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Útdráttur 

Þessi rannsókn er hugsuð sem smættuð útgáfa af námsferli sem byggt væri á gagnrýnu 

listrænu grenndarnámi og hugsuð fyrir alla aldurshópa. Þar væri tengt saman sveitarfélag, 

nærsamfélag, fjölskyldur, kennarar og nemendur í umhverfi sínu til þess að byggja upp 

heildstæðar manneskjur sem yxu saman í námsferli til lýðræðislega vakandi og virks 

samfélags.  

Notuð er myndrannsókn með Photovoice aðferð til þess að kanna viðhorf íbúa bæjarfélags og 

nemenda skóla til umhverfis síns og beina kastljósi að röddum þeirra. Ég lýsi eigin 

kennslureynslu og þróun starfskenningar sem leiðir mig að ástæðum, undirbúningi og 

fræðilegu samhengi rannsóknarinnar. Þá tekur við framkvæmd og vinnsla með SVÓT 

greiningu á niðurstöðum sem sýndu sterkan samhljóm í tengingu og sýn þátttakenda á 

bæinn sinn og umhverfi hans. Þættir er lúta að innra umhverfi skipulagsheildar voru nefndir 

sem styrkleikar og veikleikar, en þátttakendur bentu einkum á umhverfisþætti sem styrkleika 

bæjarins á meðan ólíkir skipulagsþættir voru tíndir til sem veikleikar. Hvað varðar ógnir og 

tækifæri voru ytri umhverfisþættir meira áberandi, þar sem slysahætta, mengun og 

umhverfisáhrif voru talin til ógna, en tækifæri voru talin liggja í þáttum sem stuðla að farsælu 

sambandi við náttúruna ásamt skerpingu heildarsýnar.  

Niðurstöðurnar voru svo nýttar í þróun og uppsetningu staðbundinna þátttökulistaverka. 

Verkin gerðu raddir og sjónarhorn þátttakenda sýnilegri og veittu tækifæri á áframhaldandi 

samtali og endurgjöf áhorfenda, sem með því urðu einnig þátttakendur. Heildarniðurstöður 

varpa ljósi á hversu margþættir en vannýttir möguleikar búa í myndrannsóknum og listrænum 

aðferðum, bæði til aukinnar dýptar í eigindlegum rannsóknum og áhrifa á umhverfisvitund og 

lýðræðislega virkni, innan og utan skóla.  

  



 

 II 

Abstract 

This reasearch could be seen as a miniature learning process based on an artistic, critical 

place-based education method that could be used for all age groups. It would connect 

municipality, local community, family, teachers and students in their environment to build  

people who grow together in a learning process towards a democratically concious and active

community.  

A Photovoice study is used to look at the views of residents as well as school students toward

 their environment and cast a spotlight on their voices. I describe my own teaching experience 

and the development of a work theory which leads me to the reasons, preparations and 

theoretical context of this research.  

Next is performance of the study and processing of the results with a SWOT analysis, that 

showed a strong harmony in the connection and vision of the participants toward their town  

and its environment. Factors that are connected to the international organizational factors 

were mentioned as strengths and weaknesses. Participants mainly listed environmental 

factors as strengths while different organizational factors were mentioned as weaknesses.  

External encironmental factors were more prominent in relation to opportunities and threats. 

Dangers of traffic, pollution and other environmental impacts were seen as threats while 

opportunities were seen in connection with a successful relationship with nature well as 

sharpening of the overall vision of the municipality.  

These results were then used for the development and installation of participatory artworks 

that made the views and voices of the participants visible. They invited viewers to take part in

 the conversation and give feedback, therefore becoming participants themselves.  

The overall results shed a light on the multifaceted but underutilized possibilities of visual  

studies and artistic methods, both as an added depht in qualitative research and as influence  

on environmental awareness and democratic activity.  
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Formáli 
Þessi ritgerð er 30-ECTS eininga meistaraprófsverkefni til MA prófs í listkennslufræðum við 

Listaháskóla Íslands. Heiti verkefnisins er "Það þarf hjarta í Mosó": Möguleikar í 

myndrannsóknum og gagnrýnu, listrænu grenndarnámi. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig aðferðir listkennslu geta gagnast utan 

skólakerfisins jafnt og innan þess. Ætlun mín er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvernig geta aðferðir listkennslu nýst í víðara samhengi en í skólastofu? – með útgangspunkt 

í eftirfarandi undirspurningum: Hvernig má nýta myndrænar nálganir úr listkennslu til 

gagnrýnins grenndarnáms fyrir almenning? Hver væru áhrif slíks víðara samhengis fyrir nám 

og kennslu? Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að enn búi ríkuleg, ónýtt tækifæri í 
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Margar hendur og margir hugar gerðu þetta verkefni mögulegt.  
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Jóhannesdóttur, fyrir að snúa tannhjólunum hjá mér í gang með kennslu sinni. Gunndísi Ýr 

Finnbogadóttur fagstjóra og dr. Kristínu Valsdóttur deildarstjóra vil ég þakka fyrir sýndan 

velvilja auk opinna og góðra samskipta á óútreiknanlegum tímum.   

Dr. Helgu Dís Ísfold-Munkvold vil ég þakka fyrir hetjulega björgun á ögurstundu í yfirlestri 

og faglegum ábendingum. Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar þakka ég kærlega fyrir 

fjárstuðning og annað samstarf og umhverfissviði fyrir samtal og leyfisveitingu. Heimi Þór 

Tryggvasyni og Hans Vera auk annars starfsfólks handverkstæðisins Ásgarðs vil ég þakka 

innilega fyrir ómetanlegt samstarf og viðmót. Sigrún Theódóra Steinþórdóttir hjá 

Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ fær mínar bestu þakkir fyrir gott samstarf, skjót viðbrögð 
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1 Inngangur 

Ísland er fullgildur aðili að Árósasamningnum frá árinu 2011. Samningnum, sem er á vegum 

efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, er ætlað að færa almenningi 

þátttökuréttindi í umhverfismálum.  

Forsenda þátttökuréttinda sem samningurinn felur í sér er að fullnægjandi verndun 
umhverfisins sé nauðsynleg fyrir velferð mannsins og að hann geti notið 
grundvallarmannréttinda.  
Þeim ríkjum sem hafa fullgilt samninginn ber að tryggja almenningi þessi réttindi svo 
að hann geti haft áhrif á ákvarðanatöku sem snertir umhverfið. (Alþingi, 2011) 

  
Í þessu meistaraverkefni skoða ég með hópi fólks í Mosfellsbæ hvort listræn kennslu- 

fræðileg nálgun hentar til að hafa áhrif á umhverfisvitund og samfélagsþátttöku valinna 

bæjarbúa, innan og utan skóla, í anda Árósasamningsins, með aðferðum photovoice 

myndrannsóknar.  

Við skipulagningu verkefnisins nýtti ég fyrri verkefni sem ég hef unnið með börnum og 

unglingum. Með því að beita svipuðum aðferðum með fólki á mismunandi aldri þróaði ég 

eigin nálganir og starfskenningu. Með rannsóknum mínum leitaði ég svara við því hvort 

myndrænar aðferðir myndrannsóknar geti haft sömu áhrif með fullorðnum. Hvort hægt sé að 

nýta þær til að efla fleiri raddir í hröðum breytingum samfélags og umhverfis í stöðugri 

þróun.  

Tilfinning mín er að við sættum okkur meira við óbreytt ástand með aldrinum. Orkan fer 

í ögranir og rekstur daglegs lífs og annað krefst átaka sem passar oft illa inn í rútínuna. Það 

getur tekið á að láta sig utanaðkomandi hluti varða, verið erfitt að hugsa um hvað betur má 

fara og tímafrekt að kynna sér mál ofan í kjölinn. Flest viljum við eðlilega slappa af og hugsa 

um eitthvað áhyggjulaust utan amsturs hverdagsins. En hvað gerist ef hvatinn er á grundvelli 

jákvæðni og leiks?  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig aðferðir listkennslu geta gagnast utan 

skólakerfisins jafnt og innan þess. Með því að beita þeim markvisst væri ef til vill hægt að 

efla gagnrýna og lausnamiðaða hugsun og gera fleiri raddir sýnilegri í lýðræðissamfélagi. 

Mögulega gæti skapast aukinn grundvöllur fyrir bættum skilningi á þörfum barna og unglinga 

í skólakerfinu fyrir þessa þætti, eins og grunnþættir Aðalnámsskrár Grunnskóla (2011) leggja 

upp með, væru þeir meðvitað virkir utan þess? Veruleiki okkar, ekki síst sá stafræni, er 

áberandi myndrænn og myndræn skilaboð því áhrifarík.  
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Ætlun mín er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig geta aðferðir listkennslu 

nýst í víðara samhengi en í skólastofu? – með útgangspunkt í eftirfarandi undirspurningum: 

• Hvernig má nýta myndrænar nálganir úr listkennslu til gagnrýnins grenndarnáms fyrir 

almenning? 

• Hver væru áhrif slíks víðara samhengis fyrir nám og kennslu? 

Þar sem mín eigin þróun og reynsla sem kennari til margra ára var hvatinn að þeim 

hugmyndum sem hér eru kannaðar, byrja ég á að gera grein fyrir eigin störfum, bæði kennslu 

og rannsókn. Í framhaldi af því kynni ég til sögunnar þann bræðing kennslufræðilegra 

hugmynda sem tengist rannsókninni. Því næst greini ég stuttlega frá aðferðafræðinni sem 

beitt var, en myndrannsóknin var unnin með íbúum ákveðins bæjarfélags, á mismunandi aldri 

með ólíkan bakgrunn. Þátttakendur skoðuðu umhverfi sitt í gegnum myndavélar og tjáðu 

skoðanir sínar á styrkleikum, veikleikum, ógnum og tækifærum bæjarins, umhverfi hans og 

uppbyggingu. Til þess að efla tengsl skóla og samfélags og raddir nemenda, starfaði ég með 

list- og handverkskennurum í sama bæjarfélagi að sams konar myndrannsóknarverkefni fyrir 

nemendur sem skoðuðu sitt skólaumhverfi. Fjórði hluti verkefnisins greinir frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar út frá aðferðafræði SVÓT-greiningar. Einnig greini ég frá hvernig 

niðurstöðurnar voru kynntar og þróaðar áfram í gegnum þáttökulist með aðstoð þeirra sem 

kynntu sér hinar myndrænu niðurstöður. Í lokaorðum leyfi ég mér svo að velta fyrir mér 

tækifærunum sem liggja í myndrænum og listrænum aðferðum í frekari rannsóknum af þessu 

tagi.  

1.1 Kennslureynsla og þróun starfskenningar. 
Listafólk sem hefur haft áhrif mig og mína sköpun í gegnum tíðina hefur einnig haft áhrif á 

hvernig ég kenni. Ég hef alltaf laðast að listaverkum sem auk þess að vera sjónrænt grípandi, 

bjóða áhorfendum að taka þátt á leikinn hátt og ögra fleiri skynfærum áþreifanlega og 

gagnvirkt. Fyrstu handar upplifun er því afgerandi þáttur. Sem dæmi má nefna umvefjandi, 

litríkar innsetningar brasilísku listakonunnar Mariu Nepomuceno sem bjóða þér bókstaflega 

að sökkva þér ofan í þær og velta þér upp úr þeim (Sjá myndir 1-4), míkróveröld götu-

listamannsins Slinkachu, Little People, sem fólk tekur ekki eftir nema það sé með hugann 

í núinu og tæknitengdur lifandi garður hollenska dúósins Scenocosme, Akousmaflore, sem 

syngur við snertingu og býður þér að eiga samskipti við plönturnar. Húmor hefur mér 

þótt öflugt innihaldsefni eins og sjá má í verki franska götulistamannsins the WA, 
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Revolution. Við fyrstu sýn virðast þessi dæmi ekki eiga margt sameiginlegt en við nánari 

skoðun má þó sjá að öll fá þau þig til að sjá og upplifa umhverfið á nýjan og óvæntan 

hátt, þau koma þér á óvart og bjóða þér í leik. Og þrátt fyrir létt og leikandi yfirbragð þeirra 

býr meira á bak við þau en augað eitt nemur.  

 

Myndir 1-4. Innsetning Nepomuceno í Stavanger Kunstmuseum, 2017. 

 
Þegar ég byrjaði að kenna varð mér strax mjög eðlilegt að nálgast nemendur mína gegnum 

umhverfisathuganir í myndlist. Ég kynntist þeim og lærði mikið um hvert og eitt þeirra í 

gegnum ferlin. Mér þykir mikilvægt að varðveita opinn huga og veita tækifæri til rannsóknar- 

og sköpunargleði sem börnum er meðfædd. Ég trúi því staðfastlega að takist okkur að 

varðveita þá þætti, verðum við betur stödd í samfélagi stöðugra breytinga. Ragnhildur 

Bjarnadóttir (2008) talaði um að hugtakið um hæfni hafi öðlast vinsældir upp á síðkastið á 

síðkastið og að ástæður þess hafi stundum verið raktar til aðstæðna í nútímasamfélagi. Í stað 

þess að kunna sé nú mikilvægara að geta. Sértæk leikni og kunnátta sé fljót að falla úr gildi 

í nútíma tæknisamfélagi og það skipti meira máli að einstaklingurinn sé viss um hæfni sína til 

að takast á við ný og síbreytileg viðfangsefni. Þjálfun rannsóknareðlis og sköpunargáfu hljóta 

þá að vera mikilvægir þættir í öllu námi.   

Ég hef unnið við myndlist með börnum og unglingum frá leikskólaaldri til framhaldsskóla-

aldurs, innan og utan skólakerfisins, sjálfstætt og í samvinnu við stofnanir. Rauður þráður í 

gegnum starfið hefur verið áhersla á forvitni og rannsóknir í umhverfinu, bæði manngerðu og 

náttúrulegu, persónuleg tjáning á upplifun nemenda gegnum sköpunargleði þeirra og mótun 
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þeirra á eigin umhverfi. Markmið kennslunnar er ekki bundið við að búa til listafólk, heldur 

auka læsi í víðum skilningi, efla raddir nemenda og ýta undir skapandi, gagnrýna og 

lausnamiðaða hugsun. Í grein Hafdísar Ingadóttur (2004) kemur fram að einn stærsti 

áhrifaþáttur í störfum kennara séu nemendur. Sjálf hef ég lært jafnmikið af nemendum og ég 

hef kennt þeim og dýnamík hvers hóps hefur áhrif á mína nálgun. Samkvæmt Hafdísi eru 

tengsl milli nemenda og kennara forsendan fyrir því að vera góður kennari og að kennarar 

upplifi vellíðan í starfi sínu.  

Eftir diplómanám í listkennslu var ég ráðin sem hluti af þróunarteymi hins þá nýstofnaðan 

Krikaskóla í Mosfellsbæ og því fylgdi mikið frelsi til tilrauna og rannsókna. Fyrsta árið var 

skólinn húsnæðislaus og ég kenndi í flutningagámi sem var 2 metrar á breidd og 4 á lengd. Í 

viðtölum við nemendur þetta fyrsta ár kom fram að sterkasta upplifunin var að mega skvetta 

og mála á veggina í gámnum, sem vegna þrengsla var hvort sem er vonlaust að halda hreinum 

í skapandi starfi. Það kom mér á óvart en sýndi mér að nemendur vildu gjarnan setja mark sitt 

á eigið umhverfi. Veggirnir voru líka mjög fallegir eftir veturinn. Ég ákvað því að halda 

þessu áfram eftir að í nýja og fína húsnæðið kom, í útismiðjunni okkar. Myndir 5-6 sýna 

veggmálun nemenda á yngsta stigi í tengslum við umræðu um hellamálverk og götulist. 

 
Myndir 5-6. Nemendur breyta umhverfi sínu með veggmálun.. 
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Ein skemmtilegasta rannsóknaraðferð sem ég hef notað með nemendum er myndrannsókn, að 

rétta þeim myndavél til að sjá umhverfið með þeirra augum. Ég hef lært margt um þeirra 

sjónarhorn, hvað þeim þykir merkilegt og mikilvægt þegar við höfum farið yfir myndirnar 

þeirra og rætt þær. Einn fimm ára nemandi tók til dæmis margar myndir af stóru ruslafötunni 

á verkstæðinu okkar. Ég gat ekki með nokkru móti séð hvað var merkilegt við þessa sjúskuðu 

ruslafötu, en alltaf komu upp myndir af henni hjá þessum ákveðna nemanda. Þegar ég loks 

spurði hann kom í ljós að ruslafatan var alls ekki ruslafata, heldur skrímsli. Lokið var 

munnurunn sem át allt ruslið. Hann var alltaf að reyna að sýna mér skrímslið og fannst það 

svolítið hræðilegt en samt heillandi. Ég bað hann að breyta ruslafötunni í skrímslið sem hann 

sá, til þess að við hin gætum séð það líka (sjá mynd 7). Aðrir nemendur hófu þá að vinna 

hugmyndir út frá þessu sem varð á endanum að innsetningu á menningarviku í Mosfellsbæ. 

Þetta sýndi mér hvað upplifun nemenda af umhverfi sínu getur verið falinn og hversu sterk 

áhrif það getur haft að fá fram sjónarhorn þeirra með myndrænum aðferðum.  

 

 
 

Mynd 7. Innsýn í huga nemanda gegnum myndrannsókn. 

 
Í nágrenni Krikaskóla er gott aðgengi að mosfellsku fellunum í kring. Það var því auðvelt að 

nýta umhverfið og vinna úti, eða taka það með okkur inn. Við unnum mikið með steina, 

plöntur og jafnvel rusl sem við fundum sem efnivið. Skoðuðum hlutina með nýjum augum og 
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þjálfuðum ímyndunaraflið með að breyta þeim í eitthvað annað. Myndir 8-11 sýna 

innsetningu fyrir hinn árlega skógræktardag í skógræktarsvæðinu Úlfarsfelli, sýningu á 

bókasafni á persónum, dýrum og furðuverum sem nemendur sköpuðu úr steinum sem þau 

söfnuðu í umhverfi skólans og innsetningu völundarhúss á skólalóð fyrir skynræna upplifun.  

  

 
Myndir 8-11. Nemendaverk í og úr umhverfi og náttúru. 

 
Fellin voru líka innblástur í sjálfu sér og við unnum með þau sem slík í samstarfi við önnur 

fög. Í Þjóðsögum Jóns Árnasonar má finna þjóðsögur tengdar fellunum sem nemendur 

túlkuðu, auk þess sem við unnum með sögulega viðburði. Að tengja námsefni við veruleika 

nemenda gegnum umhverfi þeirra og eigin reynslu af því fannst mér auðvelda þeim að gera 

námið merkingarbært. Fyrir neðan má sjá túlkun á þjóðsögunni um Sauðhól í Helgafelli, 

og menningarlæsis-heimsókn til Steinunnar Marteinssdóttur á Hulduhólum, sem vinnur með 

eigið umhverfi í sinni listsköpun. Nemendur unnu svo úr heimsókninni með eigin myndum 

í olíupastel (myndir 12-15). Ég hef verið hörð á að heimta minnst eina listtengda vettvangs-

ferð á ári hvar sem ég er. Sama hvaða aldri ég kenni er alltaf hluti nemenda sem aldrei hefur 

upplifað bein tengsl við listaheiminn áður. Ég tel það bæði mikilvægt fyrir menningarlæsi 

þeirra og fagið sjálft sem lifandi hluta af heiminum að bjóða upp á fjölbreyttar, listtengdar 

aðstæður í nærumhverfi þeirra til upplifunar, undrunar og innblásturs.  
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Myndir 12-15. Verk um umhverfið og tenging við list í nærumhverfi. 

 
Síðar vann ég við NuArt götulistahátíðina í Stavanger. Sú reynsla gerði mig enn áhugasamari 

um þörf fólks til að rannsaka eigið umhverfi, eiga sjónræn samskipti og hafa áhrif á umhverfi 

sitt og annað fólk í gegnum það. Þetta varð áberandi í starfi mínu með Reggio Emilia 

leikskólanemendum þar sem ég upplifði að unnið er með þessa sterku þörf frá unga aldri. 

Í Reggio Emilia er gengið út frá því að börn búi þegar yfir 100 tungumálum eða tjáningar-

aðferðum og það eigi að gefa pláss fyrir þau öll í náminu.  

Olíuhöfuðborgin Stavanger var á þessum tíma suðupottur fjölmenningar og þangað flykktist 

fólk til vinnu frá öllum heimshornum. Til dæmis voru töluð níu mismunandi tungumál á 

einni fimmtán barna deild. Að hafa samskipti með myndmáli og og beita innsæi þar sem 

fjölbreyttum sjónarhornum var fagnað var því mjög mikilvægt í öllum samskiptum. Til að 

kynnast nemendum bjuggum við til sjálfsmyndir í dúkkulísuformi og pappamódel af 

skólanum og umhverfi hans. Við byrjuðum á að skoða okkur í speglum hátt og lágt, mála 

myndir af okkur og rannsaka á umhverfið með myndavélum. Svo unnum við dúkkulísurnar 

og pappamódelið út frá niðurstöðunum og lékum okkur að lokum saman með afrakstur 

vinnunnar. Í gegnum sköpunarferlið og leikinn sem fylgdi lærði ég margt um persónuleika 

hvers nemanda, sýn þeirra á umhverfið og hvað þeim fannst mega vera betra. Ég lærði til 
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dæmis að börnin vildu meiri litagleði í umhverfi brúna sjöunda áratugs timburhússins sem 

skólinn var í og gat því hjálpað þeim að gera alvöruskólann nær því sem þau sköpuðu í 

pappamódelinu. Myndir 16-17 sýna sjálfsmynda-dúkkulísur og pappamódel barnanna og 

börnin að leik þegar við höfðum málað og bætt við umhverfið samkvæmt óskum þeirra. Með 

því móti upplifðu börnin að þau höfðu áhrif á mótun eigin nærumhverfis og að raddir þeirra 

skiptu máli.  

 
Myndir 16-17. Hlustað á raddir barna gegnum sköpun og leik. 

Börnin voru upptekin af skóginum við hliðina á skólanum og því rannsökuðum við hann vel 

og færðum hann inn á leiksvæðið með innsetninguni Vetrarskógurinn sem byggði á 

vettvangsathugunum barnanna. Börnin kynntust hvort öðru vel í gegnum ferlið. Þau urðu 

öruggari í hópnum þegar þau gátu deilt sínu sjónarhorni og það var hlustað á þarfir þeirra og 

óskir þrátt fyrir tungumálamismuninn. Myndir 18-23 sýna umhverfisrannsókn í skóginum 

með aðstoð myndaramma og myndir 24-27 sýna hluta innsetningarverka þeirra í kjölfarið.  
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Myndir 18-23. Umhverfisrannsókn gegnum myndaramma. 

 

 
 

Myndir 24-27. Úr innsetningunni “Vetrarskógurinn.” 
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Til að efla raddir nemenda hefur reynst mér vel að vinna með stærðarskala. Auk þess hef ég 

lagt áherslu á frágang og sýnileika sem virkar hvetjandi. Börn þróa hreyfiskyn og snertiskyn 

vel þegar þau vinna með stóran skala og fullorðnir virðast taka betur eftir vinnu barna þegar 

verkin þeirra eru stór. Vönduð uppsetning og aðgengileiki að verkum er líka virðingarvottur 

sem mér hefur þótt skila sér. Á myndum 28-31 má sjá vinnu frá gerð skynherbergis með 

fjögurra ára börnum. Innsetning þar sem mismunandi áferðir, litir og lykt var notuð til að 

skapa rými sem örvar snerti, sjón og lyktarskyn. Börnin framkvæmdu verkefnið í samvinnu 

við mig og hluti af þeirra rannsóknarvinnu fólst í að taka ljósmyndirnar af sköpunarferlinu 

sjálf. Ljósmyndirnar sem þau tóku voru svo hengdar á veggina og gestir og gangandi nutu 

rýmisins. Lítið fólk upplifir valdeflingu og vöxt við að finna að þeim er treyst til stórra verka.  
 

 
 

Myndir 28-31.“Skynherbergið”. Innsetning með 4. ára börnum. 

 
Svo skemmtilega vildi til að fólki fannst sjónarhorn barnanna áhugavert og fór ég að halda 

fyrirlestra í samtökum Reggio skóla á svæðinu. Það vakti athygli hjá bæjaryfirvöldum sem 

urðu forvitin að sjá hvað væri merkilegt í bænum í augum ungra barna. Úr varð stór 

umhverfisrannsókn þar sem nemendur mínir unnu teikningar í vettvangsferðum af því sem 
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þeim þótti áhugaverðast, sem við stækkuðum svo upp í stór sameiginleg málverk (sjá myndir 

32-34) til varanlegrar sýningar í ráðhúsinu.  

 

 
 

Myndir 32-34. Dæmi um umhverfisteikningar gerðar að málverkum. 

 
 

Ég kom svo að stofnun myndlistadeildar fyrir börn og unglinga í listaskóla bæjar, sem áður 

hafði eingöngu verið sviðslistaskóli, og hélt m.a. opin námskeið í endurvinnslulist fyrir 

grunnskóla, þar sem fólk kom með efnivið úr skólunum og skapaði verk til sýningar í 

menningarhúsinu og umhverfi þess, til þess að gera listrænt starf nemenda sýnilegra í 

bæjarfélaginu (sjá myndir 35-37).  
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Myndir 35-37. Nokkur verk nemenda frá sýningu í menningarhúsi. 

 
Í vinnu með unglingum hef ég fundið að nákvæmlega sömu áherslur virka jafnvel á þau og 

yngri börn. Munurinn er að mun meiri tími fer til hvatningar þar sem þau hafa mörg grafið 

rannsóknareðlið og sköpunargleðina djúpt niður. Helmingurinn af vinnunni hefur falist í því 

að skapa öryggi og traust í hópnum og þau hafa fundið það i gegnum þessar aðferðir. Fyrir 

neðan er endurhönnun skólabókasafns með 14 ára unglingum. Þeim fannst vanta afmarkað 

notalegt lessvæði og innblásandi hópavinnusvæði í skólann. Þau hönnuðu heildarútlit, gerðu 

veggmálverk og skúlptúr, máluðu hillur, saumuðu dýnur og púða, skipulögðu svæðin og 

endurröðuðu húsgögnum í grámyglulegu og lítið úthugsuðu bókasafninu (sjá myndir 38-41). 

Samkvæmt endurgjöf starfsfólks og nemenda jukust vinsældir og notkun bókasafnsins til 

muna. Aðrir hópar hafa sett mark sitt á önnur svæði skólans gegnum myndlist og hönnun, t.d. 

í anddyri og matsal, sem einnig hefur skilað jákvæðri endurgjöf varðandi áhrif á upplifun og 

tengsl nemenda við skólaumhverfið.  
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Myndir 38-41. Endurhönnun skólaumhverfis. 

 
Við höfum nýtt nærumhverfi mikið (sjá myndir 42-44), með ratleikjum í borgarumhverfinu 

í leit að list, eigin götulist á skólalóð auk skapandi rannsókna og Land Art í náttúru.  

 
 

Myndir 42-44. List í nærumhverfi, götulist á skólalóð. Land Art í skólaumhverfi. 
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Í gegnum samfélags og þáttökulist með ungu fólki hef ég fundið að eignartilfinning þeirra 

og tilheyring eykst, þau sína meiri ábyrgð í umgengni og verða frakkari við að láta skoðanir 

sínar og hugmyndir í ljós þegar þau finna að rödd þeirra hefur áhrif. Eins og sjá má á lýsingu 

á ofangreindum verkefnum þá hefur rannsóknar og umhverfismiðuð myndlistarkennsla 

einkennt mína starfshætti. Slík nálgun býður upp á fjölbreytta möguleika og nemendamiðaðar 

aðferðir þar sem tækifæri er gefið til þess að byggja nám sitt út frá eigin styrkleikum. 

Kennsluaðferðir mínar eru svipaðar á öllum aldursstigum, þó stigsmunur sé á viðfangsefnum. 

Ferlið er nokkurn veginn svona:  
1. Skoðun og ígrundun umhverfisins frá mismunandi sjónarhornum  

2. Túlkun á eigin skynjun  

3. Mótun eigin umhverfis með skapandi hugsun og aðferðum  

Það sem hefur einkennt verkefnin er valdefling nemenda og styrking radda þeirra í mótun 

eigin náms og umhverfis. Þrátt fyrir þau stóru orð hefur nálgunin einkennst af hæfilegri 

blöndu af húmor, sköpunargleði og leik, enda hefur mér þótt nauðsynlegt að sýna nemendum 

að nám og list er hvorki heilagt né hættulegt til að ná markmiðinu.  
 

1.2 Eigin umhverfisrannsókn með aðferðum Land Art  
Til að undirbúa verkefnið mitt ákvað ég að skoða sjálf æskuumhverfi mitt í Mosfellsbæ með 

aðferð myndrannsóknar. Ég vann myndaseríu sem ætlað er að vekja ákveðin hughrif, í þessu 

tilfelli glugga inn í minningar, með því að sýna aðeins valið sjónarhorn og uppsetningu. 

Myndir 45-52 sýna náttúrulegt umhverfi í Mosfellsbæ sem er búið að manngera eða breyta á 

einhvern hátt. Með því að nota eigin líkama reyndi ég að laga sambandsrofið á milli þess sem 

ég man frá því að ég ólst þar upp og starfaði síðar, og þess sem ég sá eftir langa fjarveru. Ég 

sýni áhorfanda sjálfa mig sem hluta af svæðinu til að líma saman fortíð og nútíð, huga og 

jörð. Ég útilokaði meðvitað manngerðar breytingar til að færa áhorfandann inn í minninguna.   

Sem verum í stöðugri leit að merkingu er okkur mikilvægt að að skilja ekki hugann frá 

líkamanum. Því aðeins sem heild getum við fundið merkingu í samskiptum við umhverfi 

okkar, sem einnig sé lykilatriði í því hvernig við upplifum heiminn, hvað sé merkingarbært 

fyrir okkur og jafnvel hver við erum (Johnson, 2007). Í þessu tilfelli hafði bæði hugur minn, 

líkami og umhverfi breyst sem gjörbreytti upplifun minni á svæðunum og merkingu þeirra 

fyrir mér.  
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Myndir 45-46. Fjara við fuglaskoðunarhús. 

 

 
 

Myndir 47-48. Klettur við skokksvæði. 
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Myndir 49-50. Skógræktarsvæði við Vesturlandsveg. 

 

 
 

Myndir 51-52. Klettabelti á golfvelli. 
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Í staðinn fyrir að hafa fyrir því að taka þessar myndir hefði ég til dæmis getað skrifað tvær 

setningar: Það sló mig hvað leikvelli æsku minnar hefur verið breytt. Ég sakna ósnortinnar 

náttúrunnar en finn samt sterka þörf til tengingar við merkingu staðarins. Orðin koma hugsun 

á framfæri en ekki hughrifunum sem ég varð fyrir og vildi deila. Ég treysti því á myndlæsi 

áhorfandans en skil að aðrir en ég hafa ekki forsendur til að tengja á milli upplifunar minnar, 

og stærra samhengis myndanna. Svo auk myndanna minna eru orð og annað sjónarhorn eða 

sýn á svæðið, sem ég lét Google Earth gefa þeim hér, nauðsynlegt til að mynda fullan 

skilning.  

Timo Jokela (2015, bls. 437) talaði sem listamaður um erfiðleika þess að tjá sig munnlega um 

verk sín og upplifanir í sköpunarferli. Ferlið sé ákaft, upplifanatengt og oft ringlað. List 

inniheldur mikið magn þögullar kunnáttu (e. tacit knowledge), þar sem sköpunarferlið krefst 

ekki sama munnlega mótaða grundvallar og fræðilegar rannsóknir. Vísindafólk fylgir 

sérstakri leið sem þau skilgreina í fræðilegri uppbyggingu og reyna að halda sig við í þeirri 

von að ná markmiði sínu. Ferli listafólks er oft tilraunakennt og tilviljanakennt og það veit 

ekki alltaf hvað markmiðið er, fyrirfram. Þegar þau ná markmiðinu, geta þau svo ekkert 

endilega lýst leiðinni sem þau fóru til að komast þangað. Hins vegar geti listafólk reynt að 

skilja list sína með því að taka sér stöðu vísindamanns og líta á verk sín sem afurð 

menningarinnar sem þau tilheyra. Listamaður getur líka leikið sér að mismunandi 

sjónarhornum með því að hætta sér inn á einskismannslandið á milli lista og vísinda. Þar 

skiptist hugmyndafræði og upplifanir á áhrifum sem bæta báðar hliðar.  

Mig langaði að kanna þetta í verkefninu mínu, þar sem ég hef hingað til nálgast starfstengdar 

rannsóknir mest út frá eigin innsæi og hinni þöglu listrænu kunnáttu. Mig langaði samt sem 

áður að vinna það út frá viðurkenningu á þögulli kunnáttu og áþreifanlegri reynslu 

þátttakenda, eins og Ásthildur Jónsdóttir (2017, bls. 30) leggur áherslu á  í doktorsrannsókn 

sinni þar sem hún skoðaði listræna viðburði í menntun til sjálfbærni.   
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2 Bræðingur kennslufræðilegra hugmynda 

Núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla (2011) byggir á sex grunnþáttum: læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Ætlunin er að þessir 

áhersluþættir liggi til grundvallar öllu skólastarfi. Þessir grunnþættir eru allir tengdir 

órjúfanlegum böndum. Læsi á einum endanum og sköpun á hinum ramma inn sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði, mannréttindi og jafnrétti. Með því að virkja læsi og sköpun í 

námi sem aðferðir með hina grunnþættina sem markmið, gæti ég ef til vill nýtt það sem 

markvissa og heildstæða nálgun byggða á bræðingi nokkurra kennslufræðilegra 

hugmynda sem hér fara á eftir.  

2.1 Læsi í víðu samhengi  
Flestir eru aldir upp í því að læsi feli í sér að vera læs á bók. Áherslur Aðalnámskrár 

(2011) eru þó víðtækari en svo:  

Með læsi er átt við þá hæfni að geta lesið, skilið, túlkað og unnið á virkan hátt með 
ritað mál; orð, tölur, myndir og tákn, sem og að ráða í merkingu þeirra fyrirbæra sem 
við skynjum í umhverfi okkar. Í víðtækri merkingu vísar hugtakið einnig 
til læsis á ó́líka miðla (miðlalæsi, miðlamennt) og stafræns læsis. Góð læsisfærni er 
þannig lykill og forsenda að skilningi á nánasta umhverfi og samfélagi.  

Þarna koma fram tengsl læsis í víðu samhengi við umhverfi og samfélag á skýran hátt. 

Mikilvægt er að hraðar samfélagsbreytingar eru í framhaldinu settar í samhengi við skapandi 

hugsun og virka afstöðu sem meginmarkmið læsis:  

Örar samfélags-breytingar og tækniþróun hafa breytt því umhverfi sem 
skapar börnum og ungmennum merkingu við lestur og ritun. Meginmarkmið læsis er 
að börn og ungmenni verði virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn 
með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því 
sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á. (bls. 148)  

Að vera læs felur því sér að skapa merkingu út frá fjölbreyttu áreiti, miðlum og umhverfinu 

öllu. Merkingarsköpun verður því aldrei til ein og sér heldur felst hún í samspili þess sem les 

við umhverfið sitt, menninguna, eigin reynslu og heiminn sjálfan (Stefán Jökulsson, 2012, 

bls. 14).  

Að vera læs á umhverfi sitt og samfélag er samkvæmt þessu grunnurinn að merkingarbærum 

tengslum og færni til virkrar þátttöku innan þess.  
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2.1.1 Umhverfislæsi  
Stefán Jökulsson, (2012) talaði um í sambandi við umhverfislæsi og getu til aðgerða, að 

öll búum við, skólanemendur sem og aðrir, í líf-menningarlegu (e. biocultural) umhverfi. 

Í sínu víðasta samhengi snúist læsi um þekkingu og samskipti sem gerir okkur kleift að hafa 

áhrif á umhverfi okkar, bæði varðandi náttúru, jafnrétti og lýðræði. Þannig sé hægt að 

tryggja velsæld og öryggi komandi kynslóða.  

Læsi í þessum skilningi, læsi sem víðtæk samskiptafærni, er því pólutísk og færir 
ungu fólki verkfæri og vald til að beita orðum og öðrum táknum í eigin þágu og 
samfélags síns og umhverfis. (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 57)  

Gillian Rose (2016) benti á að hið sjónræna sé talið vera miðpunktur menningarlegrar 

uppbyggingar í nútíma vestrænu samfélagi. Við erum umkringd sjónrænum miðlum hvar sem 

við erum og myndirnar sem við sjáum eru aldrei hlutlaus gluggi á heiminn, heldur túlka þær 

hann og eru byggðar upp til þess að sýna okkur hlutina á ákveðinn hátt. Þessi myndrænu 

skilaboð hafa áhrif á hugsun okkar og hegðun eftir því félagslega umhverfi sem við erum í. 

Markhópur myndar og samhengið sem hún er sýnd í getur því skipt meira máli fyrir áhrif 

hennar en myndin sjálf.  

Sjónræn lestrarfærni og færni í myndrænni tjáningu gætu samkvæmt þessu verið með 

mikilvægari þáttum í umhverfislæsi og víðu samhengi læsis í nútímasamfélagi. Sú færni 

bindur einnig saman læsi og sköpun, sem aðferð til grunnþáttamarkmiða Aðalnámsskrár.  

Í fyrirlestri sínum, The Answer is in the picture, talaði Lynda Barry (2012) um að 

myndheimur sé svo miklu stærri en bara utanaðkomandi myndir og list sem færir eitthvað til 

okkar, heldur lifi okkar eigin myndheimur inni í okkur sem órjúfanlegur hluti af okkur, eins 

konar andlegt líffæri eða ónæmiskerfi fyrir andlega heilsu okkar.  

Myndlæsi og læsi í víðu samhengi með tengingu hugar, líkama og umhverfis, er því ekki 

aðeins mikilvægt vegna þess sjónræna umhverfis og áreitis sem Rose (2011) talar um í 

vestrænu nútímasamfélagi. Ef við hunsum tengingu myndheimsins, eins og Barry talar um 

hann, við huga, líkama og umhverfi, getur það hreinlega haft skaðleg áhrif á heilsu okkar sem 

lífverur / samfélög lífvera. Þar af leiðandi einnig á samskipti okkar við umhverfi okkar sem 

heildstæðar verur, eins og Mark Johnson (2007) leggur áherslu á.  
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2.2 Grenndarnám sem stuðlar að umhverfislæsi  
Þrátt fyrir að hugtakið grenndarnám eigi sér ekki langa sögu, á hugmyndin djúpar rætur 

og er tengd margvíslegum straumum og stefnum. David A. Gruenewald, (2003) nefnir 

þar meðal annars reynslumiðað nám, samhengisnám, útinám, umhverfis og vistfræðimennt, 

lýðræðismennt, samfélagsmennt og síðast en ekki síst gagnrýna þáttökukennslu.  

Samkvæmt Gerði G. Óskarsdóttur (2014) er grenndarnám staðartengt nám utan 

skólastofunnar, sem snýr að stuðningi við nærsamfélagið. Það er gert með því að efla 

grenndarvitund (e. local identity). Grenndarvitund er tvíþætt. Hún snýst annars vegar um 

áherslu á umhverfisvitund nemenda, með þekkingu, umhyggju og tilfinningu fyrir nánasta 

umhverfi og áhrifum manna á það. Hins vegar er grenndarvitund samvitund fólks í 

samfélagi, gegnum félagsleg tengsl, menntun og menningarlíf.   

Ásthildur Jónsdóttir (2013) talar um staðartengt nám út frá víðri merkingu staðar. Staður geti 

verið eingöngu landfræðileg staðsetning fyrir sumum, annað hvort algerlega náttúruleg eða 

innihaldið byggingar og mannvirki. Fyrir öðrum geti staður verið 

tilfinningatengdur, gegnum tilheyringu viðkomandi. Þar sem staður sé manngerðum 

breytingum háður sé hann aldrei endanlegur, heldur í sífelldri þróun. Það sé því mikilvægt að 

leggja áherslur staðartengds náms á reynslu kennara og nemenda, svo staðurinn 

hafi áþreifanlega merkingu fyrir þeim og eins öðrum á svæðinu. Þannig brúi grenndarnám 

bilið á milli skóla og samfélags.  

Samkvæmt Woodhouse og Knapp (2000) einkennist grenndarnám af eftirfarandi þáttum:  

• Það er háð sérstökum eiginleikum staðar. Efnið er sértækt eftir 

landafræði, vistfræði, félagsfræði, stjórnmálum og öðrum mynstrum hvers 

staðar fyrir sig.  

• Það er í eðli sínu þverfaglegt.  

• Það er í eðli sínu reynslumiðað. Í mörgun nálgunum inniheldur það 

þátttökumiðaða aðgerð eða þjónustunámshluta, reyndar tala sumir talsmenn 

grenndarnáms fyrir því að það verði að innihalda aðgerðir, eigi það að skila sér í 

vistfræðilegri og menningarlegri sjálfbærni.  
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• Það speglar menntunarheimspeki sem sé víðari en eingöngu menntun til 

atvinnu. Hagfræði staðar getur verið eitt af námssviðunum, skoði 

námskrá svæðisbundinn iðnað og sjálfbærni, en þó er námsskrá og námsferli 

hannað fyrir víðari markmið.  

• Það tengir stað við sjálf og samfélag. Vegna þeirrar vistfræðilegu linsu sem 

sýn grenndarnáms fer í gegnum, eru tengslin á milli þessara þátta afgerandi.  

Gagnrýni á grenndarnám snýst gjarnan um það sjónarmið að nám eigi að undirbúa nemendur 

til virkni í tæknivæddu og neytendamiðuðu umhverfi. Hins vegar er sjónarmið þeirra sem 

leggja stund á grenndarkennslu að menntun skuli stuðla að því að halda 

við svæðisbundnum menningarlegum og vistfræðilegum heilindum. Mest sannfærandi rökin 

fyrir grenndarnámi séu að það sjái nemendum fyrir þeirri þekkingu og reynslu sem virk 

lýðræðisþáttaka krefjist (Woodhouse og Knapp, 2000).  

Í þessu samhengi er vert að íhuga að kennarar sem leggja stund á grenndarnám efast um 

umbætur sem byggja á stöðlum og prófum, því þær eigi það til að aðskilja nám 

frá því samfélagslífi, þar sem nemendur og kennarar séu í stöðugu lærdómsferli. Í kerfi sem 

byggt sé á staðlaðri útkomu sé hins vegar freistandi fyrir kennara að 

sleppa grenndarkennslu alfarið og einbeita sér að þeim stöðlum sem kennurum er gert að 

uppfylla (Ásthildur Jónsdóttir, 2013).  

Af þessu má draga þá ályktun að enn sé skólakerfið ekki að nýta sér til fulls þá möguleika til 

heildstæðs og reynslumiðaðs þátttökunáms sem grenndarkennsla býður upp á, 

nemendum, samfélagi og umhverfi til hagsbóta.  

2.3 Gagnrýnin þátttökukennsla  
Þátttökukennsla leggur áherslu á raddir og val nemenda, þar sem þeir ættu að hafa eitthvað að 

segja um eigin námstækifæri. Ekki er lengur ætlast til þess að kennarinn færi þekkingu á milli 

stig af stigi, heldur fagni spurningum frá öðrum þátttakendum sem leiði til náms gegnum 

sköpun og könnun (Ásthildur Jónsdóttir, 2017).  

Hugmyndir um gagnrýna þátttökukennslu eiga rætur að rekja til hugmynda Paulo Freire 

(1970). Í bókinni Kennslufræði hinna kúguðu líkti Freire hinu hefðbundna skólakerfi við 

bankakerfi (bls.73-80), þar sem lögð sé inn fyrirfram ákveðin vitneskja og sannleikur 

kennarans hjá nemendum, sem sjálfir séu óvirkir móttakendur án eigin vitneskju. Því 
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móttækilegri nemandi, því betur sé honum launað í skólakerfinu. Því betur sem nemendur 

tileinki sér innlögnina, því minni gagnrýna meðvitund þrói þeir. Gagnrýnin meðvitund væri 

eðlileg afleiðing virkra afskipta nemenda af umhverfi sínu. Kerfið geri það að verkum að í 

staðinn fyrir að breyta heiminum, aðlagist nemendur heiminum eins og hann er og tileinki sér 

þá einangruðu raunveruleikasýn sem lögð sé inn hjá þeim. Sú sýn byggist á aðskilnaði milli 

manneskju og heimsins, hugsun þar sem manneskjan sé einungis stödd í heiminum, en sé 

hvorki hluti af honum eða hluti af öðrum. Einstaklingurinn sé áhorfandi, ekki skapandi afl. 

Einstefnan frá kennara til nemenda ræni nemendur forvitni, rannsóknar- og sköpunargáfu og 

ræni um leið kennarann tækifæri til að læra af nemendum sínum. Þannig eyðist gagnrýnin 

hugsun hjá báðum og báðir mæti heiminum á jafn óvirkan hátt.   

Fyrir 21. aldar kennara í friðsælum norðurkrika jarðar geta skrif Paulo Freire í Suður 

Ameríku fyrir 50 árum virkað dramatísk og stóryrt. Hann fór oft flóknar leiðir að hlutum, sem 

geta þó jafnvel virkað full einfaldaðir þegar betur er að gáð. Gæta þarf að því að líta 

ekki framhjá samhengi skrifanna við tíma þeirra og aðstæður séu þau mátuð við okkar 

samtíma og samfélag. Í óformlegum viðtölum mínum við starfandi kennara síðustu ár kemur 

fram að síðustu áratugi hafi verið endurskoðun á straumum og stefnum í skólastarfi með 

endurskrifum námsskráa, kennaranám í dag leggi mikla áherslu á íhugun og gagnrýna 

hugsun og kennarar séu þá gjarnan hvattir til naflaskoðunar og endurmenntunar. Þrátt fyrir 

það virðist erfitt að hrista burtu umgjarðir sem styðja og miðast við innlagnarnálgun kennslu. 

Eins og Ingvar Sigurgeirsson (1999) fjallar um hefur gagnrýni á stýringaráhrif prófa lengi 

verið til staðar og þykir gagnrýnendum áhersla á skrifleg próf hindra og skaða skapandi nám 

og kennslu með ýmsum hætti, til dæmis með áherslu á þulunám og eitt rétt svar í stað 

skapandi og lausnamiðaðrar hugsunar. Hún setji nemendur í óvirkt hlutverk og neyði kennara 

til að leggja áherslu á þau atriði sem auðvelt er að prófa, í stað þeirra sem raunverulega 

sé mikilsvert að læra.  

Freire (1970) sagði þá kennara sem beita gagnrýnni nálgun verði að treysta nemendum og 

sköpunargáfu þeirra. Til þess að ná því marki verði samband kennara og nemenda að 

einkennast af samstarfi í stað innlagnar. Kennara og nemandahlutverkin hætti þá að vera til 

og í staðinn verða allir blanda af bæði kennurum og nemendum, sem séu sameiginlega 

ábyrgir fyrir þróunarferli þar sem allir aðilar geta vaxið og þroskast.  

Gagnkvæm virðing og traust, nám á jafningjagrundvelli og raddir nemenda í skapandi ferli 

eru samkvæmt þessu góð gildi í þjálfun gagnrýnnar hugsunar, sé þeim beitt í virkum 
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afskiptum nemenda af umhverfi sínu. Þýðir samstarf og jafningjagrundvöllur að 

kennarahlutverkið og nemendahlutverkið þurrkist alveg út eða að nemendur eigi algerlega að 

ráða ferðinni? Eigin reynsla sýnir að til þess að geta viðhaft sem mest frelsi er einmitt 

mikilvægt að kennari leggi fyrir skýrar, viðeigandi línur og væntingar, til þess að nemendur 

séu með bæði mörk og markmið á hreinu þegar rými er gefið til sjálfstæðra rannsókna í 

skapandi vinnuferli. Gagnkvæmur skilningur á þeim skapi forsendur fyrir trausti, liðsheild og 

sköpunargleði þar sem raddir og hugsun eflast.  

Til þess að ná undirstöðatriðum gagnrýnnar nálgunar í kennslu, hefur gefist vel að tengja 

námsefnið við reynsluheim nemenda, sem aftur leiðir til aukins áhuga þeirra. Það hefur lítið 

þýtt að ætla að vinna á þátttökugrundvelli ef áhuga þátttakenda vantar. Þá tapa allir 

gleðinni. Freire (bls. 81) nefndi í þessu samhengi að menntun sem iðkun frelsis, í andstöðu 

við menntun sem iðkun yfirráða, hugsi alltaf manneskjuna sem hluta af heiminum og heiminn 

sem hluta af manneskjunni. Hann talaði um að nota viðfangsefni tengd nemendum sjálfum í 

og með heiminum, sem aðferð til að ögra og vekja þá til viðbragða við ögruninni. Þar sem 

nemendur séu tengdir viðfangsefninu, sjái þeir það í tengslum við annað í sínu lífi eða 

reynsluheimi á heildstæðan hátt, i stað fræðilega einangraðs efnis. Svör við spurningum leiði 

oft til nýrra spurninga hjá þeim, sem auki áhuga og dýpki skilning. Nemendur taki sér því 

gagnrýnni stöðu og verði síður afhuga viðfangsefninu.  

2.3.1 Pólitík og gagnrýnin hugsun  
Kennslufræði hljóta alltaf að vera bundin samhengi og tengingu við samfélag og umhverfi og 

taka mið af samfélags og umhverfisþróun á hverjum tíma fyrir sig. Aigerim Mynbayeva, o.fl. 

(2018) ræddu um þær stóru breytingar sem 21. aldar samfélag okkar hrærist í, tengdar 

vísindauppgötvunum, upplýsingatækni, hnattvæðingu, þróun geimferða, vélvæðingar og 

gervigreindar og þau áhrif sem þær hafa á kennsluhætti.  

Á grundvelli þessara hröðu breytinga mætti færa rök fyrir því að samfélagsuppbygging okkar, 

með einangrun frá náttúrunni og hvort öðru, hafi skapað okkur fordæmalausar aðstæður í 

formi hnatthlýnunar annars vegar og aukins sambandsleysis i kjölfar 4. iðnbyltingarinnar hins 

vegar. Á sama tíma hefur orðið bylting í aðgengi að upplýsingum og þar af leiðandi ákveðin 

vitundarvakning um mikilvæg málefni eins og náttúruvernd og hnatthlýnun, sammannleg 

tengsl og ójöfnuð. Allt eru þetta samtvinnaðir og samverkandi þættir sem styðja við hvorn 

annan og hafa áhrif á námskrárgerð, eins og grunnþættir Aðalnámsskrár (2011) bera vott 

um..  
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Stórar samfélagslegar og kennslufræðilegar hugmyndir eru pólitískar í eðli sínu. Í því 

samhengi fjallaði Freire (1970) um ómeðvitaða hræðslu fólks við frelsi, sem kristallast oft í 

andstöðu við breytingar. Hann sagði að fólk líti oft á tregðu sína gagnvart breytingum 

sem rökrétta, þó rökin fyrir tregðunni væru alltaf bundinn þeirri heimsmynd sem fólk er alið 

upp í. Það teldi sig jafnvel vera að varðveita frelsi, þegar það væri í raun og veru aðeins að 

viðhalda óbreyttu ástandi. Ástæðan væri sú að það að skynja mótsagnir eigin heimsmyndar, 

virkaði oft á fólk eins og ógn við frelsi þeirra.  

Mynbayeva o.fl. (2018) sögðu gagnrýnisraddir hafa bent á að þrátt fyrir hraðar breytingar í 

samfélagi okkar og umhverfi, virðist sem skólakerfið hafi lítið breyst síðustu tvær aldir. Þau 

komust að þeirri niðurstöðu að þó breytingar eigi sér stað, hafi mjög lágt hlutfall starfandi 

kennara fyrirfram jákvæð viðhorf til nýsköpunar. Þetta getur tengst því sem Freire talaði um 

varðandi tregðu til breytinga.  

Freire talaði einnig um heftandi áhrif öfgaknúinna skoðana á hugsanafrelsi fólks. Á móti sé 

íhugun og ígrundun, knúin af gagnrýnni hugsun, alltaf skapandi afl. Íhugun á þeirri afstöðu 

sem er valin, efli þannig þátttöku í átaki við að umbreyta hlutlægum raunveruleika. 

Öfgaskoðanir hafi goðsagnakennda og órökræna heimssýn sem falsi raunveruleikann og geri 

hann þar með óumbreytanlegan. Með því að loka sig inni í óumflýjanlegum “hring 

fullvissunnar”, búi einstaklingar til sinn eigin sannleika. Þetta eigi við bæði í hægri og vinstri 

væng stjórnmálanna, sé leitað nógu langt út til hliðanna. Báðir öfgar, sem hringsnúist um sinn 

sannleika, finnist sér ógnað ef sett sé spurningarmerki við þann sannleika. Ástæðan sé 

einfaldlega fjarvera efans.  

Niðurstöður nýlegrar taugalífeðlisfræðilegrar rannsóknar við Brown háskóla á Rhode Island í 

Bandaríkjunum styðja þetta, en þær benda til að hörð afstaða og svart-hvítt sjónarhorn geti 

orsakast af óþoli á óvissu (Pikul, 2021).  

Þeir sem beita ígrundun og gagnrýnni hugsun verða ekki fangar fullvissunnar 

samkvæmt Freire (1970). Með því að kynnast fleiri hliðum raunveruleikans öðlist þau betri 

færni í að breyta honum. Þau séu ekki hrædd við að hlusta á aðra og takast á við eigin 

skoðanir.  

Það má setja fyrirvara við þá staðhæfingu að ákveðið fólk festist aldrei í skoðunum sínum. 

Opinn hugur hlýtur samt alltaf að vera forsenda breytinga. Á sama hátt og jafnvægi þarf milli 

mismunandi sjónarmiða í pólitík til að forðast öfga, mætti álykta úr frá ofangreindu að aðeins 
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manneskjur sem eru opnar fyrir ígrundun séu færar um að þróa getu til aðgerða og breyta 

viðverandi kerfum til hins betra, innan og utan skólakerfisins.  

Verkefni skóla er að hvetja og örva þróun skapandi hugsunar kennara og nemenda. Mikilvægt 

verkefni kennara er að ígrunda stöðugt kennslufræðilega möguleika sína; þá mun nemandinn 

undir áhrifum frá fordæmi kennarans verða virk og hæf manneskja. (Mynbayeva ofl. 2018, 

bls. 18.)  

Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson (2008) fjölluðu um að skuldbindingar 

Árósasamningsins miði meðal annars að því að almenningur geti framfylgt 

umhverfislöggjöfinni. Samningurinn sé þar af leiðandi sniðinn inn í ákveðið evrópskt 

lagaumhverfi, bæði á vettvangi Mannréttindasáttmála Evrópu og lagaumhverfi EB á sviði 

umhverfisréttar. Þar séu einnig flest þau atriði sem máli skipta hluti af EES 

samningnum. Samkvæmt Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu (2018) er mikilvægt að auka 

þekkingu bæði almennings og stjórnvalda á efnistökum og áhrifum Árósasamningsins og 

áhrifa hans. Einnig sé mikilvægt að efla fræðslu í sveitarfélögunum. Bent er á að hvergi sé 

minnst á hvernig skuli auka menntun og fræðslu til almennings og því þurfi að auka áherslu á 

þetta verkefni.  

Út frá því mætti ef til vill spyrja hvort aukin fræðsla til stjórnvalda, sveitarfélaga og 

menntastofnana um Árósasamninginn gæti skilað sér í hagnýtari stefnumótun og 

vinnurömmum fyrir kennara og nemendur, sem myndi á móti skila sér í árangursríkara námi 

fyrir samfélag okkar?  

2.4 Gagnrýnið þátttökunám + grenndarnám= Gagnrýnið grenndarnám  
Gruenewald (2003) sagði að þörf sé fyrir bæði grenndarnám og gagnrýnið þátttökunám á 

sama tíma og nefnir það gagnrýnið grenndarnám (e.critical pedagogy of place). Þróun þeirra 

hafi þó farið í sitthvora áttina, með áherslu grenndarnáms á dreifbýlissvæði 

og áherslu gagnrýnnar kennslufræði á borgarsamfélög. Það hafi gert það að verkum að 

tækifæri til að styrkja báðar hefðirnar með gagnvirku láni frá hvor annarri hafi glatast. Báðar 

nálganirnar séu mikilvægar. Grenndarnám geri það að verkum að menntun borgara geti haft 

bein áhrif á velferð þeirra félagslegu og vistfræðilegu staða þar sem fólk býr. 

Gagnrýnin kennslufræði ögri þeim forsendum, venjum og niðurstöðum sem tekið er sem 

sjálfsögðum hlut í ríkjandi menningu og hefðbundinni menntun.  
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Hann benti einnig á óhjákvæmileika þess að gagnrýnið grenndarnám sé umhverfismiðað, 

það feli í sér mennska upplifun í tengslum við aðrar manneskjur og heim náttúrunnar. Þar af 

leiðandi hafi það áhrif á ábyrgð okkar til þess að vernda og bæta það umhverfi sem við 

deilum fyrir komandi kynslóðir. Gagnrýnið grenndarnám hvetji kennara og 

nemendur til samfélagslegra aðgerða sem bæti félagslegt og vistfræðilegt líf staða, nálægra 

og fjarlægra, í nútíð og framtíð.   

Markmið gagnrýnins grenndarnáms er annars vegar að bera kennsl á, endurbæta og skapa 

efnisleg rými og staði sem kenna okkur hvernig við getum lifað vel í heildarumhverfi okkar 

(e. reinhabitation) og hins vegar að bera kennsl á og breyta hugsunarhætti sem skaðar 

og notfærir sér annað fólk og staði (e. decolonization) (Gruenewald, 2003, bls. 9).  

Breyting og varðveiting er því kjarni stefnunnar og spurningarnar sem kennarar þurfa að 

spyrja eru alltaf annars vegar hverju þarf að breyta og hins vegar hvað þarf að 

varðveita? Gruenewald segir báðar spurningarnar jafn mikilvægar og nauðsynlegar, þar sem 

samfélagsleg og vistfræðileg samhengi séu alltaf tvær hliðar á sömu mynt. Þróun gagnrýns 

grenndarnáms krefst þess að við ögrum hvort öðru til að lesa í eigið líf og spyrjum stöðugt 

hverju þarf að breyta og hvað þarf að varðveita. Það þýðir að búa til pláss fyrir 

menningarlegt, stjórnfræðilegt, hagfræðilegt og vistfræðilegt gangverk staða í hvert sinn sem 

við tölum um framkvæmd og markmið náms (Gruenewald, 2003, bls.11).  

2.5 Gagnrýnið grenndarnám með aðferðum lista = Gagnrýnið listrænt 
grenndarnám  
Viðfangsefni tengd áhugasviði og reynsluheimi nemenda í tengslum við heiminn auk 

gagnrýnna kennsluaðferða eru þættir sem algengt er að nota í listkennslu og einfalt ætti að 

vera að innleiða á flestum sviðum með aðferðum lista.  

Að lesa heiminn endurskilgreinir samkvæmt Gruenewald (2003, bls. 5) á róttækan hátt 

hefðbundnar hugmyndir um textalæsi og námsskrár. Þeir “textar” sem nemendur og kennarar 

ættu að “afkóða” séu einmitt myndir, af þeirra eigin, áþreifanlega staðsettu reynslu í 

heiminum.  

Gagnvirk list og þátttökulist gæti þar fallið áreynslulaust inn í hugmyndafræði gagnrýns 

grenndarnáms: Gagnvirk list lýsir listaverkum þar sem listamaðurinn notar þátttöku sem hluta 

af hinu listræna ferli. Í þátttökulist er þátttakan hins vegar sjálft verkefnið og listamaðurinn 
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býr til rammaverkið sem leyfir þátttöku annarra án fyrirframgefinna hugmynda um útkomuna 

(Ásthildur Jónsdóttir, 2017, bls, 146).  

 Það er viðfangsmikið verkefni sem skólar, kennarar og nemendur standa frammi fyrir, að 

finna leiðir til að þróa skólareynslu með þeim hætti að hún skapi merkingarbæra tengingu 

milli staðar og tíma. Að læra fyrir framtíðina er mikilvægt, en að læra fyrir nútíðina, í núinu 

og af fortíðinni er ekki síður mikilvægt. Ein lausnin sé að nota listir þar sem fólk hafi 

mismunandi hvata til tjáningar og list sé tungumál sem mörgum sé eiginlegt. Auk þess sé 

listrænn skilningur mikilvægur fyrir hugann og geti haft djúpstæð áhrif (Ásthildur Jónsdóttir, 

2013).  

Elliot W. Eisner (2008) talar um framlög lista til þekkingar, meðal annars í þessum 4 atriðum: 

Í fyrsta lagi geti listir afhjúpað lúmsk en markverð atriði ástands eða heimsmyndar sem vekja 

ekki eftirtekt ef fólk kann ekki að horfa. Í öðru lagi auki listir samkennd, sem getur haft áhrif 

til aðgerða. Í þriðja lagi sýni listir okkur ný sjónarhorn og túlkanir sem eru kannski 

gerólík eigin hugsun og geti þess vegna vakið með okkur óvænt viðbrögð og víkkað 

sjóndeildarhringinn. Og í fjórða lagi segi þær til um getu einstaklingsins til að skynja og 

upplifa tilfinningar, sem sé lykillinn að því að uppgötva mennsku okkar. Hann segir listir, auk 

þess að vera tjáningaraðferð, vera leið til að vita hverju við trúum og finnum. List innan 

rannsókna geti verið kynning, ferli og ákveðið form spurninga og greininga. Þannig stuðli 

listir í rannsóknum að skilningi, sem kemur frá eða er vakinn í gegnum samkenndarupplifun.  

Tími er eitthvað sem við erum stöðugt að kljást við í námi og starfi og ekki bæta stundatöflur, 

sem oft eru sundurskornar, möguleika á listrænum rannsóknum í anda gagnrýnis listræns 

grenndarnáms utan skólans. Einfaldar aðferðir eru því mikilvægar til þess að slíkar 

rannsóknir séu framkvæmanlegar.  

2.6 Samtal með photovoice sem aðferð í gagnrýnu listrænu grenndarnámi.  
Jokela o.fl. (2015, bls. 435) benda á að þó félagsleg uppbygging leggi áherslu á talað 

tungumál, geti sömu hugsun verið beint að sjónlistum. Litið sé þá á hið myndræna sem 

tungumál og skapandi samtal í gagnvirkri listrænni virkni. Freire er í Kennslufræði hinna 

kúguðu tíðrætt um samtöl og orðaskipti sem öll þátttaka byggist á. Árið 1973, þremur árum 

eftir útgáfu bókarinnar uppgötvaði hann þó leið til þess að víkka út samtöl með að taka 

myndrænt sjónarhorn fólks inn í samskiptin. Aðferðin fólst í að fá fólk til að svara 

spurningum með ljósmyndum (Singhal og Devi, 2003).  
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Eins og máltækið segir getur mynd sagt meira en þúsund orð. Munnleg tjáning er aðeins ein 

tjáningarleið af mörgum og getur í sumum tilfellum gefið ófullnægjandi sjónarhorn á 

reynsluheim fólks, til dæmis séu spurningar of lokaðar eða orðaforða ábótavant. Á okkar 

tímum lifir fólk einnig og hrærist í heimi mynda sem aldrei fyrr, þar sem stafræn tilvera er 

að stórum hluta myndræn. Íkonar, lógó, broskallar og önnur emoji leiðbeina okkur um netið 

þar sem auglýsingamyndir grípa athyglina, myndbandarásir hafa í stórum stíl tekið við af 

bókum sem afþreying eða fræðsla og myndrænir félagsmiðlar taka í æ meiri mæli við af 

heimsóknum og staðbundnum samskiptum. Það er kannski ekki svo fjarstæðukennt að 

ímynda sér að hugsun fólks geti í þessum aðstæðum orðið myndrænni en ella?  

Singhal og Devi (2003), tala um að félagsfræðingar, mannfræðingar og fræðimenn á 

sviði sjónrænna samskipta hafi áratugum saman haft áhuga á sjónrænni skráningu 

og aktívisma í gegnum ljósmyndir. Skráningin felist þá í að fræðimenn ljósmynda svæði eða 

samfélag og leitist svo eftir að ræða þær við fólk viðkomandi svæða eða samfélaga, sem 

einnig getur verið viðfangsefni myndanna. Fræðimenn skapa sér þannig nýja þekkingu af því 

hvernig viðfangsefnin túlka myndirnar og nýta sér niðurstöður þeirra. Þessi aðferð sé 

þó ennþá ákveðin einstefna þar sem þekkingin eykst ekki í báðar áttir. Til þess að ná fullri 

þátttöku allra viðkomandi og skapa þannig námsaðstæður í anda Freire þar sem allir geta 

vaxið, er lykilatriði að sjónræn skrásetning, auk túlkunar, sé í höndum viðfangsefnis, eða 

nemanda. Sú aðferð þátttökuljósmyndunar er oft kölluð photovoice. Þátttakendur rannsóknar 

eru hvattir til að kanna og deila raunveruleika sínum í gegnum myndavélina. Sjálft 

myndatökuferlið kveikir oft á hugsun eða vekur tækifæri til að deila sjónarhornum sem áður 

voru ókunn eða falin og kæmu því kannski ekki fram með öðrum hætti. Þar að auki verða 

frásagnir mynda gjarnan til þess að vekja aukinn áhuga þeirra sem sjá hana. Með sín 

sjónarhorn á viðfangsefni mynda byrja áhorfendur gjarnan að íhuga, greina og ræða þau. Með 

umræðum í kringum myndir skapast mögulegur grundvöllur til aðgerða.  

Þrjú meginmarkmið photovoice eru í fyrsta lagi að gera fólki kleift að skrá og íhuga 

styrkleika og ögranir samfélags síns, í öðru lagi að stuðla að gagnrýnu samtali og þekkingu 

um mikilvæg samfélagsleg málefni í gegnum hópumræður um ljósmyndir og í þriðja lagi að 

ná til stefnumótenda og annarra sem hægt væri að virkja til aðgerða (Wang og Burris, 1997, 

bls. 370; Wang o.fl. 2000). Í hefðbundnum photovoice rannsóknum er þátttökunálgun bæði 

valin í sambandi við gagnaöflun og greiningarferli. Eftir myndatöku sína taki þátttakendur 

hópumræður um ljósmyndirnar og beri saman kennsl á þau þemu sem koma fram í 
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ljósmyndunarferlinu. Þessi þemu eru oft sett upp í listsýningum í samfélaginu til þess að 

virkja aðgerðir til breytinga (Capous-Desyllas og Bromfield, 2018).  

Í dag göngum við flest um með myndavél í vasanum i formi síma. Á netinu deilum við og 

sjáum ljósmyndir daglega. Vegna þess hversu algengt, einfalt og kunnuglegt 

ljósmyndaformið er orðið er það ein einfaldasta og fljótlegasta leiðin til þess að skiptast á 

sjónarhornum. Photovoice formið hefur því þá kosti að byggja bæði á fyrirliggjandi þekkingu 

og reynsluheimi sem flest fólk lifir nú þegar í auk þess að koma til móts við tímaáskoranir i 

námi og kennslu. Ekki síst er jafnauðvelt að nota það í listkennslu og öðrum fögum, í 

skólasamfélagi og öðrum samfélögum, sem skapar möguleika á tengslum milli ólíkra hópa og 

útbreiðslu samtala.  

Það er auðvelt að fallast hendur yfir áskorunum samfélags og umhverfismála innan 

risavaxinna rótgróinna kerfa, sem miðað við einstaklinginn geta virst óklífanleg fjöll. Það er 

ekki nóg að vera einstaklingur með opinn huga, við þurfum ígrundun, samtal og þátttöku 

annarra. Kennarar eru ekki bara í skólum og skólakerfið stendur ekki aðskilið frá restinni af 

heiminum frekar en manneskjan. Við þurfum kannski að fara að líta meðvitað á okkur sem 

bæði nemendur og kennara hvar sem við erum stödd, í öllum okkar samskiptum. Ein leið til 

að standa ekki í stað er að taka hænuskref, velja sér bita af hlaðborði hugmyndafræðinnar og 

leita að einföldum aðferðum til aðgerða út frá henni. Eins og til dæmis photovoice, sem við 

höfum flest forsendur til að geta beitt, með það að markmiði að auka meðvitund, 

umhverfislæsi, tengsl og sameiginlegan skilning. Það gæti ef til vill hjálpað á leiðinni til 

aukinnar lýðræðislegrar virkni og getu til aðgerða.  

 

 

  



 

 30 

3 Aðferðafræði 

Þessi rannsókn var unnin með aðferðum photovoice (Singhal og Devi, 2003) sem er ein gerð 

myndrannsóknar. Photovoice er aðferð sem byggir á þáttökukennslufræði í anda Paulo 

Freire (1970). Samkvæmt henni koma rannsakandi og þátttakendur að viðfangsefninu á 

jafningjagrundvelli, í þessu tilfelli veltu þátttakendur fyrir sér umhverfi og uppbyggingu í 

Mosfellsbæ. Þátttakendum var boðið að bera kennsl á, greina og efla samfélag sitt með því að 

taka ljósmyndir sem vörpuðu ljósi á eða táknuðu viðhorf þeirra, aðstæður og reynslu. 

Myndirnar gefa einstaklingsbundnari sýn á viðfangsefnið en staðlaðar spurningar. Þær gefa 

þátttakendum einnig rými til að móta hugsanir sínar í stað þess að svara spurningum á 

staðnum. Þannig veita þær tækifæri til að víkka út og dýpka skilning allra viðkomandi. 

Markmið myndatökunnar var að lesa í umhverfi sitt á myndrænan hátt og nota þá skynjun til 

að verða meðvitaðri um hugsun sína, tilfinningar og skoðanir. Með því að deila myndunum 

og ræða þær, myndaðist ný, sameiginleg þekking á viðfangsefninu. Þeirri þekkingu var svo 

dreift áfram með opinberri, gagnvirkri sýningu á helstu niðurstöðum, þar sem boðið var upp á 

að fleiri geti nýtt sér þær, bætt við eða þróað áfram.  

 

3.1 Staðsetning  
Rannsóknin var framkvæmd í Mosfellsbæ vorið 2021. Á vefsíðu bæjarfélagsins er bænum 

lýst á eftirfarandi hátt:  
Mosfellsbær er rúmlega 12.500 manna, ört vaxandi, framsækið og  nútímalegt 
bæjarfélag í útjaðri höfuðborgarsvæðisins. Mosfellsbær er sjöunda  fjölmennasta 
sveitarfélag landsins.  
Mosfellsbær er landmikið sveitafélag, tæpir 20.000 ha, sem skapar mikil tækifæri  í 
uppbyggingu. Lögð er áhersla á fjölbreytni og valfrelsi í skipulagi og þjónustu og  um 
leið að tengja saman hið byggða og hið náttúrulega umhverfi. (Mosfellsbær, e.d.)  
 

Val á staðsetningu fólst í eigin bakgrunni og endurkomu í bæjarfélagið, eins og mynddæmin í 

kafla 1.3 sýna. Tenging mín við staðinn auðveldar mér einnig að skilja sjónarhorn 

þátttakenda. Bærinn er enn nógu lítill til þess að svona rannsókn sé vel framkvæmanleg þar, 

en á sama tíma fer hann ört stækkandi. Gríðarleg uppbygging og breytingar er tilvalin ástæða 

fyrir íbúa hans að skoða umhverfi sitt meðvitað og velta fyrir sér uppbyggingu þess, í anda 

opinberrar lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar. Lýðræðisstefnan var sett árið 2011, sama ár og 

Ísland gerðist fullur aðili að Árósasamningnum.  
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3.2 Þátttakendur  
Þátttakendur voru 20 íbúar úr mismunandi hverfum sem búið höfðu mislengi í bænum. Ég 

var meðvituð um að fá sem flesta mér ótengda, til þess að bakgrunnur þeirra væri sem 

ólíkastur og sjónarhornin yrðu sem fjölbreyttust. Í sama tilgangi valdi ég þátttakendur milli 

20 og 80 ára og hugaði að jafnri dreifingu kynjahlutfalls, en 10 konur og 10 karlar tóku þátt. 4 

þátttakendur voru á aldursbilinu 20-35 ára, 5 á aldrinum 36-50 ára, 7 á aldrinum 51-65 ára og 

4 á aldrinum 66-80 ára.  

Það gekk mjög vel að safna þátttakendum og öll aðspurð svöruðu játandi. Ég fékk 

utanaðkomandi ábendingar um rúmlega helming þeirra og hinn helminginn fékk ég með að 

nýta eigin sambönd, sem svo bentu mér á fleiri. Söfnun þátttakenda og samskipti fóru að 

mestu fram í gegnum samskiptaforrit og tölvupóst.  

Ég leitaði einnig til framhalds og grunnskóla í bæjarfélaginu um framkvæmd samskonar 

rannsóknar undir minni handleiðslu í sínu skólaumhverfi. Það veitti mér tækifæri til að tengja 

saman skóla og samfélag og efla raddir nemenda. 1. bekkur framhaldsskólans tók þátt.  

 

3.3 Gagnaöflun  
Í rannsókninni voru notaðar ljósmyndir þátttakenda, persónulegar frásagnir þeirra og svör við 

viðtalsspurningum, rannsóknardagbók, gagnagreining, gagnvirk myndverk og umræður.  

3.3.1 Ljósmyndir  
Eftir að hafa fengið jákvætt svar frá 20 þátttakendum var þeim öllum sent bréf (sjá viðauka1) 

sem skýrði frá rannsókninni og þeim þáttum sem leitað var eftir. Þátttakendur notuðu eigin 

stafrænar símamyndavélar til myndatökunnar.  
Myndefni:  

1. Staður sem þér líður vel á, sem þú sækir í að heimsækja í daglegu lífi, í 

bænum eða náttúrulegu umhverfi hans.  

2. Staður sem þú forðast eða finnst leiðinlegt að vera á í daglegu lífi, í bænum 

eða náttúrulegu umhverfi hans.  

3. Staður sem þér finnst lýsa vel heppnaðri uppbyggingu eða manngerðri 

breytingu í bænum eða náttúrulegu umhverfi hans.  

4. Staður sem þér finnst lýsa illa heppnaðri uppbyggingu eða manngerðri 

breytingu í bænum eða umhverfi hans.  

5. Staður sem býr yfir tækifæri eða möguleikum að þínu mati.  
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6. Staður sem þér finnst mögulega geta ógnað öryggi, velferð eða heilsu náttúru, 

dýralífs eða íbúa bæjarins.  

Í kjölfarið sendu þátttakendur mér, í gegnum samskiptaforrit eða tölvupóst, ljósmyndirnar 

sem þeir tóku af stöðum sem þeir völdu sem þeim fannst lýsa upplifun þeirra, jákvæðri og 

neikvæðri, af bænum, umhverfi hans og uppbyggingu. Að öllu öðru leyti en beiðni um að 

myndefnið lýsti þessum ákveðnu upplifunum, var það frjálst val þátttakenda. 

  

3.3.2 Viðtöl  
Ég tók einstaklingsviðtöl við alla þátttakendur (sjá viðtalsramma í viðauka 2). Viðtölin fóru 

fram á myndsímtalsformi í gegnum samskiptaforritin Teams og Messenger og voru tekin upp 

jafnhliða, með vitneskju og samþykki þátttakenda.  

Í viðtalinu ræddu þátttakendur val sitt á myndefni, ástæðurnar fyrir staðavali sínu, einkenni 

staðanna og upplifun sína af þeim. Þar sem upplifunin var neikvæð var samtalinu meðvitað 

beint í átt að hugmyndum og möguleikum á úrbótum og lausnum til að ýta hugsuninni áfram í 

átt að aðgerðum. Þátttakendur voru einnig spurð út í hvað þeim þætti einkenna Mosfellsbæ, 

eigin samfélagsvirkni og virkni í umhverfismálum. Gætt var að því að þeir fengju rými til 

persónulegrar frásagnar þar sem þörf var til. Viðtalslengd var því misjöfn, allt frá 20-90 

mínútum eftir þátttakendum. Í lok viðtals var þátttakendum boðið að taka þátt í hópumræðum 

þegar niðurstöður lægju fyrir. Allir þátttakendur svöruðu því játandi. Einnig var þeim bent á 

hugmyndasöfnun Mosfellsbæjar, sem fram fór á sama tíma, þar sem auglýst var eftir 

hugmyndum frá íbúum að möguleikum eða úrbótum með smærri framkvæmdum.  

3.3.3 Rannsóknardagbók/ skissubók  
Í rannsóknardagbók skráði ég niður áhugaverða punkta úr viðtölum eftir að þeim lauk, 

persónuleg minnisatriði og þau mynstur sem smám saman mynduðust eftir því sem 

viðtölunum fjölgaði. Einnig skissaði ég upp hugmyndir að listrænni útfærslu og þróaði þær 

áfram.  

3.3.4 Samstarf við skóla bæjarins  
Ég hafði samband við þrjá skóla í bænum á öllum skólastigum og fékk jákvætt svar frá 

tveimur þeirra. Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ og nýstofnuðum Kvíslarskóla, sem er 

grunnskóli á unglingastigi. List og handverkskennarar í skólunum fengu senda frá mér 

framkvæmdalýsingu rannsóknarinnar ( sjá viðauka 3) og var boðið að gera rannsókn með 
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nemendum sínum út frá skólanum og umhverfi hans í bænum. Myndlistarkennarinn 

Sigrún Theodora Steinþórsdóttir framkvæmdi rannsóknina með nemendum sínum í einum af 

1. bekkjum framhaldsskólans, sem staðsettur er í nýjum miðbæ Mosfellsbæjar. Margrét L. 

Eðvarðsdóttir smíðakennari í Kvíslarskóla undirbjó rannsókn með sínum nemendum en náði 

ekki að framkvæma í vor vegna veikinda. Sú rannsókn færist því til haustsins 2021. 

Skólarannsóknin er hugsuð sem stuðningsrannsókn og hafði ég ekki höfuðumsjón með 

henni. Einnig er vert er að taka fram að hún var framkvæmd í síðustu kennsluviku skólaárins 

og hafði knappur tímarammi áhrif á eftirfylgni þar sem sumarfrí hófst strax þar á eftir.  

3.4 Gagnagreining  
Gagnagreining fór fram með SVÓT greiningu, þar sem ég flokkaði svör hvers þátttakenda, 

greindi þemu og dró þau saman. Að auki safnaði ég viðbrögðum við netsíðu og myndum frá 

áhorfendum. 

3.4.1 Vefsíða og umræður  
Í viðtölum kom fram ósk um að sjá myndir og niðurstöður annarra þátttakenda 

rannsóknarinnar áður en hópumræður færu fram, til þess að hafa betri forsendur fyrir 

umræðu. Ekki voru aðstæður fyrir hópumræðu í raunheimum vegna kórónufaraldursins. Til 

þess að tryggja öllum þátttakendum jafnan aðgang að upplýsingum og umræðu ákvað ég að í 

stað hópumræðu í myndsímtali, þar sem gæti orðið erfitt að tryggja jafna aðkomu 20 aðila að 

samtalinu, gætu þær farið fram í rannsóknarhóp á samfélagsmiðli þar sem ég birti ljósmyndir 

og helstu niðurstöður og allir þátttakendur hefðu aðgang. Ég skerpti ljós, liti og kontrast í 

ljósmyndunum í myndvinnsluforriti fyrir opinbera birtingu, til þess að gera þær aðgengilegri 

fyrir áhorfendur.  

Þegar niðurstöður höfðu verið unnar vann ég upp úr þeim staðbundna listræna útfærslu í 

formi þátttökuverks, þar sem áhorfendur gætu haft aðgang að sömu upplýsingum úr 

rannsókninni og þátttakendur. Til þess að mismunandi hlutar verkefnisins yrðu ekki of 

viðamiklir og þar með óframkvæmanlegir, sameinaði ég því þátttakendur og almenning á 

einni opinberri síðu í stað lokaðs hóps fyrir þátttakendur eingöngu. Markmiðið með 

vefsíðunni var að deila ljósmyndunum og niðurstöðunum með öllum áhugasömum, hvetja til 

umræðu um þær og athuga hvort fleiri hugmyndir kæmu fram. Ég safnaði einnig myndum frá 

áhorfendum sem urðu með því þátttakendur í verkinu.  
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3.4.2 SVÓT greining  
Gögnin voru greind með aðferðum SVÓT, (Leigh, D. 2009) sem fól í sér að greina styrkleika, 

veikleika, ógnir og tækifæri bæjarins út frá ljósmyndum þátttakenda og upptöku á viðtölum 

(Carlsen og Anderson, 2011; Wood, 2010). Ég skráði fyrst einstaklingsbundnar niðurstöður 

og flokkaði svo fyrirliggjandi þemu í töflur (sjá viðauka 4). Út frá SVÓT greiningunni voru 

þemun dregin saman í lokaniðurstöður. Þegar unnið er með styrkleika og veikleikar í 

greiningu er að jafnaði verið að vinna með innra umhverfi skipulagsheildar. Í slíkri greiningu 

eru það þættir sem skipulagsheildin getur haft bein áhrif á sem litið er til (Houben o.fl., 

1999). Ógnir og tækifæri snúa hins vegar að ytra umhverfi heildarinnar, þeim þáttum sem 

skipulagsheildin á erfitt með að hafa stjórn á (Johnson, Whittington og Kevan, 2011). Með 

markvissri notkun á SVÓT og photovoice geta skipuleggjendur brugðist víð því sem er að 

gerast í samfélaginu með beinni þátttöku bæjarbúa hverju sinni ef rannsóknir eru 

framkvæmdar reglulega. Það veitir einnig tækifæri til að koma auga á mögulegar hættur sem 

framkvæmdir eða skortur á framkvæmd geta falið í sér.  

3.5 Siðferðileg álitamál  
Í rannsókninni er ekki fjallað um viðkvæm eða persónuleg málefni. Nafnleyndar var þó gætt í 

úrvinnslu og niðurstöðum til að gæta fyllsta trúnaðar, svo þátttakendur gætu óhikað komið 

skoðunum sínum á framfæri. Viðtöl voru tekin upp með vitund og leyfi þátttakenda til að 

auðvelda greiningarvinnu rannsakanda og eru ekki birt opinberlega. Eins eru ljósmyndir 

þeirra birtar nafnlausar og persónugreinanlegar myndir ekki birtar. Ljósmyndir áhorfenda frá 

listaverkum eru þar undanskildar, enda hafa höfundar þeirra þegar deilt þeim opinberlega.  

3.6 Samantekt  
Rannsóknin tók alls um 4 mánuði, frá því að bréf fór út til þátttakenda um miðjan mars 2021 

og þar til allar niðurstöður lágu fyrir um miðjan júlí 2021. Á þessum tíma var safnað inn 

myndum frá þátttakendum, viðtöl voru framkvæmd og gögn unnin og greind. Samstarf við 

skóla var framkvæmt, niðurstöður voru skráðar og birtar, haldið var utan um netsíðu og 

viðbrögð tengd henni. Listræn útfærsla var þróuð, unnin í samvinnu við verkstæði og sett upp 

í samráði við Mosfellsbæ. Endurgjöf áhorfenda var að lokum safnað. Mynd 53 sýnir 

rannsóknaráætlunina sem unnið var eftir.  
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Mynd 53. Samantekt á rannsóknarferli. 
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4 Niðurstöður 

Með SVÓT greiningu að leiðarljósi skiptist umfjöllunin um niðurstöður photovoice 

rannsóknarinnar í þemu undir styrkleikum, veikleikum, ógnum og tækifærum og flokka 

þannig innri og ytri áhrifaþætti á skipulagsmálum í Mosfellsbæ (Sjá töflu 1). Taka skal fram 

að sjónarhornin eru þátttakenda og endurspegla ekki endilega sjónarhorn allra íbúa bæjarins. 

Þó gefa afgerandi mynstur tilefni til að velta fyrir sér stærra samhengi sem áhugavert væri að 

kanna áfram. Auk myndrannsóknar var í viðtölum rætt við þátttakendur um það sem þeim 

fannst einkennandi fyrir bæinn og virkni þeirra í samfélags og umhverfismálum.  

Innri þættir  Ytri þættir  
S  V  O  T  

Styrkleikar  Veikleikar  Ógnir  Tækifæri  
  

Einstök náttúra  
  

Fjölbreytt útivist  
  

Sveit í borg  

  
Ofþétting nýbygginga  

  
Samhengisleysi í 

skipulagi  
  

Viðhaldsleysi  
  

  
Aukning 

umferðarhættu  
  

Umhverfisáhrif  
Sundabrautar  

  
Mengun náttúru  

  

  
Uppbygging í 
samhengi við 

náttúruna  
  

Verndun og fræðsla  
  

Skerping heildarsýnar  
  

 

Tafla 1. Samantekt helstu niðurstaðna SVÓT greiningar. 

4.1 Ljósmyndir og samtal um þær  
Að allir aðspurðir hafi játað þátttöku í myndrannsókninni og lagt sig fram við að skila vel 

ígrunduðum og einlægum sjónarhornum gegnum bæði myndir og viðtöl, gefur til kynna að 

fólk sé opið fyrir þessari aðferð og sé vel fært um myndræna hugsun. Þrátt fyrir mismikla 

tæknifærni var fólk opið fyrir mismunandi lausnum og í einstaka tilvikum aðstoð, til þess að 

geta komið sýn sinni á framfæri. Myndirnar gáfu færi á víðari og dýpri grundvelli til íhugunar 

sem leiddi til sameiginlegs skilnings í viðtalshluta. 52. ára karl sagði til dæmis í því 

samhengi: “Þetta fékk mig til að spá aðeins í umhverfið sem ég kannski geri ekki venjulega.” 

33 ára kona tók undir og lýsti hvernig hún þurfti að hugsa hlutina lengra en hún var vön: “Ég 

þurfti að pæla mjög mikið í þessu áður en ég gat ákveðið mig.” Þátttakendur voru margir 

ánægðir með að fá tækifæri til að láta rödd sína heyrast, eins og 77 ára kona komst að 

orði: ,,Finnst stundum eins og maður standi utan við allt á þessum aldri og hafi ekkert að 

segja, svo gott að fá að vera með.” Einnig virkaði skapandi vinkillinn sem myndatökurnar 

gáfu jákvæður og hvetjandi: “Sniðugt verkefni og skemmtilegt að vinna það” sagði 53 ára 

kona. Endurgjöfin tengist vel áherslum þátttökukennslufræðinnar um ígrundun og 
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valdeflingu, (Freire, 1970) þar sem raddir nemenda í skapandi ferli þjálfa gagnrýna hugsun í 

virkum afskiptum þeirra af umhverfi sínu.  

Tafla 2 sýnir helstu svör þáttakenda sem flokkuð voru í þemun sem fram koma á eftir. 
 

 

Tafla 2 Yfirlit yfir helstu niðurstöður þátttakenda. 
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4.2 Styrkleikar  
Nokkrum sinnum skiluðu þátttakendur fleiri myndum en þeim sem beðið var um og í flestum 

tilfellum voru það myndir af stöðum sem lýstu vellíðan. Þar kom sterkast fram þörfin til þess 

að koma ákveðnum hughrifum til skila. Það virtist líka krefjast minni umhugsunar að útskýra 

jákvæðar tengingar. Þó staðsetningar væru mismunandi voru sömu þemu gegnumgangandi.  

4.2.1 Einstök náttúra 
 

 
 

Myndir 54-56. Frá Leiruvogi, Úlfarsfelli og Reykjalundarskógi. 

Þátttakendur völdu helst náttúrusvæði og útivistarsvæði þegar beðið var um mynd af stað sem 

þeim leið vel á í bænum eða umhverfi hans (myndir 54-56). Mikill samhljómur var í 

ástæðunum fyrir valinu. Stresslosun, frelsi, upplífgandi, róandi, endurnærandi, orkugefandi, 

hvetjandi, heilandi, friðsæld, útrás, jarðtenging og gleði voru orð sem endurtekið komu upp 

til að lýsa andlegri og líkamlegri líðan á staðnum. 77 ára kona sagði um náttúruna í bænum:  

 Það er eitthvað við gróðurinn sem heldur svo vel utan um mann. Rólegheitin og 
 víðáttan hérna í Mosó, ég finn að ég andvarpa oft af léttleika þegar ég kem fyrir 
 Úlfarsfellið... Nærumhverfið er lífið manns. Það eru dýrmæt lífsgæði að hafa 
 náttúruna og fuglalífið alveg í bakgarðinum.  
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Myndir 57-59. Leirvogstunguhverfi, útivistaruppbygging, skúlptúr hjá hesthúsahverfi. 

 
Þetta endurspeglaðist í ástæðum ljósmyndunar frá stöðum þar sem þátttakendur voru beðnir 

að lýsa vel heppnaðri uppbyggingu eða manngerðri breytingu (myndir 57-59). Breytingarnar 

áttu í nær öllum tilfellum sameiginlegt að hafa skírskotun til náttúrunnar, hvort sem um var 

að ræða beina uppbyggingu á útivistarsvæðum, íbúðahverfi sem þóttu falla vel að náttúrunni, 

eða listaverk sem þóttu ýta undir náttúrueinkenni bæjarins.  
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4.2.2 Fjölbreytt útivist  
 

 
 

Myndir 60-63. Íþróttasvæðið að Varmá, Lágafellslaug, hesthúsahverfið og golfvöllurinn. 

 
Úti íþróttasvæði voru einnig mynduð í þessum flokkum, sundlaugar, golfvöllur, 

fótboltavöllur og hesthúsahverfið (sjá myndir 60-63). Mikil ánægja var með fjölbreytni í 

útivistarmöguleikum og auðvelt aðgengi að vel uppbyggðum útivistarsvæðum. Mismunandi 

var hvort fólk sóttist eftir félagsskap eða einveru í sinni útivist, en áhugavert var að bæði 

félagsskapur og einvera var nefnt sem kostur og ástæða vellíðunar í sambandi við útivist 

mismunandi einstaklinga. Sem dæmi sagði 56 ára karl um það sem útivistin gefur honum:  

Þetta er andleg heilsa, líkamleg heilsa og félagsleg heilsa. Eftir á er brjóstkassinn 
þaninn, bros á vör og ég valhoppa heim. Skrifstofuþreytan horfin!  
 

Þessi heildstæða sýn á heilsu sem einskorðast ekki aðeins við líkamlegu hliðina, er mjög 

lýsandi fyrir hversu vel þátttakendur tengdu á milli eigin heilsu og uppbyggingar 

umhverfisins.  
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4.2.3 Sveit í borg  
 

 
 

Myndir 64-65. Dreifð, lágreist hverfi í nánum tengslum við náttúruna. Álafosskvos. 

 
Eini þátttakandinn sem ekki myndaði útisvæði, myndaði útsýnið frá eigin heimili. Ástæðan 

var að víðátta og útsýni hefðu jákvæð áhrif á andlega líðan viðkomandi. Nær allir 

þátttakendur töluðu um kosti nálægðarinnar við náttúru og meirihlutinn notaði “sveit í borg” 

hugtakið til þess að lýsa einkennum bæjarins, óháð búsetulengd og búsetuhverfi (sjá myndir 

64-65). Innan bæjarins þótti Álafosskvosin miðpunktur þorpsstemningarinnar og nokkrir 

töluðu einnig um að barnvænt og fjölskylduvænt umhverfi væri einn helsti 

kostur bæjarins. Áberandi mildi mátti greina í svipbrigðum þátttakenda við lýsingarnar og orð 

eins og andrými, kósý, friðsæld og frelsi undirstrikuðu jákvæða tengingu við þessi 

aðaleinkenni. Áhugavert er að svipað orðalag er notað í opinberri lýsingu á vef 

Mosfellsbæjar, sem mögulega sýnir einstakan einhug hjá bæjaryfirvöldum og íbúum hans:  

 
Náin snerting við fagra náttúru, aðlaðandi menningar- og félagslíf,  fjölbreyttir 
möguleikar til útivistar og fjölskylduvænt umhverfi eru á meðal ástæðna þess að svo 
margir velja að búa þar, fjarri skarkala borgarlífsins en samt í aðeins 15 mínútna 
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akstursfjarlægð frá miðborg Reykjavíkur, í einskonar sveitasælu með 
 borgarbrag. ( Mosfellsbær, e.d. )  

 

Þátttakendum var þó tíðrætt um ósamræmi við einkennin varðandi skipulag nýjustu hverfa og 

áherslu bæjaryfirvalda á þjöppun byggðar. Þeim fannst vanta samhengi við einkenni bæjarins 

í þróun hans og vöntun á heildarhugsun. Þar var einnig minnst á þjónustuleysi miðað við 

hraða fólksfjölgun og stækkun bæjarins. Í þessu samhengi sagði 50 ára kona:  

 
Sveit í borg hugsunin er jákvæð vegna góðra náttúrutengsla en hamlandi vegna 
þjónustuleysis miðað við hraða fjölgun íbúa- Þetta er einhvern veginn bara hugsað 
sem viðhengi við Reykjavík og fólk á bara að fara þangað. Öll þessi þjöppun passar 
ekkert við einkennin. Þessi miðlæga hugsun varðandi alla þjónustu passar heldur ekki 
í svona dreift og fjölmennt samfélag. Það þarf að dreifa og bæta þjónustuna.  

 
48 ára Karlmaður tók í sama streng er hann sagði: ,,...þétting byggðar passar ekki, þetta er að 
missa sjarmann. Miklu bætt við í byggingum en viðhald og þjónusta ekki að sama skapi”  
 
Aðspurð um hvaða þjónustu væri helst um að ræða, var mest talað um að allar verslanir væru 

á sama blettinum sem skapaði óþarfa bílaumferð og álag. Sama álag væri upp á teningnum á 

íþróttasvæðinu við Varmá, það væri löngu sprungið. Aðgengi að iþróttaiðkun og 

matvöruverslunum var helst það sem fólk átti við þegar það talaði um að dreifa þjónustu 

betur.  

Aðrir töluðu um vöntun á sérvöruverslunum og einsleitni í veitingaframboði. 

Veitingaframboð væri nær eingöngu í formi skyndibita og sætinda sem sé í hrópandi 

ósamræmi við yfirlýsta stefnu Mosfellsbæjar um að vera heilsueflandi samfélag. Einnig var 

nefnd ákveðin tvöfeldni í áherslum á heilsueflingu annars vegar og ófullnægjandi 

heilsugæsluþjónustu hins vegar. 

4.3 Veikleikar  
Hversu afgerandi sýn þátttakenda var varðandi veikleika bæjarins, kom meira á óvart en sýn 

þeirra á styrkleika hans. Hvort sem myndirnar sýndu stað sem þátttakendum þótti leiðinlegur/ 

forðuðust, eða illa heppnaða uppbyggingu/ manngerðar breytingar, voru sömu þemu 

gegnumgangandi. Áhugavert var að upplifunin einkenndist af algerri andstæðu við líðan 

þeirra á styrkleikasvæðum. Myndir og svör þátttakenda gefa til kynna færni til þess að greina 

veikleika umhverfis út frá beinu samhengi við styrkleika þess, fái þátttakendur verkfæri til 

þess að skoða samhengið milli þeirra á markvissan og meðvitaðan hátt.  
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4.3.1 Ofþétting byggðar  
 

 
 

Myndir 66-69. Þétting byggðar í Bjarkarholti og Helgafellshverfi. 

 
Gríðarleg óánægja kom fram í myndunum með þéttingu byggðar í uppbyggingu bæjarins í 

Bjarkarholti og Helgafellshverfi. Orð eins og áreiti, streituvaldur, þrengsli, innilokun og 

öngþveiti voru gegnumgangandi í upplifun þátttakenda (sjá myndir 66-69). 

 Of miklar og þéttar blokkir, það vantar allt andrými. Maður fær innilokunarkennd 
 þarna. Þetta passar engan veginn við einkenni bæjarins, frelsið og víðáttuna. Ég vil 
 halda í það. Ég finn mig ekki frjálsan þarna. (Karl, 75 ára)  
 

Þarna kemur vel fram andstæð upplifun við líðan á styrkleikasvæðum, þar sem notuð voru 

orð eins og upplífgandi, afslappað, gleði og frelsi.  
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4.3.2 Samhengisleysi  
 

 
 

Myndir 70-72. Sjónarhorn frá miðbæ: Bensínstöðvar og skyndibitastaðir, eftir á reddingar, samhengisleysi á torgi. 

 
 Mismunandi miðbæjarsvæði voru mikið mynduð vegna samhengisleysis við styrkleika 

bæjarins og vanhugsunar í uppbyggingu. Orð eins og drive-through bær, kuldalegt, 

tengingarleysi, dapurt og líflaust voru notuð til að lýsa upplifun þátttakenda af svæðinu (sjá 

myndir 70-72). Helstu áherslur flestra þátttakenda kristallast í eftirfarandi ummælum 63 ára 

konu:  

 Þetta er hrollkaldur miðbær. Miðbær á að efla mannlíf og búa til bæjarstemningu en 
 þessi er bara fráhrindandi steinsteypa og malbik... Eina lífið 3 bensínstöðvar og 
 skyndibitastaðir. Ekkert samhengi við holtið og svo torgið- algjört samhengis og 
 sambandsleysi.  
 
75 ára karl útskýrir nánar upplifun af miðbæjartorgi:  
 
 Ég hef aldrei stoppað á þessu torgi og sé aldrei neinn þar. Enginn stoppar við. Það er 
 mikið rok úr öllum áttum og ekkert sem heldur utan um mann eða laðar að. Yfirleitt 
 tengjast svona torg einhverju... einhverjum menningarmiðstöðvum kannski, en hér er 
 ekkert slíkt.  
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33 ára kona dró svo saman vöntun og óskir flestra viðmælenda í tveimur setningum:  

Vil gera betri þjónustu fyrir samfélagið þarna og meira aðlaðandi samkomustað. Það 
þarf hjarta í Mosó.  

Ummælin undirstrika enn tengingu umhverfisins við líðan og andstæðu þess við 
heilsueflingarstefnu.  

4.3.3 Viðhaldsleysi  
Annar veikleiki sem kom fram var viðhald í eldri hverfum bæjarins, sem einnig var minnst á 

þegar rætt var um einkenni (sjá myndir 73-74). Vöntun á gatnaviðgerðum og viðhaldi 

mannvirkja auk vöntunar á lýsingu voru þar nefnd sem dæmi og höfðu ekki bara sjónrænt 

gildi, heldur gátu áhrif á öryggi og heilsu, eins og kemur til dæmis vel fram í útskýringu 77 

ára konu:  

 
 Brotnar og ójafnar gangstéttir (Holtahverfis) eru stórhættulegar. Þær þvinga 
 eldra, gangandi fólk út á götu og ég sé börn á þeysiferð á hlaupahjólum fljúga af. Það 
 gerir mig óörugga að fara út að ganga. 
  
Heilsuefling getur samkvæmt þessu greinilega leynst i fleiri þáttum en þeim augljósustu.  
 

 
 

Myndir 73-74. Dæmi um vöntun á gatnaviðgerðum og viðhaldi. 



 

 46 

4.4 Ógnir  
Þátttakendur lýstu ógnum bæði út frá styrkleikum og veikleikum bæjarins. Það var áhugavert 

að sjá hvernig þeir íhuguðu fleiri þætti út frá fyrri myndum og tengdu saman, sem sýnir 

hversu myndatökurnar juku meðvitaða ígrundun nærumhverfis þeirra.  

4.4.1 Aukin umferðarhætta  
Þetta þema var beintengt veikleikasvæðum bæjarins. Í uppbyggingu þótti umferðarskipulagi 

ábótavant með tilheyrandi hættu. Viðhaldsleysi í eldri hverfum þótti einnig leiða af sér aukna 

umferðarhættu að mati þátttakenda. Bílastæðaleysi og öngþveiti hjá verslunum þótti skapa 

ófremdarástand, svo einhverjir veigruðu sér við að nýta þjónustu í bænum. Myndir sem lýstu 

umferðaráhyggjum gáfu vítt sjónarhorn, bæði út frá öryggi bíla, gangandi vegfarenda, 

hjólreiðafólks og barna á annars konar farartækjum. Öryggi hestafólks og íþróttaiðkenda kom 

einnig fram (sjá myndir 75-77).  

Að sjá svo margvísleg sjónarhorn fannst mér einn aðalkosturinn við Photovoice, þar sem 

myndirnar draga oft fram í dagsljósið hluti sem gjarnan vilja týnast í öðru samhengi. Það 

sama hef ég upplifað í myndrannsóknum með börnum og unglingum, myndir draga fram 

smáatriði, sem leiða til stærri og betri heildarsýnar.  

 

 
 

Myndir 75-77. Dæmi um umferðahættu: 1. Aðkoma að verslun 2. Aðkoma að Helgafellsskóla. 3. Hringtorg í miðbæ. 
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Umferðarhætta var oft tengd við álag og streitu. 58 ára kona hafði meðal annars þetta að segja 

varðandi aðgengi að verslun á miðbæjarsvæði:  

 
Þetta er þröngt svæði með fá stæði og mjög erfitt um vik. Ég verð alltaf svo þreytt og 
óörugg þarna í öngþveitinu. Þetta er svo mikill óþarfi eitthvað hérna í Mosó. Ég fer 
helst ekki þarna lengur.  

  
Þarna er áberandi, eins og endurtekið kom fram, áhrif umhverfis á líðan. Þátttakendur tengdu 

þó ekki aðeins saman mismunandi líðan og upplifanir í svörum sínum, heldur tengdu þeir það 

einnig milli mismunandi staða. Til dæmis talaði 48 ára karl bókstaflega um tengingu milli 

hverfa í sambandi við umferðaröryggi, sem sýnir heildarhugsun:  

 Hringtorgin í miðbænum eru eina tengingin á milli hverfa. Það vantar fleiri tengingar 
 milli hverfanna í bænum til að dreifa álaginu. Umferðaröngþveiti á álagstímum og 
 mikill hraði gerir slys bara tímaspursmál þarna.  
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4.4.2 Umhverfisáhrif frá Sundabraut  
Aðrar ógnir höfðu allar beina tengingu við styrkleika bæjarins og verndun þeirra 

náttúrusvæða sem mynduð voru í þeim hluta rannsóknarinnar. Flestar myndirnar lýstu 

áhyggjum af umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Sundabrautar á landfyllingum fyrir Leiruvog, 

enda liggja mörg hverfi og útivistarsvæði bæjarins að voginum og staðurinn kom mjög 

áberandi fram sem myndefni í flokknum staður sem þátttakendum leið vel á. 

Áhyggjurnar snéru að uppþornun Leiruvogs og áhrif á rómað fuglalíf hans, en einnig hljóð og 

sjónmengun frá umferð, sem myndi skemma þá friðsæld og náttúrutengingu sem fólk sækir 

þar í (sjá myndir 78-79).  

 
 

Myndir 78-79 Tvö mismunandi sjónarhorn á legu Sundabrautar, þveri hún Leiruvog á brú á landfyllingum. 
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4.4.3 Mengun náttúru  
Áhyggjur af mengun fylgdu fast á eftir og þar var Varmáin áberandi (myndir 80-82).  

 

 
 

Myndir 80-82. Dæmi um myndir sem lýstu áhyggjum af áhrifum mengunar í Varmá. 

Myndirnar eiga það allar sameiginlegt að áin er í forgrunni og áhugavert er að allar eru þær 

teknar í átt að skógi í baksýn, þrátt fyrir að mismunandi staðsetningar þeirra byðu upp á 

annars konar sjónarhorn. Það styður við meðvitund um keðjuverkun mengunar sem kom fram 

í viðtölum: 

Sorglegt að síðustu fiskarnir deyi. Svo fallegt svæði, en sorglegt að vernda það ekki. 
Hefur mikil áhrif á allt dýralíf og náttúru í kring. (Kona, 20 ára)  

Einnig var minnst á lyktarmengun frá sorpurðun og sjónmengun frá iðnaðarhverfum.  
Áhyggjur þátttakenda voru sýnilegar í viðtölunum og virtust beintengdar væntumþykju og 

umhyggjutilfinningu fyrir tengdum styrkleikasvæðum.  
 

4.5 Tækifæri  
Ljóst er af ljósmyndum og svörum þátttakenda að einkenni bæjarins og styrkleikar liggja á 

afgerandi hátt í náttúrutengslum hans og því séu tækifærin fólgin í að halda meðvitað í þau.  
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4.5.1 Uppbygging í samhengi við náttúruna  
Þátttakendum var tíðrætt um tækifærin sem enn liggja í miðbænum, enda ekki á hverjum degi 

sem nýr miðbær samfélags er byggður. Það sem einkenndi þær myndir voru enn óbyggð 

svæði eða eldri byggð þar sem þátttakendur vildu gjarnan sjá tengingu við einkenni bæjarins 

og fjölbreytta starfsemi sem býr til skemmtilegt mannlíf og stemningu. Þátttakendur virtust 

spenntir fyrir framhaldinu og miðluðu mörgum vel úthugsuðum hugmyndum. Álafosskvos og 

umhverfinu þar í kring var oft stillt upp sem ákveðinni andstæðu við miðbæinn, þar sem orð 

eins og kósý, stemning, ævintýri, mannlíf, menning og hjarta komu endurtekið upp (sjá 

myndir 83-85). Tækifærin fannst þátttakendum felast í að láta þetta svæði mæta möguleikum 

sínum, með áframhaldandi uppbyggingu útivistarsvæða sem ramma inn kvosina, viðhaldi 

bygginga og varðveislu sögulegra slóða. Einnig var horft til framtíðaruppbyggingar 

Blikastaðalands og áhugavert var að fleiri en einn tóku sérstaklega fram von um uppbyggingu 

í anda Fossvogshverfis í Reykjavík varðandi skipulag og vel heppnaða aðlögun við 

náttúrulegt umhverfi. Margvíslegir möguleikar þóttu vera til staðar í áframhaldandi 

útivistaruppbyggingu í umhverfi bæjarins og verndun náttúru þar, í beinu sambandi við 

styrkleika og ógnir.  
 

 
 

Myndir 83-85. Dæmi um tækifæri í uppbyggingu innan bæjarins. 
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4.5.2 Verndun og fræðsla  
Eitt sem vakti sérstaka athygli og áhuga þátttakenda í rannsókninni voru fræðsluskilti um 

náttúru og sögu bæjarins og umhverfis hans, en alls eru þau um 60 talsins, staðsett allt frá 

miðbænum til lengst uppi á fellum. Þeim fannst þau bæði lærdómsrík og hvetjandi til frekari 

varðveislu og verndunar þeirra fjölmörgu merkilegu svæða sem bærinn býr yfir. Einnig þótti 

hvetjandi til útivistar að finna fleiri staðsetningar og fræðast um þær. Yngsti þátttakandinn, 

20 ára kona, hafði þetta að segja:  
Bæði fræðsluskiltin og plögg uppi á fellum hvetur fólk að “safna skiltum”. Finnst  það 
mjög gaman, að lesa mér til fræðslu og kynnast umhverfinu betur. Virkar  hvetjandi 
til að fara út að ganga. Og ef mér finnst þetta, 20 ára, hugsa ég að þetta höfði til flestra 
aldurshópa.  

  
Ýmsar frásagnir og tillögur um mikilvæga og skemmtilega fræðslu og verndun náttúrulegra 

og sögulegra minja komu í framhaldinu fram frá mismunandi þátttakendum, sem tækifæri til 

eflingar verndunar og fræðslu, þar sem þeir þekktu til (sjá myndir 86-87). Í þeim kom einna 

best fram hvað mörg mismunandi sjónarhorn geta raðað saman innihaldsríkari heildarmynd á 

umhverfið.  

 

 
 

Myndir 86-87 Dæmi um sögulegar minjar. 
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4.5.3 Skerping heildarsýnar  
Veikleikar og ógnir komu fram þar sem áherslur og aðgerðir hafa verið í mótsögn við 

einkenni og styrkleika. Þátttakendur sáu náttúruna sem hluta af bænum og tjáðu óskir um að 

upplifa samhengi milli uppbyggingar og umhverfis. Í svörunum má greina óskir um víðari 

heildarsýn í heilsueflandi stefnu, með öflugri heilsugæslu, hollustu í veitingaúrvali og þróun 

manngerðs umhverfis sem gæfi þátttakendum sömu andlegu líðan innan bæjarins eins og þau 

lýstu í umhverfi hans. Sýn þeirra leiðir á heildstæðan hátt að tækifærunum, sem felast 

samkvæmt þessu að mestu í að standa við, efla og víkka út þá jákvæðu og náttúrumiðuðu, 

heilsueflandi stefnu sem bærinn vill standa fyrir.  

Með markvissri stefnumótun út frá Árósasamningnum í skólamálum og 

hnitmiðuðu gagnrýnu, listrænu grenndarnámi mætti nýta þessar niðurstöður í víðara 

samhengi og efla enn frekar virka þátttöku bæjarbúa og þar með sterka lýðræðislega stöðu 

bæjarins í framtíðinni.  

4.5.4 Sýn á eigin virkni í samfélags og umhverfismálum  
Þátttakendur lögðu tvenns konar skilning í samfélagsvirkni og þátttöku. Sumir tengdu það 

strax við pólitíska virkni, beina eða óbeina, á meðan aðrir túlkuðu það sem daglega þátttöku í 

bæjarsamfélaginu, í gegnum vinnu, tómstundir, fjölskyldu og/ eða viðburði (sjá töflu 3). Eins 

var mjög misjafnt hversu virkir þátttakendur töldu sig vera. Margir voru hikandi í svörum og 

algengt var að hugsa sig vel um áður en spurningunni var svarað. Sumir þurftu að fá dæmi 

um mismunandi samfélagsvirkni til að máta sig við áður en þau áttuðu sig á 

spurningunni.  Allir þátttakendur sögðust áhugasamir um umhverfi sitt en aðspurðir um 

virkni í umhverfismálum lýstu flestir yfir vilja til þess að gera meira. Aðspurðir um hvernig 

hægt væri að gera meira, töluðu margir um að vera of háðir bílnum, sem er áhugavert í 

sambandi við það sem þátttakendur sögðu um aðgengi að verslun og þjónustu í bænum.  

Ljóst er af svörunum að meðvitaður skilningur á umhverfisvirkni var almennt meiri en 

samfélagsvirkni. Umhverfismál hafa enda verið eitt mest áberandi fjölmiðlamál síðustu ára, 

til dæmis með umræðum um skólaverkföll Gretu Thunberg, sem valin var manneskja ársins 

af Time Magazine árið 2019 (Sabherwal ofl. , 2021). Með eflingu lýðræðislegar fræðslu 

um Árósasamninginn, eins og rætt var í lok kafla 2.3.1,  mætti eflaust efla meðvitaðan 

skilning og þar af leiðandi hnitmiðaða virkni.  
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Hver eru einkenni 
Mosfellsbæjar:  

Hvernig ert þú virk/t/ur í 
umhverfismálum: 

Hvernig er þú virk/t/ur í 
samfélaginu? 

Sveit í Borg. Eitt fallegasta  
bæjarstæði á landinu. 
Dreifbýlismenning á 

höfuðborgarsvæðinu. 
 

Útivist. Náttúrutengsl. Gróður, 
rólegheit, kyrrð, 

léttir. Dýralíf, friðsæld. Fell og 
fjara, grænt, falleg náttúra, 

víðátta, umlykjandi. 
Kósý, rólegheit, nánd, vellíðan. 

þetta græna, 
útsýni, hreyfing, frelsi. 

 
Drive-Thru bær. 

Samhengisleysi, viðhaldsleysi, 
þjónustuleysi, tvöfeldni. 

 
Fjölskylduvænt, tómstundir, 

fjölskyldulíf, barnvænt.  

Flokkar rusl, gengur vel um 
náttúruna, 
sparar bíl. 

 
Notar margnota poka við 
innkaup, notar vistvæna 

ruslapoka, 
minnkar matarsóun. 

 
Gróðursetning, ræktun lands. 
Endurnýtir, týnir rusl, forðast 

umhverfisrask. 
 

Kýs samkvæmt umhverfisstefnu, 
umhverfis nefnd, 
umhverfisfræðsla, 

umhverfismennt. Vildi gera 
meira. 

Fjölskylda, tómstundir, skólamál. 
 

Starf, skógrækt, björgunarsveit, 
skátar. 

 
Útivist, íþróttir, hestamennska, 

sundlaugarmenning. 
 

Kórastarf, leikfélag, listalíf. 
 

Pólitík, nefndir, samfélagsmiðlar. 
 

Viðburðir, bæjarhátíð, hrekkjavaka. 
 

Versla í heimabyggð. 

 
Tafla 3. Samantekt á samfélags og umhverfisvirkni þátttakenda. 

4.6 Niðurstöður Framhaldsskólans  
Niðurstöður frá rannsókn með framhaldsskólanemendum sýna sterkar skoðanir, meðvitund 

og ekki síst áhuga nemenda á umhverfi sínu (sjá viðauka 4). Samanburður sýnir óvænta 

endurspeglun milli rannsóknanna tveggja í orðavali. Slökun, frelsi, birta, kósý, gleði, fegurð, 

ró og náttúra eru orð sem speglast í báðum rannsóknum varðandi styrkleika og óskir. Viðhorf 

þessa aldurshóps gagnvart miðbænum þar sem skólinn stendur, er svo það sama og eldri 

hópanna og sterkur samhljómur er í uppgefnum ástæðum og orðavali: Þrengsli, kalt, vantar 

græn svæði, húsin of nálægt hvort öðru, umferð, kaos, allt of fá bílastæði, misheppnað, 

innilokun, pirringur. Tækifæri skólaumhverfisins finnst þeim m.a. felast í aukinni útiveru og 

náttúrulegu umhverfi sem rímar vel við einkenni bæjarins. Nemendur komu allir með 

hugmyndir að lausnum þar sem veikleikar og ógnir skólaumhverfisins voru rædd. Þak yfir 

skýli, fleiri ruslafötur, varúðarskilti fyrir tröppur og fleiri bekkir voru hugmyndir að lausnum 

sem auðvelt ætti að vera að bregðast við. Kennurum skólans þótti áhugavert og skemmtilegt 

að sjá hann með augum nemenda og tóku vel í verkefnið.  
Rannsókn framhaldsskólans sýnir vel hvað gagnrýnin listræn grenndarkennsla með 

Photovoice aðferð býður upp á góða möguleika til lýðræðislegra vinnubragða í skólastarfi. 

Hún eflir rödd hvers og eins en sýnir einnig stærri mynstur í hóp. Hún dregur fram 
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hugmyndir að tækifærum og lausnum við vandamálum í skólaumhverfinu sem annars 

hefðu ekki komið fram. Það sem mér þykir einna merkilegast er þó hvað hún styður við þær 

hugmyndir um kennslu sem ég vísa til í inngangi mínum, að aldurshópurinn skipti ekki öllu 

máli, sama aðferð geti hentað flestum, þó stigsmunur sé á viðfangsefnum.  

4.7 Samantekt niðurstaða úr rannsókn  
Þau meðvituðu tengsl við upplifun og líðan sem komu fram í ljósmyndum þátttakenda og 

hversu sýnilegar andstæður voru þar í myndunum milli jákvæðra og neikvæðra atriða, eru ein 

mikilvægasta niðurstaða þessarar rannsóknar. Þessi útkoma rímar vel við 

rannsóknarniðurstöður Rose (2016), Barry (2012) og Johnson (2007). Rose (2016) fjallaði 

um um hvernig við túlkum þau myndrænu áhrif sem við verðum fyrir og hvernig þau, á móti 

hafa áhrif á hugsun okkar og hegðun. Barry (2012) undirstrikaði að myndheimur okkar sé 

órjúfanlegur hluti af því hver við erum og Johnson (2007) benti á að þessir þættir séu 

grundvallandi fyrir samskipti okkar við umhverfið, sem heildstæðar verur. Niðurstöðurnar 

undirstrika því mikilvægi myndrænna tengsla og hugsunar við læsi í víðu samhengi. 

Þátttakendur voru lausnamiðaðir í svörum sínum sem sýnir opinn huga, en stundum þurfti að 

stýra umræðunni yfir óánægjuhjalla og spyrja meðvitað út í möguleika í veikleikum og 

lausnir við ógnum til þess að fá þau svör fram. Á þeim augnablikum varð umbreytingin úr 

áhorfendum í skapandi afl, eins og Freire (1970) fjallaði um, áþreifanleg. Hún hófst strax við 

hugmyndir og vangaveltur að möguleikum og lausnum í eigin ígrundun þátttakenda með 

myndavélina og öðlaðist fulla tilveru við að deila þeim. Freire sagði gagnrýna meðvitund 

vera eðlilega afleiðingu virkra afskipta nemenda af umhverfi sínu og þarna kom hún berlega í 

ljós. 

Ég bjóst ekki við svo afgerandi samhljómi milli þátttakenda þvert á aldur, kyn og aðra þætti, 

ekki síst í ljósi þess hversu breiður hópurinn var. Ekki var hægt að greina marktækan mun á 

svörum eftir aldri eða kyni, fyrir utan eðlilegt myndefnisval eftir búsetuhverfum, til dæmis 

eftir því hvaða útivistarsvæði voru í nærumhverfi hvers og eins. Mismunandi bakgrunnur 

virtist heldur ekki hafa áhrif. Sumir voru frekar nýfluttir í bæinn meðan aðrir höfðu búið þar 

áratugum saman. Störf, áhugamál og fjölskylduaðstæður voru mismunandi. Helstu mynstur 

voru samt þau sömu. Einnig var endurspeglunin í nemendasvörum Framhaldsskólans meiri en 

ég átti von á, þar sem nemendur skólans búa ekki endilega í bænum. Samkvæmt Gruenewald 

(2003) krefst þróun gagnrýnins grenndarnáms þess að við ögrum hvort öðru til að lesa í eigið 

líf og spyrjum stöðugt hverju þarf að breyta og hvað þarf að varðveita. Samhljómur svaranna 
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þvert á þátttakendur varpaði mjög skýru ljósi á hverju þarf að breyta og hvað þarf að 

varðveita í þessu rannsóknartilfelli. Svörin tóku mið af bæði samfélagslegu og vistfræðilegu 

samhengi, sem Gruenewald sagði alltaf vera tvær hliðar á sömu mynt. Þau styðja því vel við 

umfjöllun og kenningar hans um gagnrýnið grenndarnám.  

Ég spurði ekki út í flokkpólitíska afstöðu viðmælenda og veit því ekki hvernig sú mæling 

hefði komið út. Ef ég endurgerði rannsóknina myndi ég vilja kortleggja það. Einnig hefði 

verið áhugavert að hafa bæjaryfirvöld meðvitað með sem þátttakendur, eða gera aðra 

rannsókn með þeim til samanburðar. Miðað við opinbera texta og yfirlýsta stefnu virðist þó 

samhljómurinn vera til staðar. Photovoice rannsóknaraðferðin virðist í þeim aðstæðum ekki 

bara gagnleg aðferð til sýnilega lýðræðislegra vinnubragða heldur einnig tilvalið hjálpartæki 

til að skerpa á heildarhugsun og skipulagi í takt við yfirlýsta stefnu:  

 Leiðarljós lýðræðisstefnu er að virkja íbúa til þátttöku í málefnum og stefnumótun 
 sveitarfélagsins og tryggja þannig aukna þátttöku þeirra í ákvarðanatöku og mótun 
 nærumhverfis síns . Þannig skal stuðlað að virku íbúalýðræði sem leiðir af sér sátt um 
 stefnumótun og ákvarðanir sveitarfélagsins. (Mosfellsbær 2015) 
 
Í lýðræðisstefnu er einnig tekið fram að í skólum bæjarins skuli fara fram markviss fræðsla 

um lýðræði, í anda aðalnámsskrár leik og grunnskóla og skólastefnu Mosfellsbæjar. 

Gagnrýnin listræn grenndarkennsla gegnum photovoice rannsóknir, eins og sú sem 

framkvæmd var í framhaldsskólanum, væri því markviss notkun á bæði lýðræðisstefnu og 

Árósasamning í námi, sem gæti skilað sér í auknum skilning á samfélagslegri virkni og 

meðvitaðri samfélagsþátttöku nemenda (sjá kafla 4.5.1). 

Í formála Árósasamningsins kemur fram að það sé réttur sérhvers einstaklings að lifa í 

umhverfi sem styður við heilsu hans og velferð og að honum beri skylda til að vernda og 

bæta umhverfið fyrir núverandi og komandi kynslóðir. Einnig kemur þar fram að aðilar 

samningsins viðurkenni að borgarar kunni að þurfa aðstoð til þess að geta beitt rétti sínum og 

uppfyllt þessar skyldur. Þeir aðilar stefna þannig að því að auka ábyrgð og gegnsæi í 

ákvarðanatöku og efla stuðning almennings við ákvarðanir varðandi umhverfið.  

Sú aðstoð sem þarna er nefnd gæti vel verið í formi innleiðingar gagnrýns listræns 

grenndarnáms í skólum bæjarins.  
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4.8 Listræn túlkun á niðurstöðum  
Ég hugsaði mér sýningu á einhverjum miðpunkti í almenningsrými þar sem öllu væri safnað 

saman, t.d. miðbæjartorg eða í Kjarna. En starfsemin og umferðin í Kjarna er minnkandi og 

útitorgið erfitt í framkvæmd. Einnig fannst mér við nánari umhugsun sterkara að setja upp 

verk á þeim stöðum sem komu mest fram í rannsókn, sem gætu jafnvel myndað gönguleiðir 

um bæinn og þannig hvatt frekar til umhverfisskoðunar.  

Ég var hikandi með að vinna beint með ljósmyndir þátttakenda, enda voru þær meira 

hugsaðar sem lýsing á sjónarhorni til að lesa í. Ég hugsaði til rannsóknar sem ég vann með 

leikskólabörnum fyrir nokkrum árum og snerist um að rannsaka umhverfi þeirra í gegnum 

ljósmyndun og tóma myndaramma ( Sjá myndir 18-23). Ég ákvað því að nota orð þátttakenda 

úr viðtölum sem hluta af verkunum í stað ljósmyndanna og ramma inn sjónarhorn á 

algengustu staðina sem komu fram í rannsókninni. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram ánægja með skúlptúra sem handverkstæðið 

Ásgarður setti upp á hringtorgum bæjarins. Ásgarður er verndaður vinnustaður í Álafosskvos 

sem starfar eftir kenningum Rudolph Steiner, sem gengur meðal annars út frá því að líta ekki 

á fötlun sem vandamál heldur möguleika og byggja starfið á styrkleikum hvers og eins. Þar 

starfar lista og handverksfólk saman með náttúrulegan efnivið allt frá grisjun trjánna og 

flutnings á þeim, hönnun á vöru eftir eigin áhugasviði og framleiðslu á henni. Þau selja svo 

vörurnar í búð sinni. Mig langaði því að fá Ásgarð í samstarf frekar en aðra utanaðkomandi 

aðila, þar sem ég er langt frá eigin verkstæðisaðstöðu, því var tekið opnum örmum.  

Ég fékk styrk frá Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar til verkefnisins. Nefndin auglýsti 

einnig uppsetningu þeirra í sambandi við 17. júní hátíðarhöld í bænum, eftir að ljóst var að 

þau kæmust upp fyrir þann tíma.  

Fyrsta útfærsluhugmyndin var að skera út orð þátttakenda beint í sex ramma. Ég fækkaði 

þeim svo niður í fjóra til sparnaðar, með því að átta mig betur á niðurstöðum og sameina 

svipaðar staðsetningar. Rammarnir þurftu að vera mjög massívir til að þola íslenskt veðurfar, 

svo laser-skurður orðanna í efnið gekk ekki vegna þykktar þess. Fræsun var hins vegar 

möguleiki. Það er samt bæði tímafrek og dýr vinna. Eftir því sem niðurstöður skýrðust kom 

fram að talsvert var talað um fjölmörg fræðsluskilti bæjarins (sjá mynd 87) við útivistarsvæði 

og sögulegar minjar, sem fólki þótti gefa stöðunum aukið gildi. Ég ákvað því að láta 
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huglægar lýsingar þátttakenda kallast á við staðreyndir skiltanna með því að útfæra þau á 

svipuðum skiltum.  

Uppsetning og undirstöður verkanna var ákveðinn höfuðverkur. Ég átti löng samskipti við 

umhverfissvið bæjarins varðandi leyfi til uppsetningar. Upphaflega var hugmyndin að verkin 

myndu standa ótímabundið, en fljótlega varð ljóst að ég fengi aðeins leyfi til tímabundinnar 

uppsetningar. Umhverfissvið vildi ekki taka þátt í verkinu en bauðst til að hringja í verktaka 

sem myndi taka að sér að grafa niður undirstöður fyrir á aðra milljón króna, sem var langt 

ofan heildarupphæðar. Því varð úr að verkin myndu standa tímabundið og ofanjarðar. Það 

hafði aftur þau áhrif að rammarnir minnkuðu svolítið þar sem upphafleg stærðarhugmynd 

gerði ráð fyrir að þeir yrðu steyptir niður. Ég var þó vöruð við að þeir myndu ekki halda lengi 

einir og sér, vegna íslenskra vinda og klifurglaðra krakka. Því þorði ég ekki að auglýsa verkin 

lengur en i nokkra daga frá 17. júní og rak niður gerðarlega hæla úr náttúrubirki sem ég festi 

við staurana með girðingavír til að halda römmunum stöðugum. Það virkaði svo vel að verkin 

geta eftir allt staðið út leyfistímann til 1. september.  

Myndarammarnir fjórir ramma inn sjónarhorn á mest áberandi staðina sem komu fram í 

rannsókninni. Nákvæmar staðsetningar rammanna voru valdar með tilliti til 

auðvelds aðgengis, óháð aldri eða líkamlegu atgervi. Útlit og efni er valið með tilliti til þess 

að hafa vísun í bæði náttúru, sögu og uppbyggingu í bænum (sjá myndir 88-90). Nóg er af 

álfaklettum og steinum í umhverfinu sem mynda þjóðlega tengingu í steinsteyptri undirstöðu 

fyrir stálfætur og grind úr gagnvörðu timbri sem allt eru algeng byggingarefni, til að vísa í 

uppbyggingu í bænum. Myndaramminn sjálfur er svo festur á grindina, 

úr bæsaðri og lakkaðri furu sem er algeng trjátegund í skógum bæjarins.   
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Myndir 88-90. Skissa að útliti og uppbygging efniviðs. 

 
Skiltin sem fest eru á neðri hluta rammanna og lýsa huglægum upplifunum þátttakenda vísa 

til fræðsluskilta bæjarins sem eru alls um 60 talsins og miðla bæði sögulegum, 

landfræðilegum og náttúrufræðilegum fróðleik. Ég tók meðvitaða ákvörðun um að beina 

fókus að von, óskum og möguleikum, til þess að beina samtalinu fram á veginn og til þess að 

stilla upp ákveðnum kontrast á milli verks og staðsetningar þar sem það átti við. Á skiltunum 

eru QR kóði inn á vefsíðuna ( https://www.facebook.com/hugsyn2021 ) og myllumerki með 

nafni hennar.  

Auðlesið letur var meðvitað valið. Sjónarhornið inni í römmunum breytist eftir staðsetningu 

áhorfenda og er þannig síbreytilegt og lifandi (myndir 91-94). Verkin eru því í sjálfu sér alltaf 

gagnvirk með hreyfingu vegfarenda sem þannig upplifa verkin á mismunandi hátt. Þau bjóða 

einnig upp á að leika sér með sjónarhornin gegnum myndatökur og deilingu og víkka þannig 

út samtalið.  
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Myndir 91-94. Staðbundin þátttökuverk. 
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4.9 Umræður um endurgjöf  

Í umræðuhluta við birtingu mynda og niðurstaða á netsíðunni var áhugavert að sjá að þær 

niðurstöður sem lýstu óánægju íbúa með breytingar fengu mesta skoðun en minnst bein 

viðbrögð. Niðurstöður um hluti sem gleðja fengu frekar bein viðbrögð og athugasemdir. Þó 

öðluðust niðurstöður um óánægju með miðbæ eigið líf í samræðum á íbúasíðu í kjölfarið þar 

sem hundruð tóku undir sjónarmið þátttakenda.  

Í myndrænu samtali við áhorfendur listrænnar útfærslu, einkenndi gleði og húmor svörun 

þeirra. Þau sem tóku þátt með myndatöku virðast aðallega hafa gert það á forsendum 

leikgleði. Ekki einni mynd var deilt með beinni pólitískri yfirlýsingu eða afstöðu í texta, þó 

ýmislegt megi lesa út úr myndmáli einstaka myndar (sjá myndir 95-108). Ef eitthvað fylgdu 

þeim frekar hugleiðingar um sjónræn áhrif verkanna sjálfra:  

• Þetta er skemmtilegt. Landslagsmynd, fjölskyldumynd, stemning.  
• Mosfellsbær really is a picturesque place and a wonderful community to live. 
• Hef aldrei horft á þetta svona fyrr en það var rammað inn.  
 

Viðbrögðin ýta undir kenningu mína um að auðveldara sé að ná til fullorðinna á grundvelli 

jákvæðni og leiks, eins og yngra fólks. Það væri áhugavert að rannsaka það betur með því að 

stilla upp verkum sem höfða meðvitað til mismunandi tilfinninga.  

Á skiltum rammanna var QR kóði inn á vefsíðuna, þar sem áhorfendur voru hvattir til að taka 

og birta ljósmyndir með eigin sjónarhorni frá myndverkunum með myllumerki, sem einnig 

var skráð á rammana. Ég hef enga fyrri reynslu af þessari aðferð. Eftir á að hyggja hefði ekki 

átt að vera myllumerki (#) heldur taggmerking (@). Myndir með myllumerkjum eru eingöngu 

opinberar ef viðkomandi er með opinn aðgang. Flest höfum við lokaðan aðgang á 

félagsmiðlum, svo óviðkomandi sjá ekki myndirnar okkar. Með taggmerkingu merkirðu 

ákveðinn notanda inn á myndirnar svo viðkomandi og fylgjendur geti einnig séð þær. Auk 

eigin tæknivanda rak ég mig einnig á mismunandi tæknifærni áhorfenda hér, eins og 

þátttakenda við framkvæmd rannsóknarinnar. Sumir sendu mér bara myndir í 

einkaskilaboðum eða beint inn á síðuna. Sumar myndir fann ég, opinberar en ómerktar, hér 

og þar á netinu með því að leita að staðsetningum. 
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Myndir 95-108. Dæmi um innsendar myndir frá áhorfendum. 
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Myndir áhorfenda (sjá myndir 95-108) einkenndust annars vegar af fólki sem brá á leik 

og stillti sér upp sem hluta af listaverkinu, í eða í kringum rammann. Hins vegar var stillt 

upp hlutum sem bættu við eða undirstrikuðu verkið. Gleraugu á 

ramma gætu þannig verið tákn fyrir sýn eða rýni, þjóðhátíðarveifa minnti á 

lýðræðið og póstkortamynd af sel með biðjandi augnaráð ýtti á viðeigandi hátt undir það sem 

rammi og skilti lýstu. Nokkrir léku sér með sjónarhornið án nokkurra viðbóta og römmuðu 

þannig inn myndir sem gáfu nýja sýn. Til dæmis varð Leiruvogurinn “aðeins fyrir gangandi 

vegfarendur” þegar myndavélalinsunni var beint að skilti þess efnis í gegnum 

rammann og uppi á felli var fókusnum beint af fellinu sjálfu og að útsýni yfir sundin. Þannig 

lögðu myndatökurnar, hver á sinn hátt, sitt af mörkum við að víkka út eða taka undir 

niðurstöður rannsóknarinnar með skapandi hugsun, húmor og leikgleði.  

Vegfarendum tókst að lesa í myndverkin og umhverfið tengt þeim, á þann hátt sem 

Gruenewald (2003) fjallaði um í sambandi við læsi í víðu samhengi, sem myndir af þeirra 

eigin, áþreifanlega staðsettu reynslu í heiminum. Þeir tengdu svo reynslu sína af staðnum við 

sjálf og samfélag eins og Woodhouse og Knapp (2000) segja vera eitt af einkennum 

grenndarnáms og tóku virka afstöðu gegnum grenndarvitund, eins og Gerður (2014 lýsir 

henni, með hjálp verkanna. Sú virkni, sem myndatökur í þátttökuverkunum buðu upp á, 

styður umfjöllun Ásthildar (2017) um áreynslulausan samruna þátttökulistar og 

hugmyndafræði gagnrýnins grenndarnáms.  

• Verkin afhjúpuðu markverð atriði heimsmyndar þátttakenda rannsóknarinnar.  
• Þau stuðluðu þannig að skilningi áhorfenda gegnum samkenndarupplifun. 
• Áhorfendur virkjuðu grenndarvitund byggða á þeirri samkennd til aðgerða.  
• Myndir þeirra sýndu mér og öðrum ný sjónarhorn og túlkanir, sem víkkuðu eigin 

sjónarhorn.  

Þetta rímar við þau 4 atriði sem ég tiltók upp úr lista Eisners (2008) um framlag lista til 

þekkingar í inngangskafla ritgerðarinnar. 
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5 Lokaorð 

Gerð þessarar rannsóknar hefur styrkt mig sem kennara og listamann með sérþekkingu á sviði 

samfélagstengdrar listar og mun hafa áhrif á eigin framtíðarstörf, bæði sjálfstætt og í 

skólasamhengi. Von mín er einnig að hún veki fleiri til umhugsunar um myndræna hugsun og 

listrænar aðferðir. Niðurstöðurnar styðja að hún gæti nýst í margvíslegum aðstæðum, 

hverjum þeim sem áhuga hafa á nýsköpun og skapandi, listrænum nálgunum í rannsóknar og/ 

eða skólastarfi.  

Ein manneskja framkvæmir ekki verkefni af þessu tagi. Einn forvitinn rannsakandi þurfti 

leiðsögn sérfræðings til að fálma ekki bara í blindni, tvo tugi þátttakenda, samstarf og 

stuðning bæjarfélags, samstarf við kennara og nemendur skóla, samstarf við handverksfólk 

á vinnustað og vegfarendur sem tóku og deildu myndum, auk stuðnings fjölskyldu 

og vina. Þá er ótalinn fjöldi netverja sem sumir skiluðu viðbrögðum, aðrir athugasemdum 

og einhverjir dreifðu umræðunni víðar. Allt hefur þetta haft áhrif á önnur sjónarhorn og 

víkkað út eigin sýn. Við vorum kennarar og nemendur og við gerðum þetta og uxum svolítið.  

Eftir lærdómsríkt ferli er tilfinningin frekar sú að vera orðin hæfari til rannsókna af þessu 

tagi út frá þeim spurningum og vandamálum sem komu fram í ferlinu, frekar en að hafa 

fundið meitlaðan sannleika í niðurstöðum. Hvað myndi gerast ef ég setti upp listaverk sem 

höfðuðu til mismunandi tilfinninga? Hversu mikil áhrif gæti haft að blanda bæjaryfirvöldum 

í svona rannsókn með íbúum? Eða skólanemendum? En öllum saman? Hvaða fleiri listrænu 

aðferðir gæti ég nýtt í rannsóknir af þessu tagi? Hvað ef við værum hópur rannsakenda frekar 

en einn svo við gætum dreift ábyrgð og skipt verkum? Hversu mikið lengra gætum við náð 

með samtalið?  

Forvitni minni var því bæði svalað og hún kitluð á sama tíma. Það sem mig grunaði og hef 

fengið staðfest er að markviss tengsl mismunandi fólks á mismunandi aldri og mismunandi 

sviðum, gegnum myndræna hugsun og listrænar aðferðir, mynda sterka heildarrödd sem, sé 

hún efld og virkjuð markvisst, væri líkleg til þess að ná markmiðum sínum. Það þarf þorp til 

að ala upp barn segir máltækið. Á sama hátt þarf þorp til að ná settum markmiðum, hvort sem 

er þessa verkefnis, lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar eða skilyrðum Árósasamningsins. Í mátun 

við og tilraunum út frá fræðilegu samhengi sínu, hefur rannsóknin sýnt fram á hluta af 

margþættum möguleikum listrænnar kennslufræðilegrar nálgunar í umhverfisvitund og 

samfélagsvirkni fólks á öllum aldri, innan og utan skóla.  
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Viðaukar 

1 Bréf til þátttakenda:  
Hæ og kærar þakkir fyrir að taka þátt í þessari rannsókn með mér!  

Markmið hennar er að þáttakendur, um 20 Mosfellingar á ýmsum aldri, skoði umhverfi sitt í 

gegnum myndavélina og tjái skoðanir sínar á styrkleikum, veikleikum, ógnum og tækifærum 

bæjarins, umhverfi hans og uppbyggingu.  

Í fyrsta lagi langar mig að biðja þig um að fara út á næstu 10 dögum og taka a.m.k. 6 

ljósmyndir (mega vera fleiri) sem þú sendir mér svo hér í gegnum Messenger. Því er 

einfaldast að nota símann til myndatöku. Ef þú ert þegar með myndir á símanum þínum sem 

þér finnst passa við myndefnið, máttu að sjálfsögðu nota þær.  

Myndirnar eru hugsaðar sem skrásetning á sjónarhorni þínu. Það skiptir því engu máli hvort 

þú búir yfir bestu tækjum, tækni eða reynslu, en hér eru nokkur góð ráð sem gætu gagnast vel 

við myndatökuna:  

• Fókus: Á flestum símum er hægt að ýta á skjáinn þar sem þú vilt hafa góðan 

 fókus í myndinni.  

• Ljós: Athugaðu skuggamyndun. Besta lýsingin næst oft ef sólin /lýsingin er 

 staðsett á bak við þig.  

• Sjónarhorn: Gott er að prófa að taka nokkrar myndir frá mismunandi hliðum, 

 upp eða niður á við og í fjarlægð/nálægð til að finna út hvernig þú nærð best 

 fram því sem þú vilt sýna.  

Myndefni:  

1. Staður sem þér líður vel á, sem þú sækir í að heimsækja í daglegu lífi, í 

 bænum eða náttúrulegu umhverfi hans.  

2. Staður sem þú forðast eða finnst leiðinlegt að vera á í daglegu lífi, í bænum 

 eða náttúrulegu umhverfi hans.  

3. Staður sem þér finnst lýsa vel heppnaðri uppbyggingu eða manngerðri 

 breytingu í bænum eða náttúrulegu umhverfi hans.  

4. Staður sem þér finnst lýsa illa heppnaðri uppbyggingu eða manngerðri 

 breytingu í bænum eða umhverfi hans.  

5. Staður sem býr yfir tækifæri eða möguleikum að þínu mati.  

6. Staður sem þér finnst mögulega geta ógnað öryggi, velferð eða heilsu náttúru, 

 dýralífs eða íbúa bæjarins.  

Þú mátt gjarnan láta fylgja hvaða mynd tilheyrir hvaða myndefni.  
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Eftir að ég hef skoðað myndirnar langar mig að fá að setja upp vídeósamtal við þig og ræða 

við þig um þær í ca.20 mínútur. Viðtalið verður bundið trúnaði og nafnleynd. Ekki hika við 

að hafa samband hafirðu einhverjar spurningar fram að þeim tíma.  

Hlakka til að heyra frá þér!   



 

 72 

2 Viðtalspunktar 
Hvað hefurðu búið lengi í Mosfellsbæ?  

Hver finnst þér vera einkenni bæjarins?  

Eru einhver af einkennum hans sem þú hefur sérstakan áhuga á? Hvers vegna?  

Myndirðu telja þig meðvitaða/n og áhugasama/n um umhverfi þitt?  

Með hvaða hætti ert þú virk/ur í umhverfismálum?  

Með hvaða hætti ert þú virk/ur í samfélaginu?  

Umræðupunktar um myndir:  

1. Staður sem þér líður vel á, sem þú sækir í að heimsækja í daglegu lífi, í 

 bænum eða náttúrulegu umhverfi hans. Hvers vegna? Hvað finnst þér 

 einkenna staðinn?  

2. Staður sem þú forðast eða finnst leiðinlegt að vera á í daglegu lífi, í bænum 

 eða náttúrulegu umhverfi hans. Hvers vegna? Hvað finnst þér einkenna 

 staðinn?)  

3. Staður sem þér finnst lýsa vel heppnaðri uppbyggingu eða manngerðri 

 breytingu í bænum eða náttúrulegu umhverfi hans. Hvers vegna finnst þér 

 staðurinn vel heppnaður, hvað einkennir hann?  

4. Staður sem þér finnst lýsa illa heppnaðri uppbyggingu eða manngerðri 

 breytingu í bænum eða umhverfi hans. Hvers vegna finnst þér staðurinn illa 

 heppnaður, hvað einkennir hann?  

5. Staður sem hefur ónýtt tækifæri eða möguleika að þínu mati. Hvað einkennir 

 staðinn? Hvaða tækifæri/möguleika sérðu?  

6. Staður sem þér finnst ógna velferð eða heilsu náttúru, dýralífs eða íbúa 

 bæjarins. Hvað einkennir staðinn? Í hverju felst ógnin?  

  

Athuga að spyrja um lausnir og möguleika í sp. 2, 4 og 6.  
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3 Bréf til skóla 
Hæ og kærar þakkir fyrir að taka þátt í þessari rannsókn með mér!  

Ég hef fengið 20 íbúa Mosfellsbæjar frá 20-80 ára með mismunandi bakgrunn, til að skoða 

umhverfi sitt í gegnum myndavélina og tjá skoðanir sínar á styrkleikum, veikleikum, ógnum 

og tækifærum bæjarins, umhverfi hans og uppbyggingu.  

Verkefnið var að taka a.m.k. 6 ljósmyndir (máttu vera fleiri) með símunum sínum, sem þau 

sendu mér ásamt stuttri lýsingu á hvaða myndefni myndin tilheyrði.  

Eftir að ég skoðaði myndirnar tók ég vídeóviðtöl við þáttakendur gegnum Teams og tók þau 

upp, þar sem við ræddum meðal annars myndirnar sem þau sendu eftir efni og ég bað þau að 

lýsa hvers vegna staðurinn varð fyrir valinu og tilfinningum eða líðan sem hann vakti. 

Markmiðið með því var að lokka fram lýsandi orð til þess að nota í listrænni útfærslu.  

Í því myndefni sem sneri að neikvæðri upplifun, bað ég þáttakendur eftir að þau lýstu hvers 

vegna þau völdu staðinn, að lýsa hvað þeim þótti vanta og hvernig þau vildu hafa hlutina 

fengju þau að ráða. Með því snerist lýsing á neikvæðri upplifun, veikleikum og ógnum upp i 

umræður um lausnir og möguleika.  

Í verkefninu kom fram nokkuð skýrt mynstur fyrir SVÓT greiningu (Greining á Styrkjum, 

Veikleikum, Ógnum og Tækifærum.)  

Dæmi um lýsandi orð úr greiningu: 

 

Styrkleikar: 
Leiruvogur 

Veikleikar: 
Miðbærinn. 

Ógn: 
Varmá 

Tækifæri: 
Álafosskvos/ 
Stekkjarflöt 

Njóta, fegurð, sólarlag, 
síbreytilegt, fuglalíf, 

umhyggja, hvíld, 
hreyfing, dýrmætt, 
lífsgæði, frábært 

útsýni, víðátta, andrými, 
frelsi, ómetanlegt, ró, 

væntumþykja, 
stórkostlegt litir, 

streitulosun, friður, 
frískandi, 

magnað, birta, 
upplífgandi, hvetjandi, 

vellíðan. 
   

Það sem vantar. 
Andstæðan við það sem 

er. Hvað fólk vill í 
miðbæinn. 

Andrými, birta, pláss, 
frelsi, slökun, létt, 

miðpunktur, menning, 
afslappað, grænt, 

samhengi, opið, kósý, 
skjól, heilsa, veitingar, 

hollusta, aðlaðandi, 
miðstöð, kaffihús, 

sameinandi, stemning, 
fagurfræði, 

gróður, hlýlegt, 
upplífgandi, hjarta. 

Samtvinnað möguleiku
m. Hvers vegna 

mikilvægt: 
Ferskt, náttúrulegt, 

gaman, létt, 
gott, friðsæld, náttúru-

vin, ævintýraleið, 
skemmtilegt, jarð-

tenging, hugleiðsla, 
öndun, upplífgandi, 

skjól, deyjandi, skolp-
lækur, mengun, eitur, 

úrgangur. hvítfreyðandi, 
agalegt, 

óþverri, gróið, árniður, 
fuglasöngur, laufaþytur h

eilandi,væntumþykja 

Heillandi, 
skemmtilegt, kósý, 
sameinandi, stór-
merkilegt, fuglalíf, 

fjölmenning, fjölbreytni, 
fallegt, sjabbí, 

niðurnítt, týnist, listalíf, 
grænt, líf, fjör, töfrar, 

tenging, 
menningararfur, 

aðlaðandi, skjólmikið, 
nærandi, ævintýri, 

sögulegt, möguleikar, 
samhengi, gaman, 

þægilegt, náttúrulegt, 
stemning. 
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Til þess að sýna tengsl skóla og samfélags, óska ég eftir samstarfi við listkennara í sama 

bæjarfélagi sem geta tekið sömu myndrannsókn upp á sína arma og útfært á einfaldan hátt í 

samstarfi við sína nemendur, með því að fjalla um sitt skólasamfélag.  

Myndefni:  

1. Staður sem þér líður vel á eða finnst skemmtilegt að vera, í skólanum eða 

 umhverfi hans.  

2. Staður sem þú forðast eða finnst leiðinlegt að vera, í skólanum eða umhverfi 

 hans.  

3. Staður sem þér finnst lýsa vel heppnaðri hönnun, í skólanum eða umhverfi 

 hans.  

4. Staður sem þér finnst lýsa illa heppnaðri hönnun, í skólanum eða umhverfi 

 hans.  

5. Staður sem býr yfir tækifæri eða möguleikum að þínu mati, í skólanum eða 

 umhverfi hans  

6. Staður sem þér finnst mögulega geta ógnað öryggi, velferð eða heilsu, í 

 skólanum eða umhverfi hans.  

Nemendur mynda pör og sýna hvort öðru myndirnar sínar um leið og þau taka viðtal við 

hvort annað, eftir fyrirframgefnum punktum, með hljóðupptöku á símunum sínum.  

 

1. Hvers vegna valdirðu þennan stað? Lýstu staðnum.  

2. Hvernig líður þér þar? Lýstu tilfinningunum sem hann vekur.  

Auk þess í myndefni 2, 4 og 6:  

3. Hvað finnst þér vanta? Hvernig myndir þú vilja sjá hlutina, ef þú fengir að 

ráða?  

Spyrillinn hlustar svo á upptökuna og skrifar niður staðina, hvaða myndefni þeir tilheyra og 

öll lýsandi orð sem koma fram. Þau skila inn sínum eigin myndum og skriflegum 

niðurstöðum frá viðmælanda til kennarans, sem tæki saman SVOT greiningu og kynnir 

nafnlausar niðurstöður hennar í hópumræðum. (Kennari getur sent niðurstöðurnar áfram til 

samstarfsfólks og stjórnenda til að vekja umræður þar.)  

Verkefninu lyki með sýningu, þar sem ljósmynd og lýsandi orð frá þeim stöðum sem koma 

fram í greiningu, væru sett upp á myndrænan hátt í stóra glugga götumegin sem tengir 

sýningarnar saman í bænum og myndu standa út sumarið.  

Raddir nemenda yrðu þannig sýnilegar, áberandi og ekki síst jafnar röddum fullorðinna.  
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Tímaáætlun, ca. 8 kennslustundir:  

1. Kynning/ Innlögn  

2. Myndatökur  

3. Viðtöl  

4. Skráningar úr viðtölum og innskil  

5. Kynning á niðurstöðum, umræður og kynning á útfærslu  

6. Myndræn úrvinnsla  

7. Myndræn úrvinnsla  

8. Uppsetning.  

Hlakka til að sjá hvað nemendur ykkar hafa að segja og sýna! Ekki hika við að hafa samband 

ef þarf.  

Gangi ykkur vel, Þórdís E. Þorleiksdóttir.  
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4 Niðurstöður Framhaldsskólans 
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