstoða þau þegar þau voru stopp. Ég kom með sýnidæmi og alltaf 

nokkrar útfærslur á því hvernig hægt væri að leysa verkefnin án þess að segja; þið eigið að 

gera þetta svona. Það er ekkert rétt eða rangt.  

Í sköpunarþætti verkefnisins lagði ég mikla áherslu á að hóparnir fengju frjálsar 

hendur, tel ég að aldur þessara nemenda hafi verið ákjósanlegur til að ná frjálsu flæði hjá 

þeim við að skapa. Myndlist og myndbygging var viðfangsefnið í leirmynd sem nemendur 

áttu að búa til á leirplötu og nýta sér efniviðinn úr gönguferðinni til að búa til áferð og 

myndefni. Þau voru hvött til að vinna sjálfstætt við myndbygginguna og voru ekki með 

fyrirmynd.  

Í öðrum og þriðja tíma var kennsla í jarðfræði og efnafræði. Ég útskýrði fyrir þeim að 

við búum á eldfjallaeyju og flest þau steinefni sem við vorum að vinna með eiga uppruna 

sinn í eldgosi. Hvort sem það er sprengigos, hraungos eða gos undir jökli. Hitastig eldgoss er 

það sama og við leirbrennslutilraunirnar sem við vorum búin að vinna í tímanum. Ég sagði 

þeim sem dæmi að þegar við bökum köku heima þá stillum við ofninn þar á 200°C en 

leirofninn er stilltur á 1250°C sem er sama hitastig og þegar hraun bráðnar og verður glóandi 

rautt. Þess vegna bráðnar hraun og flestir steinar þegar við brennum prufurnar okkar . 

Efnafræði fólst í kynningu á glerungum og af hverju við glerjum hluti. Til að búa til glerung 

þurfum við ákveðna efnafræðilega þekkingu. Við glerjum til að búa til fallega hluti sem við 

getum notað eins og til dæmis kaffibolla. Með því að gera tilraunir með jarðefni þá verður 

grjótið sem þau voru að tína kannski að eldgosi í leirbrennsluofninum og verður fallegt eins 
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og Yuriko talar um, af hverju geta ruslahaugar ekki verið fallegir á mynd á dagatali eins og 

þjóðgarðar.  

Í loka kennslustundinni óskuðu þau eftir að fá að prófa að renna. Ég tók þeirri 

áskorun að renna með þeim, alls 25 nemendum og maður á mann vinna. Ég vissi að þetta 

yrði töluverð vinna fyrir mig en fannst þetta flott tækifæri til að geta spjallað við þau hvert 

um sig þar sem ég ákvað að vera ekki með sýnikennslu heldur maður á mann kennslu. Þau 

sem voru ekki að renna voru að klára önnur verkefni á meðan. Þau fengu kynningu á hvernig 

rennibekkur virkar og hvað þarf að hafa í huga eins og að vera ekki með snöggar hreyfingar, 

þá hrekkur leirinn við. Þau fengu góðar leiðbeiningar um handtök eins og að miðja, gera 

holu, draga upp og svo að móta form á rennibekk. Skynjunin er líka að átta sig á að það gildir 

ekki að vera sterkur í höndunum heldur að finna þegar kúlan er í miðjunni og hvernig 

langatöng er í miðjunni til að gera holu. Ekki horfa, heldur treysta á tilfinninguna. 

 Þetta var mikil upplifun hjá flestum þeirra og fundu þau leirinn renna í höndunum og 

nýttu skynjun þeirra (sjá mynd 20-21). Eins og Sennet (2009) talar um þá er ákveðið 

samband milli handar og hugsunar, rennsla fer að miklu leyti fram í huganum. Skipuleggja 

þarf allar hreyfingar því leirinn er á fullri ferð í hringi.  

 

Mynd 20-21 Mynd af höndum skynja leirinn leika milli handa á rennibekk / afrakstur nemenda í að renna. 

Mat: 

Ég var með áhyggjur að börnin væru of ung fyrir þetta verkefni en þeim tókst að leysa það 

vel. Ég átti sundum erfitt með að átta mig á því hvort þau skildu jarðfræðina og efnafræðina. 

Margar athugasemdir þeirra gáfu til kynna að áhugi á efninu væri til staðar. 

Ég lagði mig alla fram við að vera ekki of leiðandi og stíf í kennslunni heldur leyfði ég 

þeim að kenna mér líka svo að ég upplifði þeirra heim í listsköpuninni. Hugsanlega hef ég 

leyft þeim að hafa of frjálsar hendur við gerð tilraunanna því þau voru meira að nýta sér 

efniviðinn til að skreyta prufurnar heldur en að nota hann til að fá niðurstöðu úr tilraunum.  
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Ég fjallaði um að við búum á einstökum stað sem er Ísland. Ég lagði áherslu á að 

ræða við þau um eldgos því ég vildi smita þau af minni ástríðu fyrir eldgosum og að brenna 

hluti. Ég vann markvisst þverfaglega með aðferðum útináms. Í listsköpuninni nýttum við lauf 

og grjót til að búa til myndbyggingu jafnframt því sem við lærðum um jarðfræði og 

efnafræði. Nemendur skoðuðu æðar í laufinu og mismunandi grjót sem gefur áferð. Ég setti 

fyrir verkefni þar sem þau unnu saman í hóp og reyndi á samvinnuna. Leiðtogar stigu fram 

og tóku af skarið við að skipuleggja verkefni. Eftir námskeiðið átti ég spjall við 

listgreinakennara skólans og aðhyllist hún mjög þverfaglega kennslu telur hún að hún kenni 

oft þvert á greinar án þess að gera sér alltaf grein fyrir því. Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru 

nauðsynlegar til að ná til allra nemenda. Hún var ekki viss um að nemendurnir hefðu alveg 

meðtekið jarðfræðina. Hún taldi að kannski hefði ég átt að láta þau gera færri tilraunir og 

ekki gefa þeim alveg eins frjálsar hendur eins og markmið mitt var með þessa tvo bekki. Hún 

styður þann grun hjá mér að kannski séu þau of ung. Hugmyndir mínar varðandi samvinnu 

voru áhugaverðar og gaman að sjá nemendur taka stjórnina og skipta með sér verkum. 

Einnig náði markmiðið með vettvangsferðunum hjá báðum hópum að endurspegla 

hugmyndina um að fá unglinga til að fara út að ganga og læra um náttúruna.  

 

Breytingatillögur fyrir næstu framkvæmd: 

Ég ákvað stíga svolítið til baka því þar sem ég var með mjög frjálsan ramma og fannst ég ekki 

hafa næga yfirsýn og stjórn, urðu smá vandræði í lokin. Þar sem prufurnar þeirra voru unnar 

eftir þeirra hugmyndum og þau mjög áköf í að nýta sér jarðefnin í prufurnar, þá héldu þær 

ekki í seinni brennslu og þar skemmdust tvær plötur. Það sem ég ætla að nýta frá þessari 

reynslu og yfirfæra á næsta námskeið er hvort hægt sé að stytta verkefnið með því að færa 

vettvangsferðina nær skólanum og byrja strax að vinna prufurnar. Gefa þeim mjög skýr 

skilaboð um að prufan þurfi að vera þannig að hún komi til með að halda vatni (samlíking). 

Lesa vel í hópinn, vera með einfaldari úrskýringar á samlíkingum um hvað er að gerast og 

kanna hvort að það skili sér betur til þeirra ef þau setja námsefnið í samhengi við daglegt líf.  

 

4.5 Hringur 3 Skóli C 

Ég fékk góðar viðtökur í skóla C hjá listgreinakennaranum, sem er kona á miðjum aldri eins 

og fyrr. Róleg og með notalegt viðmót. Kennslustofan var á annarri hæð og enginn virkur 
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leirbrennsluofn. Kennslustofan var stór með teikningum og verkum eftir nemendur upp um 

alla veggi. Skapandi umhverfi. Þetta var myndmenntakennsla í níunda bekk og 11 nemendur.  

 

Starfið skoðað: 

Í skóla C var ég með nemendur sem höfðu ekki fengið kennslu í leir. Þar sem ég var búin að 

ákveða að fara til baka og leggja áherslu á grunninn í verkefninu þá var þetta kjörinn hópur 

til að takast á við verkefni á einfaldan hátt með góðum skýringum. Ég var ávallt tilbúin að 

umorða fræðsluna ef ég sá að þau skildu ekki hvað ég var að tala um. Þar sem 

nemendahópurinn var fjölbreyttur vann ég mikið með maður á mann og leiðbeindi þeim að 

setja sjálfum sér markmið um hvernig þau ætluðu að leysa verkefnin. Mér fannst ég ná vel til 

þeirra flestra með rólegri og jákvæðri uppbyggilegri gagnrýni á verkefnin þeirra.  

 

Ígrundun: Túlkun á aðstæðum: 

Ég fræddi þau mikið um eldgos og hvað gerist í eldgosi. Þau voru undrandi þegar ég útskýrði 

fyrir þeim að við bökum köku í ofninum heima á 200°C en það sem þau ætla að setja í 

leirofninn fer á 1250°C og það er sama hitastig og á hrauni í eldgosi. Stóreygðir nemendur 

litu upp frá borðinu. Ég upplifði áhuga hjá þeim á að fá að vinna meira með leir og að fá að 

búa til hlut til að taka með heim eins og verið hefur hjá flest öllum nemendum hingað til. 

Það var áhugavert að fylgjast með nemendum sitja og kreista leirinn, þá eru þeir að skynja 

eitthvað og hafa þörf fyrir það. Ég túlka það ekki sem neikvæða reynslu fyrir mig sem 

kennara, heldur að það sé einhver hugsun að fara í gang hjá þeim í gegnum hendurnar. 

Þegar einn nemandi byrjaði að kreista leirinn vissi ég að nú yrði leirinn fullur af lofti og ekki 

gott að nota hann, en í staðinn fyrir að stoppa nemandann af þá hinkraði ég í smá stund. Svo 

sagði ég að nú væri komið loft í leirinn og því væri ekki hægt að búa til lágmynd úr honum 

núna. Vilt þú ekki bara fá þér nýjan leir og sleppa því að hnoða hann í þetta skipti?  

 

Framkvæmd: 

Við fórum í gönguferð í næsta nágrenni skólans og það var kalt eins og oft er á þessum 

árstíma. Flestir tóku þátt í að safna efni en ég var dugleg að tína og lauma því í pokann hjá 

þeim sem ekki sýndu áhuga. Við stoppuðum nokkrum sinnum og spjölluðum en ég var 

meðvituð um tímann vegna þess að ég var búin að ákveða að byrja strax að vinna prufurnar. 

Ég þekki hverfið ekki vel þannig að ég bað nemendurna um að aðstoða mig við að finna 
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bestu leiðina til baka. Það gerðu þau sómasamlega. Ég hefði alveg ratað en þetta var leið til 

að fá þau til að taka stjórnina. Enginn í hópnum kvartaði um kulda eða bað um að fá að fara 

aftur til baka. Þegar komið var í skólastofuna kom margt áhugavert upp úr pokunum eins og 

glerbrot, peningar og barrnálar. Ég var með sýnikennslu um hvernig við búum til prufur, en 

tók fram að það væri frjálst hvernig þau myndu útfæra þær í formi einhvers konar skálar. Ég 

var ekki með kökukefli til að láta þau fletja leirinn út svo að þau notuðu bara fingurna sem 

verkfæri. Þrátt fyrir að ég væri með ákveðna hugmynd um hvernig prufurnar myndu líta út 

þá urðu til mjög áhugaverð form (sjá mynd 22-23). 

 

Mynd 22-23 Verk nemenda, áhugaverð form, skeið, skál og bolli. 

Uppröðun í skólastofunni var frábrugðin frá fyrri skólum, þarna sátu tvö og tvö saman. Það 

gaf mér gott tækifæri til að fara á milli og spjalla við þau maður á mann. Ég hafði í huga að 

ræða markvisst við nemendurna um hverju þeir hefðu áhuga á og hjálpa þeim að setja sér 

markmið með þessum verkefnum þann stutta tíma sem ég var með þeim. Einn nemandinn 

var staðráðinn í að fá að prófa að brenna krónupeningana sem hann hafði fundið úti. 

Reyndar var nemandinn með nokkrar krónur og tíkalla. „Má ég brenna krónu? “ „Vilt þú ekki 

bara eiga peninginn?“„ Nei, en má ég brenna tíukrónur?“„ Já, þú mátt prófa að brenna 

krónu, ég hef aldrei gert það. Það verður spennandi að sjá hvað gerist. Endilega en vilt þú 

ekki bara taka restina af smápeningum með þér heim?“„ Okey“(sjá mynd 24). 

Ég hef sjálf ekki prófað það svo að jú, endilega prófa. Það er markmiðið með þessu 

að komast af því hvað kemur til með að gerast. 
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Mynd 24 Króna eftir brennslu við 1220°C 

Glerungar og efnafræði voru tekin fyrir í næsta tíma á eftir. Ég kom með nokkra hluti að 

heiman til að sýna þeim mismunandi glerunga og leir. Ég útskýrði vel af hverju við setjum 

glerung á hluti, til dæmis ef bolli væri ekki með glerung þá myndi hann ekki halda kaffi. Ég 

var með sýnishorn af möttum glerungi, glansandi glerungi, hraunglerungi, leirlit og 

kristallaglerungi. Þau fengu að koma við og skoða hlutina. Ég sagði þeim frá því að hér áður 

fyrr hafi margir búið til hraunvasa og að ein stór verksmiðja hafi framleitt leirlistmuni á 

Íslandi. Ég útskýrði fyrir þeim að allur galdurinn við að líma hraun á vasa væri nákvæmlega 

það sem þau hefðu verið að gera með því að setja leirlím á prufurnar og svo grjót og hraun. 

Samkennara fannst merkilegt að það hafi ekki verið flóknara en svo.  

Næsta verkefni var að blanda glerunga. Ég skipti nemendunum í fjóra hópa þar sem 

ég tek mikilvægt að þeir vinni saman og að þessu sinni var það líka hagræðing vegna 

tækjaskorts, þar sem ég var ekki með nógu mörg sigti. Ég átti auðvelt með að fara á milli 

hópa og setja þau inn í verkefnið. Ég útskýrði fyrir þeim hvernig glerungar virka 

efnafræðilega og að þau væru með grunn sem ég hafði blandað saman áður. Þeirra verk 

væri að komast að niðurstöðu um hvaða jarðefni þau myndu vilja bæta við og prófa. Til að 

búa til góðan glerung þá þurfa að vera glermyndarar sem framkalla sterka glerhúð sem gerir 

hráefnin að glerungi og límir saman við agnirnar í leirnum. Það getur stundum verið 

þolinmæðisvinna að sigta glerung og útskýrði ég fyrir þeim að það getur tekið allt upp í 

klukkutíma að sigta fimm kíló af glerungi. Glerungurinn var penslaður á prufurnar.  

Seinna verkefnið þennan dag leyfði ég þeim að vinna frjálst. Þau bjuggu til lágmynd 

úr leir án þess að nota til þess tilbúin teikniverkfæri. Verkfæri þeirra voru steinar, lauf og 

annað sem þau höfðu fundið úti. Markmiðið var að auka skynjun þeirra fyrir leirnum og nota 
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sköpun gegnum sjón og snertingu. Oxíð var notað til að draga fram þau munstur og myndir 

sem urðu til. Myndefnið var fjölbreytt og þarna er ekkert rétt eða rangt, markmiðið er að 

prófa og láta efniviðinn vinna með sköpun (sjá mynd 25). 

 

Mynd 25 Nemendur nýttu sér gróður og steina til að búa til áferð fyrir lágmynd. Oxið var notað til að draga 

fram viðfangsefnið. 

Sum barnanna áttu það til að byrja að kreista leirinn og leika sér með hann.Það var kannski 

ekki alveg verkefnið, en ég bauð þeim þá bara að fá sér nýjan leir og byrja aftur.Þau sem 

voru að flýta sér fengu aukaverkefni, það var að halda áfram að vinna með leir en núna að 

búa til þrívíðan hlut. 

Fyrir lokatímann fengu þau að velja hvað þau myndu vilja gera í síðasta tímanum og 

það var samhljómur um að fá að leira meira. Í lokatímanum voru tilraunirnar komnar úr 

brennslu og við tókum umræðuhring. Við skoðuðum ákveðnar prufur eins og þar sem grjóti 

og ösku var blandað saman og grjótið var rétt byrjað að bráðna, hart súrt basaltgrjót þarf 

hærri hita til að bráðna en askan bráðnaði vel og varð glansandi við 1220°C . Tilraunin með 

eina krónu sem varð svört var mjög áhugaverð og væri gaman að endurtaka við hærri hita.  

Ég var með einfalda sýnikennslu um hvernig hægt er að búa til skál með því að nota 

fingurna. Einföld og góð aðferð er að gera bolta, stinga þumalputta í miðjuna og móta svo út 

frá því. Þegar komin er skál er hægt að hækka hana með því að gera pulsur og bæta ofan á. 

Þau mótuðu í leirinn eftir sinni hugmynd af hlut í þrívídd (sjá mynd 26-27). Það skapaðist 

mjög gott andrúmsloft og flest allir voru að vinna verkefnið. Þá nemendur sem sýndu þessu 

ekki áhuga gaf ég mér tíma til að spjalla við á jákvæðum nótum og spurði hvað þeim fyndist 

skemmtilegt að gera í skólanum. „Langar þig ekki að klára einn hlut?“„ Þetta er mjög 
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áhugavert form hjá þér ert þú ekki til í að bæta smá leir við þá er þetta komið hjá þér?“ 

Þarna voru líka nemendur sem gerðu skálar með aðferð sem ég var ekki búin að sýna þeim 

og ég spurði hvort þeir hefðu farið á námskeið?„ Nei, var að skoða þetta á TikTok fyrir 

tímann.“  

 

Mynd 26-27 Hugmyndir nemenda af hlut út frá einfaldri sýnikennslu. 

Meta: 

Með uppröðuninni í kennslustofunni upplifði ég að það var auðvelt að fara á milli nemenda 

til að geta spjallað við þau maður á mann. Ég fékk tækifæri að vinna með þeim þannig að 

þau gætu sett sér það markmið að klára verkefnin og taka þau aðeins lengra. Þar sem áður 

var samið um að ég myndi bara kenna þeim í þrjá tíma vegna annarra verkefna í myndmennt 

þá sáum við, ég og listgreinakennarinn, að þau yrðu að fá að glerja skálarnar sínar sem þau 

gerðu í lokatímanum. Þegar ég kom aftur þá voru þau búin með lotuna sína í myndmennt. 

Þau fengu að koma úr öðrum tíma, tvö og þrjú í einu, til að glerja með mér. Þau mættu öll og 

það var gaman að hitta þau aftur. Þau sýndu að þau hefðu meðtekið námsefnið og hver 

tilgangurinn var með því að glerja hlutina. Ég tel að fókusinn hjá mér í þessum listasmiðjum 

hafi verið að skoða nemendamiðað nám og fá þau til að setja sér markmið eftir getu og 

áhuga.  

Í lok listasmiðjurnar átti ég stutt samtal við listgreinakennara skólans.Hún tengdi vel 

við að vinna þvert á greinar og finnst það henta vel í myndmenntakennslu. Hún vitnaði í 

aðalnámskrá grunnskóla og benti á að í henni segir að áhersla sé lögð á að nemendur 

rannsaki, geri tilraunir og skoði nærumhverfi sitt. Nemendur voru svo tilbúnir í þetta 

námskeið og allt rann svo vel. Vel hafi gengið að blanda saman ólíkum kennsluaðferðum og 

það ætti að nýta nærumhverfið meira. Gaman hefði verið að vinna meira með leir, koma 

með kynningu á honum og fá þau til að taka verkefnin sín lengra og gera eitthvað meira en 

skálar.  



 

 56 

Breytingatillögur fyrir næstu framkvæmd: 

Eftir að hafa einfaldað verkefnið án þess að breyta áherslum á markmið með listasmiðjunni 

mun ég á næsta námskeiði stíga meira fram og hafa betri stjórn á kennslunni . Ég finn að ég 

hef aukið sjálftraust og hef meiri trú á sjálfri mér og námsefninu. Þetta verður aðal 

breytingin. Ég mun líka reyna að fá nemendur meira í almennt spjall um efnið í hóp. Ég ætla 

líka að leggja meiri áherslu á að skrá niður í skissubók.  

 

4.6 Hringur 4 Skóli D 

Það liðu nokkrar vikur frá því að ég lauk kennslu í skóla C áður en ég byrjaði í skóla D. Það gaf 

mér góðan og mikilvægan tíma til að ígrunda og endurskoða námsefnið og mína starfshætti. 

Skóli D er eins og aðrir þátttökuskólar, gamalgróinn skóli á höfuðborgarsvæðinu. Þetta var 

valáfangi í leir hjá níunda bekk. Nemendurnir voru 11. Kennslustofan var í kjallaranum og 

ekki hægt að kalla hana hefðbundna skólastofu. Inni í rýminu er leirbrennsluofn sem ég hef 

ekki séð áður. Uppröðun í kennslustofunni var eitt langt borð í miðri skólastofunni og allir 

sitja umhverfis það. Listgreinakennarinn er kona á miðjum aldri, mjög vingjarnleg. 

Viðstaddur var líka ungur kennaranemi. Hver lota var í 60 mínútur sem er 20 mínútum 

styttra en í hinum skólunum. 

  

Starfið skoðað: 

Þetta er eini skólinn sem ég kenndi í þar sem ég hafði ekki komið áður og skoðað aðstæður, 

en ég var búin að vera í samskiptum við listgreinakennarann og hafði fengið þær upplýsingar 

sem mér fannst mig vanta. Ég var staðráðin í að vera opin fyrir þessum nýju aðstæðum og 

láta það ekki trufla mig að hafa tvo kennara viðstadda eða aðrar utanaðkomandi aðstæður.  

Í vettvangsferðinni kom upp sú umræða hvað mætti tína úr görðum eða við vegkanta 

án þess að um væri að ræða stuld frá nágrannanum. Er í lagi að taka smá möl eða stein úr 

blómabeði? Hvar liggja mörkin með að tína steina í nágrenni skólans? Ég var öruggari og 

ákveðnari í samskiptum við nemendurna en áður. Ákveðinn hópur masaði mikið og í staðinn 

fyrir að þagga niður í þeim fékk ég þau í spjall um viðfangsefnið með því að velta upp þeirri 

hugmynd hvort það væri að koma eldgos? Hvað vitum við um eldgos? Hvað myndi gerast ef 

eldgos kæmi á Reykjanesinu í kjölfar skjálfta, sem voru miklir á þessum tíma. Ég var mikið að 

skoða nemendamiðaða kennslu í skóla C og í framhaldi af því þá sá ég tækifæri þarna til að 
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virkja nemendur til að spjalla um viðfangsefnið og grípa tækifærið ef kæmu spurningar að 

koma með spurningar á móti.  

 

Ígrundun: Túlkun á aðstæðum: 

Sem fyrr var kalt þegar við fórum í vettvangsferðina en þau létu sig hafa það. Hópurinn var 

alveg tvískiptur, það voru annars vegar nemendur sem höfðu mikinn áhuga á námsefninu og 

svo hópur sem hafði engan áhuga, en þrátt fyrir það komu upp áhugaverðar pælingar frá 

þeim eins og hugmynd frá einum nemenda um að það væri frábært að fara og skoða 

hraunið í smásjá. Hinn hópurinn vann mjög samviskusamlega og sýndi mikinn áhuga á því 

sem ég var að sýna þeim. Þau tóku fyrirmælum um skráningu í skissubók vel og gerðu það 

með sóma. Með því að leggja áherslu á að skrá niður í skissubók ferlið, læra þau vinnubrögð 

sem gott er að temja sér. Við höldum alltaf að við munum allt sem við gerum, en með 

tækninni og aukinni snjalltækjanotkun þá þurfum við ekki að muna eins mikið, því þetta er 

allt í símanum. Gott er að kenna börnum vinnubrögð vísindamanna þegar rannsókn fer fram. 

Dewey vildi meina að tilraunir ættu ekki bara heima í tilraunastofum heldur í öllu námi. 

Þegar nemendur skrifa þjálfa þeir hreyfiminni, eins er þegar unnið er með leir, þá öðlast 

nemendur hreyfiminni í hendurnar (Smits, 2017). 

 

Framkvæmd: 

Þar sem skólinn er staðsettur nálægt fjöru fannst mér tilvalið að ganga þangað og sækja 

sand, skeljar og þara. Þrátt fyrir að vindurinn blési og það væri kalt ákvað ég að stytta ekki 

gönguna of mikið því ég hafði áhyggjur af að missa nokkra nemendur heim því áhuginn hjá 

þeim var ekki mikill. Þetta var stutt ganga og ekki mikið um fjölbreytt efni að tína til að vinna 

með í næstu kennslustund. Ég hélt mínu striki, sagði þeim frá mér og spurði þau hvort þau 

hefðu fylgst með fréttum af jarðskjálftunum sem höfðu verið síðustu vikur. Það höfðu þau 

gert hvort sem var í fréttum í sjónvarpi eða á netinu. Þar sem stutt var að ganga til baka þá 

var töluvert eftir að tímanum. Í bakaleiðinni fékk ég ábendingu frá listgreinakennaranum um 

að ekki væri hægt að hleypa þeim heim fyrr en eftir gönguna og hvort ég hefði önnur 

verkefni fyrir þau. Ég varð að hugsa hratt. Ég ákvað að fá þau til að flokka efnin og skrá þau 

niður. Kennaraneminn kom með þá hugmynd að sniðugt væri að vera með töflu eða stórt 

blað til að skrá öll efnin þar saman, svo allir gætu séð og flokkað eftir efnum eins og hversu 

margir tóku sand, skeljar eða annað grjót. Einnig væri hægt að gera einhvers konar 
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hugarkort með. Ennþá var tími eftir og til að halda þeim við efnið þá tók ég mér stöðu við 

langborðið við þann enda sem skvaldrið var til að tala við hópinn.  

Einn nemandi setti fram athugasemd og spurði: „Af hverju stendur þú hérna en ekki 

við kennaraborðið?“ Ég svara því þannig að mér þyki betra að standa inni í miðri 

skólastofunni. Þetta var líka góð ákvörðun því þau báru upp margar spurningar þegar ég fór 

að ræða við þau um hitastig leirbrennslu og hitastig eldgoss. Vangaveltur komu upp um hvað 

ef færi að gjósa á Reykjanesi og hvað myndi gerast með Bláa lónið? Hvernig gos yrði þetta og 

þyrftu kannski allir að flýja. En þau vissu eitthvað um eldgos eins og að þetta yrði ekki 

sprengigos svo að fólki væri sennilega ekki ógnað.  

Í næsta tíma vantaði nokkuð af nemendum vegna veikinda og annarra forfalla. Í 

þessum tíma voru gerðar tilraunir og ég var búin að útbúa fyrir þau einfaldar skissubækur 

með gráum pappa sem kápu. Ég gaf þeim þær og bað þau um að merkja sér bækurnar en 

skilja þær svo eftir í lok tímans, því við ættum eftir að nota þær meira. Fyrirmælin um 

leirprufurnar voru að fletja út leir og setja svo litlar pulsur til að gera brúnir. Formið var 

frjálst, mátti vera hringur, kassi eða stjarna sem dæmi. Að þessu sinni lagði ég mikla áherslu 

á að þau ættu bara að velja sér eitt jarðefni til að setja á hverja prufu og skrá það í bókina. 

Merkja prufurnar með kerfi með upphafsstöfum og svo 1,2,3 (sjá mynd 28) 

 

Myndir 28 Dæmi um hvernig hægt er að merkja tilraunirnar. 

Með þessu sjáum við betur hvað gerist með steinana þegar þeir brenna. Þarna var ég að 

styðjast við leiraðferð í kennslu sem byggist á að nemandinn líki efir vinnubrögðum 

vísindamanns með ákveðinni rannsókn og niðurstöðu.  
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Myndir 29-30 Tilraun með ösku og hraun fyrir brennslu og svo eftir brennslu. 

Í þriðja tímanum voru prufurnar komnar úr brennslu hjá þeim sem höfðu mætt í tímann á 

undan. Ég fann hvað það var áhrifameira að geta farið strax að skoða prufurnar og láta ekki 

líða lengri tími á milli. Ég hafði tekið myndir af öllum tilraununum og prentað út bæði fyrir og 

eftir brennslu svo þau gætu límt í bókina sína (sjá mynd 29 – 30). Það gerðu þau svo flest. 

Þarna voru nemendur sem höfðu ekki gert tilraunir í síðasta tíma og fóru þau að gera 

sínar tilraunir. Ég fékk góða aðstoð frá kennaranemanum sem tók að sér að sinna þeim. Við 

hin skoðuðum prufurnar og ég gat farið yfir þær allar með þeim. Við ræddum um af hverju 

skeljarnar hefðu ekki breyst og nemandinn spurði hvort ætti að henda þessu. Ég útskýrði 

fyrir þeim að skeljar eru kannski ekki besta hráefni til að nota í glerunga eða leir, nema við 

værum að leita efir kalki sem kannski væri áhugavert að prófa. Þarna var líka hlutur sem einn 

nemandi hafði fundið í fjörunni og við vorum ekki viss um hvað væri. Mig grunaði að þetta 

væri gler sem hefur slípast í sjónum. Við ákváðum að brenna það og þegar það kom úr 

brennslu þá hafði það bráðnað og var orðið að hreinu gleri. Hefði ég sagt strax að þetta væri 

gler og að það myndi bráðna þá hefði ég skemmt tilganginum með tilraununum og því að 

láta koma sér á óvart eða uppgötva eins og Eisner talar um að læra af eigin reynslu og 

uppgötva (sjá mynd 31-32). 
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Myndir 31 – 32 Tilraunir fyrir og eftir brennslu, skeljar, steinar og hlutur úr fjörunni sem reyndist vera glerbrot. 

Eftir að ég hafði haldið fyrirlestur um glerunga og af hverju við glerjum skipti ég 

nemendunum í þrjá hópa til að blanda glerung. Ég var með nýtt fyrir þau sem ég hafði ekki 

gert í fyrri skólum. Mig langaði til að fá þau til að prófa að gera glerung þar sem jarðefnin 

væru 60% grunnur en 40% var China clay, Flint, Bentonite og Wallestone. Þetta var uppskrift 

sem ég hafði ekki gert áður og var ekki upp úr bók. Þau fengu að velja á milli þess að nota 

sand, Fagradalsleir, blágrýti, koparútfellingar sem búið var að mala og ösku úr Grímsvötnum. 

Þau völdu blágrýti, Fagradalsleir og koparútfellingar. Þau fengu að vigta efnin sjálf og ég 

lagði áherslu á að þegar glerungur er búinn til þarf að vigta nákvæmlega því glerungur er 

alltaf 100 gr. eins og í þessu tilfelli. Glerungum var penslað á steinleirsprufur og 

nemendurnir skráðu ferlið í skissubókina sína. Þegar þau voru búin að ganga frá fengu þau 

að fara.  

Hinn hluti hópsins ætlaði að fara líka áður en þau væru búin að ljúka tilraununum. 

Þetta var í raun í fyrsta skipti sem ég hef þurft að stoppa og vera ákveðin og minna þau á að 

tíminn var ekki búinn og að þau hefðu ekki lokið við verkefnið. Sem þau svo gerðu og ég fékk 

hrós frá listgreinakennaranum fyrir að hafa ekki gefið eftir og leyft þeim að fara. Einnig hafði 
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hún orð á því hvað ég legði mikið í kennsluna á jákvæðan hátt og að koma með hluti og efni 

til að vinna með.  

Lokatíminn hjá þeim var þrem vikum seinna vegna frídaga. Verkefnið fyrir þann tíma 

var að vinna með lágmyndir og áferðir. Ég hóf kennsluna á að ræða við þau um nýja eldgosið 

sem hafði staðið yfir í um þrjár vikur. Ég var með hraun til að sýna þeim úr Holuhrauni og úr 

nýja gosinu í Geldingardal. Þetta voru tveir svipað stórir molar en þó nokkur þyngdarmunur 

á þeim, sem vel mátti finna. Ég útskýrði fyrir þeim að það er ekki sjálfgefið að eiga mola úr 

Holuhrauni þar sem það eldgos er á friðlandi og er bannað að taka með sér hraun. Þennan 

mola hafi ég fengið að gjöf frá Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands. Hraunið í Geldingardal er 

ekki friðað og hluti af því landi er í einkaeigu. Annað merkilegt við nýja hraunið sem ég var 

með til að sýna þeim, var að það varð hvítt daginn eftir að ég kom með það heim.Talið er að 

um einhvers konar oxun sé að ræða sem kemur fram í hrauninu og fer þegar það er sett í 

vatn.  

Ég spurði hversu margir hafi farið að sjá eldgosið. Nokkrir höfðu gert það og nokkrir 

höfðu orð á því að þá langaði að fara. Nemandi kom með ábendingu um að það væri gaman 

að skoða nýja hraunið í smásjá og bera saman þau efni sem við erum búin að vera að vinna 

með. Ég var með glerungaprufurnar og við skoðuðum þær. Glerungurinn með blágrýtinu 

kom mjög fallega út og ég útskýrði fyrir þeim hvernig hægt er að breyta gráu grjóti í fallegan 

glerung með smá efnafræðilegri þekkingu.  

 Mér gekk ekki vel að innleiða verkefnið með lágmyndum og áferð, ég fékk hópinn 

ekki til að hlusta og þurfti oft að endurtaka hvað þau ættu að gera. Mér fannst þau ekki 

nenna þessu fyrir utan nokkra nemendur sem hafa sýnt öllu sem ég hef kennt þeim mikinn 

áhuga. Þau áttu að skrá í bókina sína ferlið (sjá mynd 33) og að þau hafi notað oxíð til að 

draga fram áferðina á myndinni. Í lok tímans skoðaði ég og listgreinakennarinn bækurnar og 

ég sagði henni hvað ég væri ánægð með hvernig sum þeirra nýttu sér bækurnar og benti 

henni á að hún getur notað þær út önnina og í námsmatið hjá þeim.  
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Mynd 33 Skissubók nemanda með skráningum af tilraunum fyrir og eftir brennslu. 

Meta: 

Ég var staðráðin í að láta hvorki umhverfið né annað áreiti trufla mig í lokanámskeiðinu. Það 

gekk vel þar til í síðustu kennslustundinni sem var eftir þriggja vikna stopp. Ég átti erfitt með 

að einbeita mér og vifta sem var í gangi truflaði mig. Ég var samt ánægð með hvernig ég tók 

á athugasemd sem kom frá einum og var bara kjánaleg. En fram að þessu var ég full 

sjálfstrausts og hafði góða stjórn á kennslunni. Ég var fljót að leysa vandamálið sem kom upp 

vegna þess hversu marga nemendur vantaði í einn tímann. Mér tókst að innleiða 

skissubækurnar hjá þeim nemendum sem höfðu áhuga á því sem ég var að kenna. Í samtali 

við listgreinakennarann eftir námskeiðið þá útskýrði hún fyrir mér að þar sem þetta er 

valáfangi þá komi fyrir að einhverjir velji leiráfanga til að fylla upp í stundaskrána, en ekki 

vegna þess að þeir hafi áhuga á að vinna með leir. Í þessum hópi voru nokkrir slíkir 

nemendur. 

Listgreinakennaranum fannst það góð hugmynd að fara með nemendurna í fjöru til 

að finna efni til að vinna með. Henni fannst líka áhugavert að ég hafi komið með eigin efni 

héðan og þaðan af landinu til að sýna þeim og leyfa þeim að finna og koma við, eins og 

hraunmola úr Holuhrauni og frá nýja eldgosinu í Geldingardal. Frábært að nýta sér aðstæður 

og mjög heppilegt að það hafi komið eldgos á meðan listasmiðjurnar stóðu yfir. Henni fannst 

sérstakalega sniðugt að nota skissubækur og að ég skyldi halda því til streitu, sem var eitt að 

mínum markmiðum í lokanámskeiðinu. Það að taka stjórnina og hafa trú á eigin getu var 

mesti lærdómurinn frá þessari lotu. Stíga fram og sigrast á eigin ótta.  
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Breytingatillögur fyrir næstu framkvæmd: 

Helstu breytingar sem ég vildi gera fyrir næsta námskeið eru að ég myndi kenna í tíma eða 

heila önn og kafa betur í hvert viðfangsefni fyrir sig. Koma inn með meiri fræðslu, 

heimavinnu og fara oftar út með nemendum að finna jarðefni og gróður. Leggja meiri 

áherslu á vinnu í skissubók og vera með góð markmið um af hverju við erum að skrá niður 

tilraunirnar.  

 

4.7 Sýning LÁN á Barnamenningarhátíð í Listasafni Reykjavíkur 

Hluti af ferlinu var að taka þátt í Barnamenningarhátíð vorið 2021. Vettvangur hátíðarinnar 

er að börn á grunn- og leikskólaaldri sameinist í öllum listgreinum með fjölbreyttum 

viðburðum í allri borginni. LÁN verkefnið hélt mjög stóra listasýningu á 

Barnamenningarhátíð. Sýningin fór fram í Listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsi og 

Kjarvalsstöðum, Listasafni Íslands, Grasagarði Reykjavíkur og í Borgarbókasafninu Grófinni 

og Spönginni. Alls voru sýnd verk tæplega 3000 nemenda. Ég fékk að setja saman 

innsetningu í Hafnarhúsi með verkum nemenda úr þátttökuskólunum fjórum. Nemendurnir 

sem ég kenndi voru um það bil 60 talsins. Innsetningin sýndi tilraunir með jarðefni í leir og 

glerunga (sjá mynd 34).  

 Mér fannst áhrifamikið að sjá tilraunir nemenda samankomnar. Það er mikilvægt að 

tengja saman skóla og samþætta þau gildi sem skólasamfélagið leggur áherslur á hverju sinni 

í skapandi námsumhverfi.  

Að þessu sinni var gerður þáttur um viðburði Barnamenningarhátíðar og var hann 

sýndur í sjónvarpinu. Þar var viðtal við unga listamenn og meðal annars við tvo nemendur úr 

skóla A sem sögðu frá verkum sínum sem þeir gerðu í smiðjunni hjá mér. Ég átti létt spjall 

eftir sjónvarpsþáttinn við annan nemandann og langaði að vita hvernig hafi verið að sjá 

sjálfan sig í sjónvarpinu? Jú, það var gaman og alltaf gaman að vera í sjónvarpinu. Ég gleymdi 

að láta ömmu og afa vita og þau voru að horfa og hringdu strax í mig. Þau voru rosalega stolt 

af mér. Hún sagði að það hefði verið auðvelt að segja frá verkefninu því hún hafi náð 

fyrirmælum vel um hvað hún átti að gera. „Mér fannst listasmiðjurnar skemmtilegar, ææ þú 

veist hvernig unglingar eru þeir vilja ekki fara út að ganga en svo var það gaman því þangað 

kominn small þetta allt saman. Það kom mér á óvart að ég hafði gaman af þessu og það kom 

mér líka á óvart þegar við vorum að fá tilraunirnar úr brennslu og sjá hvað er að gerast. Ég 
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hef meira gaman af því að skapa eitthvað sem er persónulegt en þetta var líka áhugavert allt 

sem ég var að læra.“  

 

Mynd 34 verk nemenda af Barnamenningarhátíð 

Það hafði mikla þýðingu fyrir mig að sjá öll verkefnin koma saman og sem eina heild. Það var 

enginn sjáanlegur munur á hver vann hvaða verk heldur talar allt saman þó að nemendur úr 

mismunandi skólum hafi unnið þau á mismunandi tíma. Það er gaman að taka þátt í svona 

viðamikilli sýningu þar sem virtir íslenskir listamenn og vísindamenn koma saman og fá 

tækifæri til að deila með öðrum reynslu og miðla þekkingu sinni.  

 

4.8 Sem hafa þarf í huga 

Veður 

Þar sem við búum á Íslandi og allra veðra er von, þá var ég búin að gera mér grein fyrir að 

veðurfar gæti verðið hindrun í því að fara út með nemendur til að safna efni, til dæmis ef allt 

hefði verið á kafi í snjó eða bara vonskuveður. Þar sem námskeiðið var farið að dragast þá 

var þetta farið valda mér smá áhyggjum og ég var komin með plan B ef ekki hefði verið í boði 

að fara út að ganga og safna efni. Plan B var til að mynda sú hugmynd að skoða mismunandi 

liti og áferðir sem hægt er að gera í snjó ef það hefði verið staðan. Í mínum huga er ekkert 

slæmt veður heldur slæmur klæðnaður. Ég komst að því að unglingar voru ekki mjög 
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duglegir að klæða sig vel fyrir þessa tíma þó að í sumum tilfella hafi þau fengið tölvupóst þar 

um eða þeim sagt að koma vel klædd ákveðinn dag.  

Frídagar og próf 

Ég varð að gera ráð fyrir frídögum, prófum eða öðru sem gat valdið því að kennslan félli 

niður. Þar sem ég var að koma inn í skólana í fjögur skipti vissi ég að best væri að keyra 

námskeiðið á sem stystum tíma. Fyrir mér var það betra til að halda nemendum við efnið og 

að þau myndu ekki missa áhugann á því að vinna með tilraunirnar. Í flestum tilfella tókst það 

en það komu starfsdagar, vetrarfrí og svo komu líka inn í þetta samræmd próf, þá féllu list- 

og verkgreinar niður í nokkrum skólum.  

COVID - 19 

Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu sökum COVID19 og takmarkana á að fá gesti inn í skólana 

kom upp sú staða að ekki væri hægt að halda þessi námskeið á þeim tíma sem hefði verið 

ákjósanlegastur. Námskeiðin fóru seint af stað og þurfti ég að vinna með stífan tímaramma. 

Gæta þurfti að sóttvörnum og notkun andlitsgríma hjá kennurum var skylda. Þar sem ég var 

að fara með verkfæri og sýnishorn á milli skólanna þá þurfti ég að sótthreinsa allt á milli tíma 

til að koma í veg fyrir að smit bærist á milli ef það kæmi upp í einhverjum skólanna. Það var 

líka áskorun að kenna með grímu. Mér fannst erfitt að halda kynningar með góðu móti svo 

að allir gætu heyrt, gríman drap niður hljóðið frá mér.  

 

4.9 Lokamat og starfskenning byggð á reynslu af vettvangi 

Ég hef gengið í gegnum ákveðna sjálfskoðun á námstímanum og þegar ég lít til baka sé ég að 

ég eru uppfull af reynslu og þekkingu.  

 Mín kenning er sú að vinna með fjölbreyttar kennsluaðferðir í sömu 

kennslustundinni gefur mér sem kennara meira svigrúm til að aðstoða alla nemendur á þeim 

stað þar sem þeir eru staddir. Þær kennsluaðferðir sem ég hef tileinkað mér eru 

vettvangsathuganir, verklegar æfingar, sýnikennsla, tilraunir, hópumræður og 

nemendamiðað nám. Ég hef alltaf haft það að leiðarljósi að bera virðingu fyrir skoðunum 

annarra, hvort sem það eru nemendur mínir eða annað samstarfsfólk. Reynsla mín hefur 

kennt mér að hlusta, vera til staðar og bregðast við þeim aðstæðum sem maður lendir í 

hvort sem það er í vinnu, kennslu eða frítíma.  
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Unga fólkið eru sjálfstæðir einstaklingar og það er ótrúlega spennandi að fylgjast 

með uppvexti þess og ákvarðanatöku. Eftir að hafa sjálf alið upp börn sem hafa farið sínar 

eigin leiðir í menntun, tel ég mikilvægt að þau fái tækifæri til að stunda nám við sitt hæfi og 

áhugasvið. Því er mikilvægt að mark sé tekið á skoðunum þeirra og hlustað sé á þau. Við sem 

kennarar og foreldrar eigum að vera til staðar til þess að aðstoða þau og leiðbeina. Þannig 

getum við hjálpað þeim að ná markmiðum sínum í námi og stutt til að fara í þá átt sem þau 

stefna á í lífinu. Við uppalendur eigum að leggja okkur fram við að hlusta á raddir nemenda.  

Vinna þvert á námsgreinar kallar á góða yfirsýn og skýran ramma. Þannig líkar mér að 

vinna. Með því að færa kennsluna út úr skólastofunni gefst mér sem kennara ákveðið 

svigrúm til að vinna með fjölbreyttar kennsluaðferðir. Ég tel þetta vera ákveðið tækifæri til 

að læra að lesa í aðstæður og nýta augnablikin sem geta skapast fyrir utan skólastofuna, 

hvort sem er í vettvangsferð í náttúrunni, fjörunni eða á sýningu á safni.  

Ég hef velt því fyrir mér hvernig kennari ég vil vera. Ég vil ekki detta í þá gryfju að 

mata nemendur á upplýsingum með innantómum fyrirlestrum. Ég læri sjálf mest á því að 

prófa, gera tilraunir, gera mistök og koma við efnið með snertingu. Hluti af því ferli að læra 

er að komast í líkamlega snertingu við viðfangsefnið, gera mistök, láta koma sér á óvart og 

uppgötva. Mistökin þurfa ekki að vera flókin eins og; hvað gerist ef ég gleymi að setja 

lyftiduft í kökuna? Bara sem dæmi, sem fullorðnir einstaklingar vitum við hvað gerist, kakan 

mun ekki lyfta sér. Þótt við sem fullorðin erum og höfum reynslu í því að baka þá þurfum við 

ekki alltaf að taka fram fyrir hendurnar á nemendum okkar, heldur leyfa þeim að læra af 

eigin reynslu. Oftar en ekki eru það kannski ekki mistökin heldur ákveðin uppgötvun sem 

nemendur læra af. Á fjöllum vinnum við saman sem hópur og lokamarkmiðið er að komast á 

toppinn, passa upp á náungann og hjálpast að. Margir sækjast eftir að ganga frekar í hóp 

hendur en einir. Á fjöllum er kjörið tækifæri til að eignast nýja vini og er félagskapurinn 

jákvæður.  

Starfskenning mín byggist á þessari reynslu minni og hvernig kennari ég vil vera. Ég 

vil búa til námsumhverfi þar sem allir nemendur geta tekið þátt í skapandi skólastarfi með 

fjölbreyttu námsefni. 

Tafla 1 
Áherslu þáttur Hvers vegna 

Beita fjölbreyttum 
kennsluaðferðum í hverri 
kennslustund 

Ég vil vettvangsathuganir, verklegar æfingar, tilraunir, 

hópumræður og nemendamiðað nám. Til að vera 
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undirbúin fyrir kennslu með áhugaverðri og vel 

framsettri sýnikennslu. Ég tel að með því sé hægt 

kveikja áhuga nemenda á skapandi skólastarfi.  

Mæta nemendum á þeim stað 

þar sem þeir eru og að nemendur 

hafi svigrúm til að hafa áhrif á að 

skipuleggja sitt nám 

Ég vil að nemandinn upplifi að hann skiptir máli og 

geti sett sér markmið sjálfur. Ég vil vera kennari sem 

er leiðbeinandi, hlustar og fræðir. Mikilvægt er að 

nemendum líði vel í skólanum og finni viðfangsefni 

miðað við getu og áhuga. 

Vera til staðar til að aðstoða 

nemendur til að ná því markmiði 

sem þeir setja sér.  

Með samtali við nemendur um að setja sér sjálfir 

markmið um að klára verkefnin innan ákveðins 

tímaramma. Koma með tillögur um hvernig hægt er 

að breyta eða stundum einfalda verkefnið svo 

nemendur geti lokið því og fengið jafnvel sömu 

niðurstöðu. Það veitir nemandanum aukið 

sjálfstraust. Hlusta og koma með jákvæðar 

ábendingar og hrós.  

Taka kennsluna út fyrir 

kennslustofuna 

Þar sem við vorum heppin með veður þegar 

listasmiðjurnar fóru fram var farið í mis langar 

vettvangsferðir. Námsefni sem kennt er fyrir utan 

veggi skólans verður áþreifanlegra. 

Kenna fjölbreytt kennsluefni í 

myndmennt eða í vali 

Með því er hægt að kveikja áhuga og fá þau til að taka 

þátt í skapandi námi. Nemendur eru eins ólíkir og við 

öll, því tel ég að með því að kenna fjölbreytt námsefni 

hafi kennarinn meira svigrúm til að virkja nemendur 

til þátttöku.  

Læra, þora, prófa, rannsaka og 

gera mistök 

Markmið mitt í kennslu er að nemendur læri að dýpka 

skilning sinn á viðfangsefninu hvort sem það er 

myndlist eða leir með því að fá að komast í snertingu 

við efnið, rannsaka og gera tilraunir með því að 

blanda jarðefnum og gróðri úr náttúrunni í leir og 

glerunga. Það er lærdómsríkt ferli og þekking í 
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reynslubankann. Að þora að taka áhættu og læra af 

mistökum.  

 

Það myndaðist ákveðin togstreita hjá mér þegar ég var að undirbúa mig fyrir listasmiðjuna 

og á meðan ég var að kenna. Að kenna nemendum að búa til prufur í leir með það í huga að 

þetta ætti að vera skapandi fyrir þá. Mér var kennt að prufunar ættu alltaf að vera jafn 

stórar í tilraunum og líta eins út til að hægt væri að lesa í niðurstöðurnar. Vinna eftir 

ákveðinni formúlu og skipulagi og efnafræði er nákvæmnisvinna. Svo er listasmiðjan kennd í 

myndmenntakennslu þar sem markmiðið er að nemendur læri að vera skapandi. Með því að 

þemaskipta smiðjunum milli tíma þá fann ég ákveðna lausn á því að kenna nemendum að 

gera tilraunir. Þær geta verið skapandi, þó ekki í útliti heldur það sem er sett í prufurnar. 

Nemendurnir fengu frelsi til að skapa með verkefninu þar sem þau bjuggu til lágmynd úr leir 

og notuðu steina, lauf eða annað náttúrulegt form til að stimpla í leirinn og byggja þannig 

upp mynd eða munstur.  

 Með reynslunni lærði ég að grípa boltann þegar spurningar komu og ég fékk 

sjálfstraust til að svara með annarri spurningu til að halda uppi samræðum um efnið sem ég 

var að kenna þeim.  

Tafla 2 

Hvernig get ég skipulagt nám sem 

tekur þverfaglega á jarðfræði og 

eðlisfræði með aðferðum 

listsköpunar og útináms? 

Með því að þema gera kennslustundirnar. Vinna 

eftir góðu skipulagi og hafa góða yfirsýn yfir verkefni 

sem er verið að vinna með hverju sinni. Þekkja 

umhverfið og vera sjálf undirbúin fyrir kennslu. 

Hvernig get ég vakið áhuga 

nemenda á eigin nærumhverfi og 

jarðfræði Íslands með því að nota 

gönguferðir og leirmótun? 

Með því að fá nemendur út fyrir skólastofuna til að 

tína efni til að vinna með í tilraunum sem þau gera 

sjálf. Leyfa nemendum að komast í snertingu við 

jarðefnin og leirinn sem kemur beint úr jörðinni.  

Hvernig get ég þróað eigin 

kennsluhætti til að örva skapandi 

hugsun og forvitni nemendanna?  

Það gerði ég með því að leggja áherslu á að kenna 

án þess að mata nemendur á upplýsingum, heldur fá 

þau til að læra í gegnum tilraunir og listsköpun. 
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Hvernig get ég virkjað frumkvæði 

nemenda á sama tíma og ég set 

fram skýran ramma? 

Með því að fá nemendur til að setja sér sjálf 

markmið og vinna innan ákveðins tímaramma. 

 

Með því að fara með nemendur í vettvangsferðir út fyrir skólalóðina kynnum við þau fyrir 

umhverfi þeirra og menningu. Þannig tel ég að þau tengi saman skapandi hugsun og 

náttúruvísindi. Í listasmiðjunum unnum við með tilraunir, tilgangurinn með tilraununum er 

að greina þær og í gang fer ákveðið ferli sem felst í því að rannsaka og fá niðurstöðu. 

Markmið með greiningu á niðurstöðum er að skoða þær á gagnrýninn hátt til að virkja 

gagnrýna hugsun. Þó að hjá mér hafi myndast ákveðin torgstreita með að sjá tilraunirnar 

sem skapandi, þá er það skapandi á ákveðinn hátt að velja efnivið til að rannsaka. Sköpunin 

er í niðurstöðunni.  

Ég lagði mig fram við að lesa í nemendahópinn og var fljót að átta mig á þeim 

nemendum sem þurfa meiri tíma til að leysa verkefni. Með minni aðstoð og hvatningu gekk 

það í flestum tilfellum vel. Þegar ég kenni tilraunavinnu þá er engin rétt eða röng útkoma. 

Með því að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum gefst svigrúm til að aðlaga það að hverjum 

nemanda. Mín niðurstaða er sú að líðan og markmið nemandans í námi skiptir jafn miklu 

máli og námsefnið sjálft. 

 Þær kennsluaðferðir sem ég hef tileinkað mér eru eins og vettvangsathuganir með 

því að fara með kennslustundina út fyrir skólalóðina. Það getur stundum verið erfitt að fá 

nemendur í eldri bekkjum grunnskóla til að breyta til og fara út að ganga eða í 

vettvangsferð. Þrátt fyrir það stend ég föst á því að allir nemendur hafi gott af að breyta um 

umhverfi með því að fara með þau út af skólalóðinni. Þá skapast aðrar samræður og þær 

geta stundum bara snúist um það að vera kalt. Hvað getum við gert ef okkur er kalt? Gengið 

hraðar? Klætt okkur betur? Það er líka hægt að virkja nemendur með því að úthluta þeim 

hlutverki, til dæmis að fá þau til að velja gönguleiðina. Gott er að vera tilbúin með fræðslu 

um svæðið sem getur skapað skemmtilegar umræður. Sýnikennsla og verklegar æfingar. 

Til að nemendur skilji verkefnið þá hef ég verið með stuttar kynningar og sýnikennslu 

en gæti þess að vera ekki með of mikla stýringu. Mín kenning varðandi vinnu með leir er sú 

að það er í lagi að mistakast, þá er bara að byrja upp á nýtt. Nemendur eru ekki heftir í 

hugmyndum og eiga auðvelt með að láta sköpunargleði sína í ljós. Ég velti fyrir mér hvort ég 



 

 70 

geti beitt nýjum aðferðum í verklegum æfingum í leir. Ein hugmynd sú að kenna unglingum 

að setja sér sjálf markmið og að nemendur læri að nýta sér þá tækni að komast að því sjálf 

hvað gerist þegar gerðar eru tilraunir. Með því að hvetja nemendur til að prófa, gera 

tilraunir og fá niðurstöðu sem kannski var ekki sú sem þeir bjuggust við, er hluti af 

lærdómsferlinu. Sú hugmynd Dewey að vinna með tilraunaaðferðir eigi ekki bara heima í 

tilraunastofu náttúruvísinda eða raunvísinda heldur í öllu námi ( Dewey, 2002) hefur verið 

mér innblástur í þessa rannsókn.  

Ég hef líka lagt áherslu á hópumræður og hópavinnu því ég tel mikilvægt fyrir 

unglinga að læra að vinna saman og virða skoðanir annarra. Með samvinnu nemenda eykur 

það félagsþroska. Jákvæða og uppbyggilega gagnrýni hef ég alltaf að leiðarljósi þegar kemur 

að hópumræðum með unglingum. Það má alltaf finna eitthvað jákvætt að segja. Að vera til 

staðar fyrir nemandann sem kennari og leiðbeinandi hjálpar þeim að setja sér markmið og 

móta sitt nám.  
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5 Lokaorð 

Gerð þessarar rannsóknar hefur styrkt mig sem kennara og listamann með sérþekkingu. 

Ég náði markmiðum námskeiðsins sem ég lagði fyrir í fjórum skólum í Reykjavík, sem var að 

fá nemendur til að skoða eigið nærumhverfi út frá þeirri jarðfræði sem einkennir 

nærumhverfi þeirra. Nemendur fóru í gönguferð, skoðuðu jarðveg í náttúrunni, rannsökuðu 

hvað gerist efnafræðilega þegar jarðefnum er blandað við leir og glerunga. Þau nýta sömu 

tækni og vísindamaður sem gerir tilraunir og kemst að niðurstöðu. Markmiðið var að fá 

nemendur út fyrir skólastofuna og skoða hvað er jarðefni í umhverfi skólans. Ég hef mikla 

ástríðu fyrir íslenskri náttúru og lagði mig alltaf fram um að virkja nemendur í að taka þátt í 

öllum verkefnum og hvatti þau áfram sem hóp og einstaklinga. Nemandinn skiptir jafn miklu 

máli og námsefnið sjálft.  

Eftir að hafa unnið í mörg ár skapandi starf með fólki með þroskahamlanir og skerta 

vinnugetu hef ég lært að sama aðferð hentar ekki öllum. Að vinna þverfaglega í skapandi 

umhverfi gefur mér sem kennara svigrúm til að koma til móts við nemendur sem þurfa meiri 

aðstoð eða bara einfaldari verkefni til að ná settu marki. Sama má segja um nemendur sem 

eru fljótir að leysa verkefni, hjá þeim er auðvelt að dýpka verkefnin. Reynsla mín við að 

vinna með glerunga opnaði nýja sýn hjá nemendum á hvað glerungar eru og að það sé hægt 

að nýta efni úr náttúrunni bæði sem litarefni og meginuppistöðu í glerung.  

Það krefst skipulagningar að kenna við listasmiðjur sem vinna þvert á greinar og 

lengir tíma í kennslu. Mér tókst að fara með alla skólana í vettvangsferð og vinna með efnin 

á skapandi hátt. Leir, sandur, aska og grjót kemur allt frá jörðinni þannig að það var ekki 

erfitt að tengja efnin við jarðfræði Íslands. Við tilraunir nemendanna nota ég mikið 

samlíkingu á því sem gerist í leirbrennsluofninum við lítil eldgos. Ég hef mikinn áhuga á 

eldgosum og gat ekki annað en fagnað því þegar eldgos hófst í Geldingardal í lok ferlisins. 

Markmiðið að þróa eigin kennsluhætti gefur mér sem kennara svigrúm til að aðlaga kennslu 

að hverjum nemendahópi. Að fá nemendur til að gera tilraunir án þess að gefa þeim upp 

allar niðurstöður fyrir fram eykur forvitni þeirra og það getur verið skapandi að ímynda sér 

litlu eldgosin í brennslu. Í ferlinu við að vinna með tilraunir læri ég líka eitthvað nýtt, eins og 

þegar skeljar voru brenndar og urðu að dufti eftir brennslu.  

Hver nemandi skiptir máli og ég hef lært það í gegnum mitt listnám að það eykur 

áhuga nemenda að vera hvetjandi og með jákvæða gagnrýni. Mín tilfinning er að nemendur 
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vilja skýran ramma og vilja fá að vita hvað gerist næst. Ramminn í kennslu getur verið 

sveigjanlegur og það getur gert kennslustundina áhugaverðari að bregðast við aðstæðum.  

Skólarnir voru mis vel búnir tækjum og tólum fyrir kennslu í leir, en ég lét það ekki 

stöðva mig í að kenna í þeim skólum sem voru til dæmis ekki með virkan leirbrennsluofn. Ég 

brenndi því heima fyrir nokkra skóla. Ég tók með mér verkfæri að heiman eins og kökukefli, 

sigti, glerunga grunn í tilraunir og listaefni til að mála með á veggmyndirnar. Einnig var ég 

með ösku, sand og önnur efni úr mínu steinasafni til að auka á fjölbreytileika í tilraunum 

nemenda ef sú staða kom upp að þess þyrfti.  

 Ég var með miklu meira námsefni en ég komst yfir að kenna þar sem smiðjurnar voru 

bara í fjögur skipti hver. Ég sé fyrir mér að það væri spennandi að dýpka og lengja ferlið með 

nemendum. Það gæfi þeim forsendur til að þróa eigin tilraunir og nýta sér til að vinna stærri 

verk í leir. Til að skapa og vinna með leir er nauðsynlegt að hafa góðan grunn og skilja 

möguleikana sem felast í efnunum sem notuð eru. Stundum eru þau ekki langt undan, 

kannski bara úti á götu eða í fjöru.  

Að fenginni þessari reynslu hlakka ég til að takast á við kennslu í skólum landsins. Það 

var ómetanlegt fyrir mig að fá tækifæri til að vera hluti af LÁN og fá að taka þátt í sýningunni 

á Barnamenningarhátíð. Það væri áhugavert að taka þátt í þróunarverkefnum í anda STEAM 

og þá sem heilli lotu hvort sem það væri í eldri bekkjum grunnskóla eða á 

framhaldsskólastigi. 
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Gilbertson, K., Bates, T., McLaughlin, T. og Ewert, A. (2006). Outdoor education, methods 

and strategies. Bandaríkin: Human Kinetics.  
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http://netla.hi.is/greinar/2008/002/index.htm 

Hammerman, D. R., Hammerman, W. M. og Hammerman, E. L. (2001). Teaching in the 

outdoors. Danville, Illinios: Interstate Publishers, Inc. 

Heise. (2010). The course council: An example of student-centerd learning. Journal of 

Nursing Education, 49(6), 343-5. 

Hildigunnur Bjarnadóttir. (2011). Þegar við vinnum saman er maður ekki einmana, 

starfendarannsókn grunnskólakennara með áherslu á að auka samvinnunám í kennslu 

(óútgefin meistararitgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Hornafjörður. (2021). Til staðar sótt af https://www.hornafjordur.is/stjornsysla/ 

sveitarfelagid/frettasafn/katrin-synir-verk-i-svavarssafni 

Hrönn Waltersdóttir(2020). Efling leirlistakennslu í skólum á Íslandi, má samþætta 

leirlistakennslu við aðrar námsgreinar? (óútgefin meistararitgerð). Háskóli Íslands, 

Reykjavík. 

Huang, L., Han, Y., Li, K., Zheng, Y. og Liu, L. (2019). Study on the instructional design of a 

STEAM course with chinese characteristics – take „Making handmade wood-burning 

ceramic cups“ as a case. Í S.K.S. Cheung, L-K. Lee, I. Simonova, T. Kozel og L-F. Kwok 

(ritstjórar) Blended learning: Educational Innovation for personalized learning. (277-

288). AG Sviss: Springer. 



 

 76 

Hussaini, I. U. (2021). Sustainable development and the ethical issue of human morality; an 

overview. Sótt af https://www.academia.edu/45404549/ 

Sustainable_Development_and_the_Ethical_Issue_of_Human_Morality_an_Overview 

Inga S. Kjartansdóttir og Kristín G. Guðnadóttir. (2021). Deiglumór keramik úr leir 1930-1970. 

Útgáfustaðar ekki getið: Minningarsjóður um Ragnar Kjartansson 
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https://www1.mms.is/rafbok/leirmotun.html 



 

 77 

Kristín Norðdahl. (2005). Menntun til sjálfbærrar þróunar, í hverju felst hún? Netla - 
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Viðaukar 

Viðauki I: Grunnhugmynd fyrir kennsluáætlun 

 

1. Vika  Kynning á mér og markmið með námskeiðinu, farið í 
vettvangsferð og efni safnað til að nota í tilraunir. 

Hæfniviðmið 

 Skrá niður í skissubók efnin og hvar þau voru tekin, dreifa 
úr og þurrka efnin ef með þarf. 

Frumkvæði  

 

2. vika Búa til prufur úr steinleir með frjálsri aðferð, setja brúnir 
á prufurnar ef steinefnin koma til með að leka við 
brennslu. Nota slipp til að festa efnið á prufurnar. 

Vinna eftir 
fyrirmælum 

 Búa til auka prufur fyrir glerung. Gott er að nota 
skissubók til að skrá allt niður og teikna upp lífrænt form 
á prufum. 

Sjálfstæð 
vinnubrögð 

 

3. vika Glerungar, kynning af hverju erum við að glerja, hvernig 
er hægt að búa til sinn glerung.  

Samvinna  
Lausnamiðað 

 Nemendur gera myndverk með því að nota efni úr 
náttúrunni til að gera áferð í leirinn, oxíð notaður til að 
lita í áferðina og draga hana þannig fram. 

Sköpun  

 
4. vika Yfirferð, nemendur segja frá hvaða efni og glerung þeir 

notuðu, samantekt og umræður. 
 

 Frjálst eða óskir um hvað nemendur vilja læra.  

Þetta var grunn hugmyndin að kennsluáætlun en með fyrirvara um aldur, bakgrunn og 

áhuga nemenda í hverjum skóla.  
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Viðauki II: Tilraunasmiðja í Fjölbrautaskólanum Garðabæ 

Í vettvangsnáminu í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ í samvinnu við viðtökukennara minn var 

ákveðið að ég myndi kenna nemendum í módeláfanga. Ég fékk fjórar kennslustundir, þrjár 

samliggjandi og svo einn tíma viku seinna. Hæfniviðmið fyrir áfangann eru eftirfarandi;  

• geta teiknað, málað og mótað mannslíkamann rétt eftir lifandi módeli 

• nota þekkingu sína til þess að vinna persónulegar útfærslur 

• sýna að hann hafi þroskað sjónskynjun sína 

• geta unnið sjálfstæða rannsóknavinnu  

Út frá þessum hæfniviðmiðum vann ég með að nota þekkingu sína til þess að vinna 

persónulegar úrfærslur og geta unnið sjálfstæða rannsóknavinnu. Markmiðið með 

tilraunastofu var að vinna með óhefðbundin efni í leir og glerunga, opna möguleika til að 

nota þessa tækni í áframhaldandi vinnu í lokaverkefni nemenda. Fá nemendur til að kanna 

sitt nánasta umhverfi og skoða þá möguleika sem náttúran getur gefið okkur.  

Nemendur fengu póst frá mér um að mæta klædd eftir veðri þessa daga þar sem við 

myndum fara út að safna efniviði til að vinna með í leir. Í gönguferð okkar umhverfis skólann 

á vel snyrtum og malbikuðum göngustígum var ekki margt að finna. Það var verið að byggja 

hús og fundum við áhugaverðar hrúgur með sandi og grjóti. Þau áttu líka að tína lauf, gras, 

blóm eða annað sem gæti vakið áhuga þeirra á að brenna. Það var áhugavert að skoða hvað 

þau tíndu. Ég lagði verkefnið upp þegar komið var inn aftur. Úr jarðefnunum áttu þau að búa 

til tvær til fjórar prufur eftir fyrirfram ákveðnu formi sem ég var með og prufur með áferð. Á 

áferðaprufurnar var notað járnoxíð til að draga fram áferðina og á þær prufur áttu 

nemendur að setja brún til að koma í veg fyrir að efnin lækju á plöturnar við brennslu.  

Ég var með smá kynningu á að við myndum brenna prufunar við 1255°C . Til að setja 

það í samhengi þá talaði ég um að hraun í eldgosi er 1300°C. Ég sagði þeim að eldgosaefni 

væru mikið notuð í leir og glerunga þar sem þau hafa gott brennsluþol. Til að auka 

fjölbreytileika í tilrauninni kom ég með ösku úr gosi frá Eyjafjallajökli, sand frá Bolungavík, 

grjót úr námu í Lambafelli, móberg frá Reykjadal einnig skeljar úr efnaveitu skólans. Það var 

skýrt að allir ættu að skrá hvaða efni þeir notuðu og að merkja prufurnar en það mættu ekki 

allir nota tölustafina 1,2,3, þá væri ekki auðvelt að þekkja þær aftur. Mörg þeirra voru mjög 

skapandi í útfærslum með merkingar.  
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Nemendur tóku allir þátt og voru mjög áhugasamir. Þau voru mikið að spyrja; Hvað 

gerist ef ég blanda þessu saman? Má ég blanda nokkrum efnum saman? Já, ef þú skráir 

þetta hjá þér í skissubókina. Nemendur voru frumlegir við að blanda saman og notuðu 

glerbrot, ál og gosdós til að prófa hvað gerðist. Þótt ég vissi að glerið bráðnar við 1100°C gaf 

ég það ekki upp fyrirfram heldur vildi ég að þau myndu sjálf komast að því. Líka settu þau 

nokkur lauf og blóm í prufur en allur gróður brennur í burtu og skilur ekkert eftir. Ég var ekki 

að stoppa þau í því.  

Í seinni tímanum eftir brennslu var öllum prufum raðað upp og við ræddum um hvað 

hafði gerst við brennsluna. Það sem gerðist í ofninum var að hraunið og eldgosaefnin fóru að 

búbbla eins og lítil eldgos. Það sást vel á ofnplötunum.  

Ég minnti á mikilvægi þess að nota skissubækur og var með nokkrar til að sýna þeim hvernig 

ég hef unnið svona tilraunir. Í öðrum hópnum gafst mér tækifæri að tala við hvern og einn 

nemanda um hvað hafði gerst í prufum þeirra og gat fundið allavega eitt jákvætt eða 

áhugavert hjá hverjum og einum. Þannig samtal og yfirferð skiptir miklu máli. Það var 

áhugavert að fylgjast með einum nemanda sem setti ösku á prufuna og einn stóran 

hraunmola í miðjuna. Ég spurði hvort hún vildi brjóta hann niður og blanda saman en það 

vildi hún ekki. Þegar prufan kom úr brennslunni var áhugavert að sjá öskuna fallega 

glansandi umhverfis hraunmolann sem var rétt byrjaður að bráðna. Ég spurði hana hvort 

þetta væri eitthvað í þá átt sem hún hafði ímyndað sér að myndi gerast og játti hún því og 

sagðist muna hvað ég hefði sagt að myndi gerast þegar aska og hraun væru brennd við hátt 

hitastig.  

Kennslan fór fram við þær aðstæður að vegna sóttvarna þurfti að vera með grímur 

og hanska. Tveggja metra fjarlægð varð að vera milli allra. Það er dálítið flókið þegar skoða á 

verkin saman. Nemendur voru frekar feimnir að tjá sig með grímur og þegar talað er með 

grímu þarf að beita röddinni meira svo að allir heyri.  
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