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Útdráttur 

Í þessari rannsókn beini ég sjónum mínum að sköpunarferlinu og samþættingu námsgreina 

með það að markmiði að búa til námsverkefni í myndlist með framangreint að leiðarljósi. Í 

rannsókninni eru kynntar skapandi námsleiðir þar sem nemendur fá tækifæri til að taka 

virkan þátt í undirbúningi og mótun viðfangsefna hverju sinni og verða tekin dæmi úr 

skólastarfi, auk mynda sem lýsa verkefnum. Markmið mitt er að rannsaka sköpunarferlið; 

hvernig skapandi nám og samþætting námsgreina getur glætt áhuga nemenda á umhverfinu 

og stuðlað að auknum sjálfsskilningi og vexti. Ég spyr auk þess spurninga um hlutverk 

kennara í ferlinu.  

Að vaxa í gegnum skapandi ferli krefst þess að þú takir meðvitaða ákvörðun um að þú 

viljir kenna og læra með aðferðum lista. Það krefst þess að þú sért vakandi og 

móttækilegur fyrir góðum hugmyndum og aðferðum því að þær gætu verið á vegi þínum 

hvar sem er og hvenær sem er. Ég trúi því að athöfnin í sjálfri sér, ferlið við að skapa hjálpi 

okkur að kjarna okkur og sýna heiminum hver við erum. Hvort sem það er skrifaður texti, 

mynd sem þú málar, húfa sem þú prjónar eða leikfang sem þú smíðar þá lærir þú eitthvað 

um sjálfan þig og hvernig þú getur notað sköpunarkraft þinn og hæfileika til að miðla til 

annara og hvetja. Sköpunarferlið er gefandi í sjálfu sér en það getur vissulega líka verið 

sársaukafullt og viðkvæmt ferli. Að vaxa í gegnum skapandi ferli er áskorun! 

Námsverkefnin sem fylgja með ritgerðinni miða að því að vera valdeflandi og hvetja 

nemendur til að taka þátt í skapandi námsleiðum.  
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Abstract 

In this study, I focus on the creative process and the integration of subjects with the aim of 

creating art materials with the above in mind. The study introduces creative study paths 

where students have the opportunity to take an active part in the preparation and shaping of 

subjects at any given time, and examples will be given as well as pictures that describe 

projects. My goal is to explore the creative process and how creative learning and the 

integration of subjects can stimulate students' interest in the environment and contribute to 

increased self-understanding and growth. I also ask questions about the role of teachers in 

the process. 

 

The creative process requires that you to make a conscious decision that you want to teach 

and learn using art methods. It requires you to be alert and receptive to good ideas and 

methods because they could be on your way anywhere and anytime. I believe that the act 

itself, the process of creating, helps us to core ourselves and show the world who we are. 

Whether it's written text, a picture you paint, a hat you knit or a toy you make, you learn 

something about yourself and how you can use your creativity and talent to communicate 

and inspire others. The creative process is rewarding in itself, but it can also be a painful 

and delicate process. Growing through the creative process is a challenge! 

The study projects that accompany the dissertation aim to be empowering and encourage 

students to participate in creative study paths. 
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Formáli 

Meistaraverkefni þetta er metið til 30 eininga við listkennsludeild Listaháskóla Íslands. Til 

að afla mér gagna notaði ég eigindlegar aðferðir og aðferðir starfendarannsókna auk þess 

sem verkefninu fylgir námsvefurinn: namsverkefni.is og byggir hann á 11 námsverkefnum 

sem öll voru unnin samhliða ritun meistaraverkefnisins.  

Ég þakka nemendum mínum og þátttakendum í listasmiðjunum innilega fyrir dásamlegt og 

gefandi samstarf. Ég þakka viðmælendum mínum fyrir að veita mér innsýn og auka mér 

skilning á viðfangsefninu með því að deila reynslu sinni.  

Ég þakka Ingimar Waage, lektor við listkennsludeild Listaháskóla Íslands, leiðbeinanda 

mínum fyrir góða leiðsögn, innihaldsrík samtöl og óþrjótandi þolinmæði.  

Ég hef sannarlega lært öguð vinnubrögð í þessu ferli sem reyndist mér mikil áskorun. 

Akademískt frelsi er grunnur alls háskólastarfs og stuðlar að gagnrýninni hugsun, skapandi 

þekkingarleit, víðsýni og framsækni. Ég verð að játa að oft átti ég erfitt með að átta mig á 

hinu akademíska frelsi, oft fannst mér akademían setja mér heldur þröngar skorður borið 

saman við frjálsa tjáningu myndlistar. En hér er ég og verkefnið mitt er lagt af stað út í 

cosmóið. 

 Ég vil þakka sambýlismanni mínum Ólafi Þór Jósefssyni fyrir að hvetja mig áfram og hafa 

trú á mér, dætrum mínum fyrir að vera alltaf til staðar og Dúsku fyrir alla göngutúrana sem 

gerðu mig skýrari í kollinum.  Mig langar líka að þakka mömmu og pappa fyrir 

stuðninginn og hjálpina. Að lokum vil ég þakka kennurum mínum úr LHÍ og frábærum 

samnemendum það var sannarlega dásamlegt að kynnast ykkur öllum.  
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Inngangur  

Mér finnst gott að muna að ég er samsett úr misvísandi hvötum og ég hrærist í heimi þar 

sem siðir og venjur vísa í ýmsar áttir. Frá því að ég var lítil stúlka hef ég reynt að elska 

lífið, líka það sára, og oft hef ég upplifað augnablik angistar og átt erfitt með að átta mig og 

fóta mig í flóknum heimi. Við slíkar aðstæður hef ég leitað á náðir sköpunar. Í gegnum 

skapandi ferli hef ég lært að þekkja sjálfa mig og sættast við umhverfi mitt. Þegar ég skapa 

þá líður mér vel. Þessi ritgerð fjallar um sköpun. 

Ég ólst upp í litlu þorpi út á landi. Pabbi minn lærði myndlist í Edinborg auk þess sem 

hann lauk kennaranámi frá gamla Kennaraskólanum. Hluti af stofunni okkar var vinnustofa 

pabba. Við systkinin ólumst upp við ilm af olíulitum og gátum fylgst með honum mála en 

á uppvaxtarárum mínum vann pabbi fyrir sér sem kennari og skólastjóri milli þess sem 

hann reyndi að stunda sína eigin listsköpun. Ég var svo heppin að mamma mín var 

heimavinnandi fyrstu uppvaxtarárin mín. Stór hluti af vinnu kvenna á þessum tíma 

byggðist á handverki og oft var þessi vinna árstíðabundin, svo sem sláturgerð, sultugerð 

eftir berjatínslu eða bakstur fyrir jólin. Matur var oftast unninn frá grunni og til þess var 

nauðsynlegt að kunna til verka. Á þessum árum var handverk svo eðlilegur partur af lífinu. 

Ég varð snemma hugfangin af handverki og listsköpun og mér fannst gaman að sjá hvernig 

hlutirnir urðu til, hvort sem var að horfa á pabba mála eða mömmu sauma flíkur eða baka 

smákökur. Handverkið var samofið lífinu okkar á svo marga vegu og ég trúi því að það 

hafi glætt lífið ljósi og gert það innihaldsríkara. 

Sköpunarþörfin er afar sterkt afl í lífi listamanna og hún varð mér mikilvæg strax á unga 

aldri og ég var heppin að fá tækifæri og frelsi til að skapa bæði í skólanum og heima. 

Mamma geymdi rúllu af umbúðapappír í eldhúsinu sem við börnin hennar fengum að nota 

sem teiknipappír. Ég teiknaði næstum á hverjum degi, bjó til ævintýri og sögur í huganum 

sem ég síðan gerði sýnileg á pappír. Mamma hengdi myndirnar mínar upp fyrir ofan 

eldhúsvaskinn. Myndir af torfbæjum, fjöllum, framandi verum, konum í undarlegum 

kjólum og blómálfum. Sólin skein næstum undantekningarlaust í myndunum, hvort sem 

hún gægðist upp á milli fjallanna eða var heill eldhnöttur í öllu sínu veldi á himninum. 

Mikið fannst mér gaman að sjá verkin mín sýnileg upp á vegg og gott að mamma vildi hafa 

þau hjá sér, þá urðu myndirnar mínar mikilvægari í mínum huga. 

Það voru mikil forréttindi að alast upp í litlum bæ úti á landi við takmarkalaust frelsi. Við 

krakkarnir nutum þeirra forréttinda að geta kannað umhverfi okkar án þess að vera með 

foreldrana í eftirdragi. Leikvöllurinn okkar var fjaran, vatnið, bryggjan og sveitin. Við 
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byggðum sandborgir niðri við vatnið, sátum á bryggjunni og veiddum fisk og svo kom það 

fyrir að við fundum dáinn fugl sem veita þurfti sómasamlega greftrun. Þá var hann 

jarðaður við hátíðlega athöfn og við krakkarnir bjuggum til kross og sungum sálma. Þegar 

vindstigin urðu mörg bundum við bönd á plastpoka, hlupum með þá um götur bæjarins og 

ef drullupollar urðu á vegi okkar stukkum við í þá. Ég ólst upp með náttúrunni og leikir 

okkar breyttust eftir árstíðunum. Ég man eftir gleðinni yfir snjólausum götum. Eftir langan 

vetur var kærkomið að leika sér á götunum. Snú-snú, sippa, hoppa í parís, fara í badminton 

eða teygjutvist - leikirnir voru óteljandi og í þá daga þótti í lagi að börn léku sér á 

götunum. Á haustin þegar dimmt var orðið var spennandi að fara út með vasaljós og við 

fögnuðum fyrsta snjónum því þá tóku við aðrir leikir og iðkun. Sparksleðar, skíði og 

skautar voru dregin fram og hvað það gat verið gaman að vera til í hvítri veröld á 

norðurhjara veraldar, liggja í snjónum á köldum vetrarkvöldum og horfa upp í himininn á 

stjörnurnar eða skauta inn fjörðinn á glæru svelli. Ég er þakklát fyrir frelsið sem ég ólst 

upp við. Það hefur án efa kennt mér meira en ég geri mér grein fyrir og verið 

skemmtilegasti skólinn, auk þess sem það gaf mér ómetanlegar minningar. En ég verð líka 

að nefna að ég ólst upp í sjávarþorpi þar sem vinna, já mikil vinna, var talin göfug og 

snemma kynntist ég færiböndum frystihúsanna þar sem allt gekk út á skilvirkni og hraða. 

Við vorum ennþá hrædd þjóð, þjóð sem óttaðist vosbúð og lítil kot. Marga dreymdi um 

ríkidæmi sem fólst í efnislegum gæðum: stórum húsum, heimilistækjum, dýrum bílum, 

utanlandsferðum og mörgu fleiru. Fæst okkar hugsuðu þessa velmegun iðnbyltingarinnar 

til enda og hvaða afleiðingar hún kynni að hafa fyrir jörðina og lífríkið. Náttúran var okkur 

svo sjálfsögð og aðgengileg að við gerðum okkur ekki grein fyrir forréttindum okkar. 

Mynd 1: Myndin er tekin af okkur systkinum á 

aðfangadag 
Mynd 2: Snjórinn stytti okkur stundirnar þegar 

beðið var eftir jólunum. 
Mynd 1: Myndin er tekin af okkur systkinunum 

á aðfangadag. 
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Það eitt að gera sér grein fyrir víðáttunni, margbreytileikanum og því að við getum 

endalaust dýpkað og þroskað skilning okkar á veruleikanum hlýtur að vekja okkur til betra 

og innihaldsríkara lífs. Að standa frammi fyrir mikilfenglegri náttúru og vera svo agndofa 

og undrandi að hugurinn hljóðnar. Ég tel mikilvægt að hrífast í hversdeginum og af því 

smáa sem dagarnir innihalda. Að nota skynfærin til hlítar og vera þar sem maður er með 

öllum líkamanum, sjá, heyra og skynja umhverfi sitt. Stundum finnst mér eins og ofvirkur 

hugurinn komi í veg fyrir að við sjáum umhverfi okkar því við viljum skilja allt með 

vitsmununum í stað þess að upplifa með líkamanum og tilfinningunum. 

Fyrir margt löngu bjuggum við fjölskyldan í vesturbænum, í lítilli íbúð á Hjarðarhaganum, 

og á hverjum degi gekk ég með dóttur minni í leikskólann. Einn daginn vorum við að 

ganga eftir Ægissíðunni þegar ég veitti því eftirtekt að dóttir mín valdi sér erfiðustu leiðina 

í leikskólann. Hún klifraði upp á veggi, tiplaði á steinum ef þeir urðu á vegi okkar, reyndi 

að halda jafnvægi á mjórri spýtu og stoppaði þess á milli til að kanna áhugaverða hluti sem 

urðu á leið okkar. Ég var ekki fyrirmynd dóttur minnar á leið okkar í leikskólann því ég 

valdi mér auðveldustu leiðina, þá beinustu og greiðustu en ég gekk með dóttur minni í 

leikskólann og gaf henni tíma til að staldra við á leiðinni. Ég sá með eigin augum hvernig 

hún notaði öll skilningarvitin til að skilja og læra á umhverfi sitt. Ég man svo vel eftir 

undrun minni á sjálfsprottnum áhuga hennar á öllu því sem varð á vegi okkar. Ég velti því 

fyrir mér á þessum fallega morgni við Ægissíðuna hvers vegna ég væri ekki að tipla á 

steinum og veita því stóra og smáa í náttúrunni eftirtekt. Af hverju var ég ekki jafn 

upptendruð og dóttir mín? Þessi upplifun fékk mig til að grafast fyrir um forvitna barnið í 

mér og velta því fyrir mér hvernig við breytumst við það að fullorðnast. Enski 

menntunarfræðingurinn Ken Robinson (2015) benti á það í bók sinni Creative Schools 

hversu ómetanlegt frelsið er börnum og hversu mikilvægt er að þau fái tækifæri til að 

kanna umhverfi sitt upp á eigin spýtur. Hann segir að í dag dvelji börn utan dyra í að 

meðaltali innan við tvær klukkustundir á dag sem er áhyggjuefni því hann telur mikilvægt 

fyrir hvert barn að fá útrás fyrir athafnaþrána úti í náttúrulegu umhverfi. Robinson talar 

einnig um að börn læri öðru fremur hvert af öðru að nám sé samvinna, samþætting og 

samtal. Hann segir að við viljum vekja áhuga í kennslustofunni en notum oft til þess 

svæfandi aðferðir (Robinson, 2015). Þetta hefur valdið mér heilabrotum. Getur verið að 

skólakerfið eins og það er í dag svæfi frekar en veki? Það er hvorki gott fyrir umhverfi 

okkar né okkur sjálf að við förum hálf-sofandi í gegnum lífið, við verðum að vera 
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meðvituð um lífshætti okkar og ákvarðanir og hvaða afleiðingar þær hafa fyrir lífríkið og 

okkur sjálf. 

Börnin okkar upplifðu ekki kjarnorkuógnina eða gatið á ósonlaginu og 

hafa ekki komið sér upp kaldhæðnu viðhorfi til endalokanna. Þau virðast 

óhrædd við að vera hrædd. Þau eru komin í verkfall. Skólinn á að búa 

þau undir framtíðina en öll menntun er auðvitað tilgangslaus ef 

skólakerfið og atvinnulífið hafa ekki lagað sig að vísindum og beina 

okkur í ranga átt. Fram af brúninni. (Andri Snær Magnason, 2019, bls. 

127) 

 

Margt í núverandi andrúmslofti hvetur okkur til að tengjast náttúrunni á ný, næra okkur 

sjálf og umhverfi okkar með umhyggju og meðvitaðri nærveru, að við lifum hægar og 

hættum að framleiða óþarfa. Ofneysla og sóun gagnast engum þegar upp er staðið. Höfum 

það hugfast að kerfi eru oft smíðuð utan um mennskuna til að gæta hagsmuna fárra og þar 

er menntakerfið ekki undanskilið. Við þurfum að breyta lífsháttum okkar og viðhorfum og 

þar gegna menntastofnanir stóru hlutverki. 

 

Í rannsókn á margbrotinni og frumlegri hugsun þótti staðfest að ung börn 

hafa mjög frjótt ímyndunarafl og geta séð marga möguleika og lausnir í 

hverri stöðu. Rannsakendur skoðuðu ýmsa hópa og settu viðmið um hvað 

þótti gefa til kynna afburðagetu að þessu leyti. Þegar 1.600 börn á 

aldrinum þriggja til fimm ára voru mæld, kom í ljós að 98% þeirra virtust 

búa yfir þeirri getu. Fimm árum seinna var hlutfallið komið niður í 32% 

og á unglingsárunum lækkaði hlutfallið niður í 10%. (Land og Jarman, 

1992, bls. 153) 
 

Með þessari rannsókn og námsverkefnunum sem henni fylgja legg ég mitt á 

vogarskálarnar. Mig langar að verkefnin opni nýjar leiðir og séu vegvísir að skapandi 

námi. Von mín er að nemandinn haldi áfram að undrast og veita því stóra og smáa eftirtekt 

og að sjálfsprottinn áhugi hans á umhverfinu haldi áfram að dafna. Ég tel að þekking 

nemandans og skilningur hans á umhverfinu muni leiða af sér aukna umhyggju fyrir öllu 

því sem lifir. „Kennarinn sem fær barnið í hendurnar verður að finna leið til að gera á 

meðvitaðan, yfirvegaðan hátt það sem náttúran afrekaði á fyrstu árunum“ (Dewey, 2000, 

bls. 84).  

Markmið mitt í þessu verkefni er að rannsaka sköpunarferlið. Ég spyr spurninga um 

hlutverk kennara, hvernig sköpun geti stuðlað að skilningi og sköpunargleði og hvernig 

nemandinn lærir í ferlinu. Í verkefninu beini ég sjónum að nemandanum og hvernig ég sem 
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kennari get með nálgun minni og áhugaverðum kennsluhugmyndum stuðlað að skilningi 

og sköpunargleði hans.  

Von mín er að námsverkefni þau er fylgja þessari ritgerð muni veita innblástur, hvetja til 

frekara náms og búa til farveg fyrir skapandi nám og samþættingu námsgreina. Sömuleiðis 

vona ég að verkefnin gefi svör við því hvernig hægt er að samþætta námsgreinar við list- 

og verkgreinar á skapandi hátt með væntingar og viðhorf nemenda að leiðarljósi. 

Um rannsóknina og námsefnið 

Það er mikilvægt að námsefnið tengist reynslusviði nemenda en Dewey bendir á að það sé 

einungis fyrsta skrefið að finna námsefnið innan reynslunnar. Næsta skref er að halda 

áfram að þróa það sem nemandi hefur þegar reynslu af í átt til fyllra, auðugra og skipulegra 

námsforms sem smátt og smátt nálgast það form námsefnis sem lagt er fyrir hinn reynda og 

þroskaða einstakling (Dewey, 2000, bls. 84). Það er gott þegar námsmaðurinn finnur að 

hann hefur náð tökum á tiltekinni aðferð og getur fært sig yfir í meira krefjandi verkefni, 

en það getur sannarlega verið snúið fyrir kennara sem hefur umsjón með rúmlega 20 

nemendum, og þarf að fylgja þeim eftir í náminu, að gera þeim öllum til hæfis. Kennarinn 

verður að vera meðvitaður um að námsefni og verkefni tengjast vitsmunalega fyrri reynslu 

nemenda svo framför verði í skilningi og framsetningu staðreynda og hugmynda. Þá eru 

auknar líkur á að nemandanum finnist spennandi að takast á við áskoranir og krefjandi 

verkefni. Elín G. Ólafsdóttir bendir á það í bók sinni Nemandinn í nærmynd að kennarar 

séu misvel undir það búnir að sníða öllum nemendum stakk eftir vexti eins og ætlast er til. 

Hún talar um að að meiri umræðu þurfi um kennslutækni, starfshætti og vinnubrögð sem 

koma til móts við ólíkar aðferðir nemenda við að læra og að marga kennara vanti ráðgjöf 

og stuðning við þróun fjölþrepa kennsluaðferða í eigin kennslu (Elín G. Ólafsdóttir, 2004, 

bls. 59). Þessu er ég sammála, því oft finnst mér vanta fræðilegan samræðugrundvöll og 

stuðning. Oft hef ég rekið mig á að þó hin háleitu markmið fræðanna hljómi vel þá getur 

reynst erfitt að framfylgja þeim þegar í kennslustofuna er komið. Til að svo megi verða 

þurfum við kennarar stuðning og samtal. Ég held að flest viljum við setja okkur háleit 

markmið og reyna að ná þeim með tiltækum ráðum en til þess þurfum við vettvang 

fræðilegra samræðna og hvatningu. Við þurfum að finna að á okkur sé hlustað að við séum 

annað og meira en hluti af kerfi sem stöðugt stækkar.  

 

Rannsóknarspurningar: 
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• Hvernig getur skapandi nám og samþætting námsgreina glætt áhuga nemanda á 

umhverfi og stuðlað að auknum sjálfsskilningi og vexti? 

• Hvaða leiðir bjóðast kennurum sem vilja efla skapandi nám og samþættingu 

námsgreina? 

 

Í inngangi segi ég frá sjálfri mér og upplifun minni af sköpun og þekkingu. Í öðrum kafla 

fjalla ég um samþættingu námsgreina og byggi rökstuðning á hugmyndum Deweys og 

kenningum Piaget. Með samþættingu námsgreina geri ég tilraun til að skapa samstæða 

heild og rými fyrir reynsluheim nemenda. Í öðrum kafla er einnig fjallað um hvernig 

nemendur læra og byggja nýja þekkingu. Ég beini sjónum mínum að nemendamiðuðu 

námi og skoða í hverju það er fólgið og hvers vegna það er mikilvægt. Tilgangurinn er að 

dýpka skilning minn og lesanda á nemendamiðuðu námi og kennslu. Ég varpa ljósi á 

upplifun manna af námi og hvernig nám mótar okkur sem einstaklinga. Í kafla tvö er auk 

þess fjallað um sköpun og skapandi kennsluhætti og hvernig þekkingarleit getur orðið 

skapandi ferli. Þriðji kafli fjallar um þær aðferðir sem rannsóknir mínar og námsverkefni 

byggja á. Fjórði kafli byggir á viðtölum við kennara, listafólk og nemendur auk þess sem 

ég segi frá minni eigin reynslu. Fimmti kafli fjallar um tilraunir með nemendum á 

vettvangi en ég byggi námsverkefnin að hluta til á þessum tilraunum. Í sjötta kafla segi ég 

frá námsverkefnunum og námsvefnum. Sjöundi kafli inniheldur umræður, túlkun, 

niðurstöður og lokaorð.  
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2. Fræðilegt yfirlit 

Ég tel afar mikilvægt að tengja námsgreinar og viðfangsefni í námi við lífið sjálft og 

nánasta umhverfi. Eitt af mikilvægustu hlutverkum kennarans er að hvetja nemendur til að 

vinna á fjölbreytilegan hátt og kenna þeim það í gegnum námsefni sem gefur svigrúm til að 

velja mismunandi leiðir. „Ekki er lengur hægt að byggja námskrá skóla eingöngu á 

hefðbundnum námsgreinum sem eru tiltölulega óháðar hver annari heldur verður að leitast 

við að samþætta námsgreinar og skapa úr þeim samstæða heild“ (Rúnar Sigþórsson o.fl., 

2005, bls. 192). Með samþættingu er átt við að tengja eða flétta saman. Samþætting 

viðfangsefna er leið til að sannreyna í skólastarfi að veröldin er ekki samhengislaus, heldur 

er hvað öðru háð. Samþættingin krefst samstarfs kennara og nemenda í leit þeirra að 

lausnum; á því til dæmis hvernig við nýtum þekkinguna og tengjum hana við okkar 

veruleika og hvernig við kjósum að deila henni með öðrum. Með samþættingu námsgreina 

er leitast við að mynda merkingarbær tengsl milli viðfangsefna innan mismunandi 

námsgreina. Howard Gardner (f. 1943) er prófessor við Harvard-háskóla í Bandaríkjunum. 

Hann er best þekktur fyrir framlag sitt til sálfræði og menntamála og þá einkum fyrir 

fjölgreindakenningu sína. Gardner (1993) segir í bók sinni Multiple Intelligences: The 

Theory in Practice að nemendur læri betur þegar námsefnið er sett í samhengi við líf 

nemenda og aðrar námsgreinar. Gardner telur samþættingu mikilvæga til að nemendur 

öðlist heildarskilning á námsefninu (Gardner, 1993, bls. 126–127). Í því samhengi talar 

hann um að nemendur sem læri til dæmis listgreinar ættu að geta skilið og metið eiginleika 

verka úr menningu þeirra og annarra og tengt þessi verk við eigið líf og málefni líðandi 

stundar. Gardner talar um mikilvægi þess að nemandi sýni skilning sinn á viðfangsefninu 

með tengingu við eigið líf, með athöfn eða í verki (Gardner, 1993, bls. 126–127). 

2.1 Hugsmíðahyggja 

Nám og kennsla í anda hugsmíðahyggju gerir ráð fyrir að nemandinn byggi upp þekkingu 

út frá sínum eigin persónulega þekkingargrunni. Sjónum er beint að ferlinu sem á sér stað 

við þekkingarleitina og því að veita nemandanum tækifæri til að læra af eigin reynslu og 

öðlast með því móti nýjan skilning. Dewey varð lifandi tákn þeirrar umbótahreyfingar í 

skóla- og fræðslumálum sem hófst í Bandaríkjunum á seinni hluta 19. aldar og kallast á 

ensku progressivism, sem þýðir bókstaflega framfarastefna (Dewey, 2000, bls. 11). Dewey 

lagði mikla áherslu á samvinnu og samfélag sem rímar vel við hugmyndir mínar um 

mikilvægi samtals og samvinnu við nemendur. Orðatiltækið „learning by doing“ er lýsandi 

fyrir hugmyndir Deweys og felur það í sér að nemendur eigi ekki einungis að gera hlutina 
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og endurtaka þá í hvívetna, heldur verði að fylgja athöfninni ákveðin tenging við fyrri 

þekkingu (Dewey, 2000). Dewey legði ríka áherslu á að þekkingarleit væri verklegt ferli, 

hann hélt því fram að merking þeirra hugtaka sem við notum, hvort heldur í vísindum eða í 

daglegu lífi okkar væri bundið því samhengi sem við notuðum þau í. Að þau orð sem við 

gætum ekki tengt við reynslu okkar yrðu aldrei annað en innantóm tákn; merkingarlausir 

stafir á blaði (Ólafur Páll Jónsson, 2011a, bls. 34). 

Jean Piaget er þekktur sem einn af fyrstu fræðimönnum hugsmíðahyggjunnar. Kenningar 

hans segja að menn skapi þekkingu með samspili reynslu sinnar og hugmynda. Þær leggja 

grunninn að sjónarhorni innan hugsmíðahyggjunnar sem kennt er við vitræna 

hugsmíðahyggju (e. cognitive constructivism) og felur í sér að hver nemandi fyrir sig skapi 

sinn eigin skilning á nýjum upplýsingum sem byggðar eru á fyrirliggjandi þekkingu þeirra. 

Hlutverk kennara er að aðstoða nemendur við að aðlaga nýja þekkingu að þeirri sem fyrir 

er, en því skemur sem vitrænn þroski barnsins er kominn, því takmarkaðri er túlkun þess á 

viðfangsefni eða atburði (Shaffer, 2002, bls. 218). 

Meðal mikilvægustu markmiða skólastarfs er að auka félagsþroska nemenda. Í því felst 

meðal annars að efla færni þeirra í samskiptum og samvinnu við aðra, hvort sem það eru 

jafnaldrar, eldri nemendur eða fullorðið fólk. Hlutverk skóla er að búa nemendur undir að 

verða fullgildir þegnar í samfélagi. Þáttur í að auka félagslega færni er að skapa nemendum 

tækifæri til samvinnu.  

Samvinnunám lýtur ákveðnum reglum og hefur fastmótað skipulag sem 

greinir það í veigamiklum atriðum frá hefðbundinni hópavinnu. Lögð er 

áhersla á mikilvægi hvers einstaklings innan hópsins og að 

námsverkefnin séu skipulögð með það fyrir augum að nemendur séu 

háðir framlagi hvers annars [...] Samvinnunám er [...] vel rannsökuð 

kennsluaðferð og sýnt hefur verið fram á að það er skilvirk leið til að afla 

þekkingar, auka félagsþroska og styrkja sjálfsmynd. (Rúnar Sigþórsson 

o.fl. 2005, bls. 171) 

Dewey (2000) bendir á í riti sínu Reynsla og menntun að það sé ekki gefið að öll reynsla 

stuðli að menntun. Hann segir að reynsla og menntun verði ekki beinlínis lagðar að jöfnu 

því sum reynsla sé neikvæð í menntunarlegu tilliti. „Reynsla sem hefur þær afleiðingar að 

stöðva eða afskræma frekari þroska hefur neikvætt menntunargildi. Tiltekin reynsla getur 

verið þess eðlis að hún leiði til kaldlyndis; hún kann að valda tilfinningaleysi og sljóleika. 

Þá skerðast möguleikar á að öðlast auðugri reynslu síðar“ segir Dewey. Hann bendir á að 

margir nemendur hafi orðið sljóir fyrir hugmyndum og misst löngun til að læra vegna þess 

hvernig þeir upplifðu nám. Þeir settu námsferlið í samband við stagl, óyndi og leiðindi 
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(Dewey, 2000, bls. 35–37). Hvernig eigum við að greina á milli upplifunar og athafna sem 

eru einhvers virði í menntunarlegu tilliti og þeirra sem eru það ekki? Dewey bendir á að 

sérhver reynsla sé hreyfiafl, að gildi hennar verði aðeins metið út frá því hvert hún stefni 

og að hvaða marki. Hann segir það hlutverk kennarans að vega og meta hvaða viðhorf 

stuðli að þroska og hver hamli gegn honum. Því að velja hlutlæg skilyrði fylgir sú ábyrgð 

að skilja þarfir og hæfileika þeirra einstaklinga sem eru að læra á tilteknum tíma en það er 

mikilvægt að taka tillit til framtíðarinnar á hverju stigi menntunarferlisins (Dewey 2000, 

bls. 43–57). 

2.2 Samþætting lista og vísinda 

Listir vekja undrun og innblástur og hreyfa við okkur. Listir lýsa upp tilveru okkar, auðga 

líf okkar og dýpka skilning okkar á því hver við erum og hvernig við skiljum veröldina. Í 

brotinni veröld sem nú er að takast á við heimsfaraldur er mikil þörf á að endurhugsa 

hvernig við lifum.                                                                                                                       

Í rannsókn sem birt var 19. apríl 2021, „Transdisciplinarity: letting arts and science teach 

together“, er fjallað um samþættingu lista og vísinda og greint frá samstarfi lista- og 

vísindamanna og leit þeirra að mannúðlegri, þverfaglegri kennslufræði þar sem farnar eru 

nýjar og skapandi leiðir í námi og kennslu. Hvað gerist þegar tveir ólíkir heimar mætast? 

Tekið er dæmi um orðið „cell“. Í eðlisfræði er orðið „cell“ rafhlaða eða orkugjafi en í 

líffræði er „cell“ 

 

Mynd 3: Teikning eftir Jubanali. 

fruma sem er smæsta, lifandi byggingareining lífvera. Með því að beina athyglinni að því 

sem orðið „cell“ á sameiginlegt í eðlis- og líffræði, eins og til dæmis flutning á efni og 

orku í gegnum „cell“, öðlast orðið nýja merkingu í hugum okkar og við fáum nýtt 

sjónarhorn á það (Burnard, Colucci og Sinha, 2021). Í greininni er talað um að þverfagleg 

https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADfverur&action=edit&redlink=1


 

 
15 

nálgun á viðfangsefnum hafi oft verið skilgreind sem námsleið sem virði ekki 

viðurkenndar aðferðir og gildandi reglur en sé engu að síður mikilvæg til að skapa nýja sýn 

og bregðast við breyttum áherslum í námi og kennslu. Að samþætta listir og vísindi felur í 

sér þverfaglega nálgun og samvinnu kennara og nemenda. Þessi þverfaglega nálgun mun 

leiða af sér nýja þekkingu, venjur og fræðilegar forsendur sem hægt er að túlka sem 

endurskapaða þekkingu sem býr til nýjar og þverfaglegar námsleiðir. Að samþætta listir og 

vísindi mótar nýjan veruleika í námi og eykur möguleika á að hægt verði að efla 

mismunandi hæfileika og getu og auka möguleika í námi sem muni hafa víðtæk áhrif á 

samfélög manna. Að vissu leyti er verið að hafna fyrirframgefnu sniðmáti og efla víðsýni, 

sköpun og færni með því að samþætta listir og vísindi. Í greininni er meðal annars stuðst 

við teikningu ungs manns frá Suður-Afríku. Höfundarnir nota hana til að leggja áherslu á 

það mikilvæga framlag sem hægt er að leggja til þverfaglegrar sköpunar sem oft er kennd 

við pósthúmanisma. Sjálfsmynd unga mannsins inniheldur stærðfræðileg hugtök, form, 

línur og stærðfræðitákn eru letruð á líkama hans. Stærðfræðilistaverk Jubalani´s er 

áhrifaríkt. Við sjáum stærðfræði í nýju samhengi. Ótti hans við stærðfræði er áþreifanlegur 

í teikningunni. En er Jubalani að sjá fyrir sér hvernig hann gæti nálgast stærðfræðina? Sýna 

fram á að mannslíkaminn sé í raun byggður upp af formum og línum og að með því að 

samþætta list og stærðfræði geti hann nálgast það sem hann óttast og á erfitt með að skilja? 

Í greininni er lögð áhersla á mikilvægi þess að nemendur geti valið margvíslegar leiðir til 

að öðlast þekkingu í heimi flókinna umbreytinga. Aðferðinni er líkt við engiferrót sem vex 

á óstýrilátan hátt og í allar áttir. Samþætting vísinda og lista vísar okkur inn á nýjar brautir, 

leyfir okkur að hrófla við gömlum venjum og mynda nýjar spennandi leiðir og gefur okkur 

rými til að gera hið ókunnuga kunnuglegt (Burnard, Colucci og Sinha, 2021).  

Elliot W. Eisner (1933-2014) var prófessor í listfræði og menntun við Stanford Graduate 

School of Education og var einn fremsti fræðimaður Bandaríkjanna á ýmsum sviðum, þar á 

meðal listkennslu. Eisner breytti sýn manna á kennslu með áherslu sinni á listir. Eisner 

bendir á það í bók sinni The Arts and the Creation of Mind að það að nota aðferðir lista og 

sköpunar þurfi ekki að vera bundið við listgreinar heldur sé hægt að nýta aðferðir lista í 

fleiri námsgreinum, hvort sem það eru vísindi eða náttúrufræði, og hann veltir því fyrir sér 

hvaða þýðingu það hefði fyrir nám nemenda ef við færum í auknum mæli að nota aðferðir 

lista við kennslu og nám. Að hafa til dæmis fagurfræði að leiðarljósi í vísindum gæti vakið 

upp nýjar og áhugaverðar spurningar. Menn geta verið listamenn á sínu sviði hvort sem 

þeir eru vísindamenn eða náttúrufræðingar og það verður áhugavert að sjá, ef nemendur 
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læra í auknum mæli aðferðir lista við nám, hvernig við notum hugmyndir okkar, þróum 

þær áfram og hvernig við skynjum ferlið sjálft og höfum fagurfræði að leiðarljósi í auknum 

mæli (Eisner, 2002). Eisner talar um viðmiðunarramma og að við skoðum heiminn innan 

viðmiðunarramma. Viðmiðunarrammi er rammi sem skilgreinir sjónarhorn. Við sjáum það 

sem við sjáum innan þeirra skilmála sem ramminn veitir. Jarðfræðingur sem horfir á 

Miklagljúfur lítur á rákir bergsins og litabreytingarnar sem upplýsingar til að gera 

jarðfræðilegar ályktanir. Ímynd hvers og eins af berginu er ekki sú sama og ræðst ekki 

aðeins af berginu heldur af því hvað viðmiðunarramminn leyfir honum. Eisner bendir á að 

listir hjálpi okkur að meðtaka í víðara samhengi út frá til dæmis fagurfræði og tilfinningum 

(Eisner, 2002). 

2.3 Hvernig læra nemendur? 

Prófessor emeritus Graham Nuthall er menntunarfræðingur frá Nýja-Sjálandi sem hefur 

rannsakað kennslu og nám. Hann skrifaði áhugaverða grein um þekkingu, Ways Students 

Learn: Acquiring Knowledge from an Integrated Science and Social Studies Unit, sem byggir á 

reynslu fimm nemenda í vísinda- og félagsfræðideildum. Skoðað var hvernig ný þekking 

var smíðuð út frá fyrri þekkingu. Fyrsta dæmið sýndi hvernig öflun þekkingar krefst þess 

að nemandinn gefi sig allan í verkefnið og hvernig fyrri þekking gagnast til að breyta nýrri 

reynslu í nýja þekkingu. Nýfengin þekking breytir þekkingargrunni nemanda og býr til 

nýjar tengingar og sá grunnur hefur áhrif á hvernig nemandinn túlkar, hvað hann leggur 

áherslu á í sinni þekkingarleit og hvað í náminu eða námsefninu fær athygli hans (Nuthall, 

1999). Önnur námsaðferðin sýndi hvernig öflun þekkingar á sértæku sviði hefur áhrif á og 

breytir persónulega þekkingargrunninum. Til dæmis var þekking nemenda um 

Suðurskautssvæðið tengd áhuga þeirra á tilteknum svæðum innan Suðurskautssvæðisins og 

sýndi hvernig öflun sértækra upplýsinga mótar skilning nemenda í víðara samhengi. 

Mismunandi áhugasvið nemenda, hversu mikil þátttaka þeirra var í verkefninu og 

þekkingarbakgrunnur ákvarðaði hvað þau lærðu, sem síðan hafði áhrif á fyrri þekkingu þeirra 

sem gat svo orðið hvati til að læra af nýrri reynslu (Nuthall, 1999). Í greininni er ennfremur 

sagt frá því hvernig ályktun dregin af fyrri þekkingu er órjúfanlegur þáttur í að skapa nýja 

þekkingu. Það sem nemendur læra í kennslustofunni er miklu viðameira en afrakstur þeirrar 

vinnu sem þar fer fram. Oft eru tiltækar upplýsingar eða fróðleikur sem nemendur afla í 

skólastofunni tvíræðar, brotakenndar og flóknari, þar af leiðandi er ný þekking næstum alltaf 

háð því að nemandi álykti og greini óbeinar upplýsingar og tengi við það sem hann þegar veit 

(Nuthall, 1999). Nancy Beal er sjónlistakennari og hefur kennt börnum til fjölda ára í 
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Village Community School í New York, auk þess sem hún sinnir eigin listsköpun. Hún 

segir í bók sinni The art of teaching children in school and at home að þegar hún byrjaði 

að kenna börnum sjónlistir hafi hún byrjað að láta þau hafa viðfangsefni sem voru meira 

við hæfi fullorðinna, hún upplifði vonbrigði af því að útkoman var ekki eins og hún hafði 

gert sér vonir um. Hún gerði sér grein fyrir að hún yrði að gera betur þar sem nálgun 

hennar væri ekki að skila þeim árangri sem hún vænti. Beal fór að lesa allt sem hún komst í 

er varðaði listkennslu og börn auk þess sem hún sótti alls kyns námskeið. Þáttaskil urðu 

þegar hún fór á helgarnámskeið með Lois Lord í Bank Street College, en þá segist hún hafa 

áttað sig á að hún yrði að byrja kennsluna á þeim stað sem barnið væri statt og tengja 

námið við reynsluheim þess (Beal, 2001, bls. XVII). Hafþór Guðjónsson fjallar um 

forhugmyndir nemenda í grein sinni Raungreinar til hvers? og mikilvægi þess að 

kennarinn hafi vitneskju um mismunandi námsgrunn nemenda. Hann talar um að ýmsir 

fræðimenn, t.d. námssálarfræðingurinn David P. Ausubel, hafi lagt áherslu á að kennarar 

athugi hvað nemendur viti um það efni sem til stendur að kenna þeim. Hafþór ákvað dag 

einn þegar hann var að kenna kafla sem bar heitið Andrúmsloft að prófa þessa aðferð. Hann 

kom í kennslustundina með tóma flösku og bað nemendur að teikna flöskuna með innihaldi 

eins og ef þeir væru að horfa inn í hana með undrasmásjá. Sumir sáu ekki neitt en 

meirihluti nemenda var fær um að greina eitthvað í flöskunni. En hugmyndir nemenda um 

andrúmsloft komu Hafþóri verulega á óvart því þær voru allt aðrar en hann hafði gert sér í 

hugarlund - allt fullt af rykmaurum, sóti og gerlum. Þarna birtist forþekking nemenda. 

Hann hafði búist við snyrtilegum nitur- og súrefnissameindum á fullri ferð um tómarúm 

flöskunnar. Þessi tilraun Hafþórs til að snúa við blaðinu, hugsa öðruvísi og kenna öðruvísi 

en hefðin bauð, markaði hann fyrir lífstíð. Hann fór að hugsa um nemendur sem 

þekkingarsmiði frekar en viðtakendur eða ílát eins og hann hafði áður gert. Í kjölfarið fór 

hann að umgangast þá á annan hátt og kenna þeim öðruvísi. Hafþór fór að gera ráð fyrir 

því að nemendur hefðu ýmislegt til málanna að leggja og hefðu gert sér ýmsar hugmyndir 

um heiminn sem honum bæri að taka mið af ef ætlun hans væri að kenna þeim vel og 

hjálpa þeim að þroska hugmyndir sínar í stað þess að moka í þá upplýsingum (Hafþór 

Guðjónsson, 1991). 

2.3.1 Námspýramídinn 
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„Námspýramídinn“ er þróaður af National Training Laboratories og bendir til þess að 

flestir nemendur muni aðeins um það bil 10% af því sem þeir lesa úr kennslubókum en 

nemi 90% af því sem þeir læra með því að kenna öðrum. Námspýramídalíkanið bendir til 

þess að sumar námsaðferðir séu árangursríkari en aðrar og að ákveðnar námsaðferðir leiði 

til dýpra náms sem nemendur eiga auðveldara með að leggja á minnið og varðveita. Allt 

bendir til þess að „fyrirlestrar“ séu ein árangurslausasta aðferðin við nám. Fyrirlestrar skila 

bestum árangri þegar nemendur mæta vel undirbúnir og skrifa hjá sér athugasemdir. 

„Practice by doing“ er hins vegar ein árangursríkasta aðferðin við nám. Þessi námsaðferð 

hvetur nemendur til að læra með því að framkvæma og þannig verður til dýpri skilningur. 

Nám í gegnum reynslu verður því persónulegra og þar með þýðingarmeira fyrir nemendur, 

auk þess sem það varðveitist betur í minni þeirra. Árangursríkasta leiðin til að læra er að 

kenna öðrum, jafnvel þótt þú hafir ekki náð fullum tökum á viðfangsefninu. Samkvæmt 

námspýramídanum geta nemendur skilið og munað um 90% af því sem þeir eru færir um 

að kenna öðrum. Árangursríkasta kennsluformið er því jafningjafræðsla. Það skal þó hafa 

hugfast að árangur einstakra námsaðferða, eins og þær eru kynntar í námspýramídanum, er 

háður námsstíl sérhvers nemenda. Sumir nemendur varðveita og muna upplýsingar best 

með sjónrænu námi, meðan aðrir læra með því að lesa eða hlusta. Til að hámarka árangur 

námsins er mikilvægt fyrir hvern nemanda að uppgötva sinn persónulega námsstíl 

(Educationcorner, 2021). 

2.3.2 Nemendamiðað nám 

Nemendamiðað nám og kennsla setur þarfir nemandans í fyrsta sæti og kennari gerir sér þá 

far um að kynnast námsþörfum nemenda. Nemendamiðað nám og kennsla gerir nemendum 

kleift að auka við þekkingu sína og byggja ofan á það sem þeir þegar þekkja og geta. Þessi 

námsaðferð hvetur til ígrundunar og dýpri þekkingarleitar. Það er mín reynsla sem kennari 

Mynd 4: Námspýramídinn  byggir á 

rannsóknum sem sýna árangur mismunandi 

námsaðferða. 

https://www.educationcorner.com/the-learning-pyramid.html
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í grunnskóla að ef þú beinir athyglinni að nemendum og leyfir þeim að hafa áhrif á 

framvindu kennslustundar þá eru mun meiri líkur á að kennslustundin verði árangursrík. 

Nemendamiðuð nálgun beinist fyrst og fremst að nemendum, hvernig þeir læra og byggja 

upp sína eigin þekkingu. Dewey bendir á það í riti sínu Reynsla og menntun að ekkert 

atriði í heimspeki framsækna skólans sé skynsamlegra en sú áhersla sem hann leggur á 

mikilvægi þess að nemandinn taki þátt í mótun þeirra áforma sem stýra athöfnum hans 

meðan á náminu stendur, rétt eins og enginn galli á hefðbundna skólanum sé meiri en sá að 

tryggja ekki virka samvinnu nemandans við uppbyggingu þeirra áforma sem varða nám 

hans (Dewey, 2000, bls. 77). 

Í ritgerð Guðmundar Heiðars Frímannsonar Raddir nemenda og lýðræði í skólastarfi talar  

hann um mikilvægi nemendamiðaðs náms og nauðsyn þess að nemendur fái tækifæri til 

áhrifa innan skólans og sjái meiri tilgang í námi sínu. Guðmundur leggur áherslu á að í 

skólastarfi sé í auknum mæli  meira mark tekið á skoðunum og vilja nemenda og að 

hagsmunir þeirra ráði meiru um skipulag og uppbyggingu alls skólastarfs. (Guðmundur 

Heiðar Frímannsson, 2013, bls. 93–108).  

Í niðurstöðum margra rannsókna á árangursríku skólastarfi hefur verið bent á að samband 

kennara og nemenda sé mikilvægur áhrifavaldur í námsferlinu. Þetta er ekki einungis 

heimspekileg tilgáta sprottin af hugmyndum um réttindi og skyldur nemenda og kennara 

heldur staðfest af fjölda rannsókna (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005, bls. 26). Brandes og 

Ginnis (1980) vitna til rannsókna sem leiddu í ljós að hegðun batnar og ástundun vex þegar 

kennarar sýna nemendum sínum sanngirni og virðingu, láta sér annt um þarfir þeirra og 

velferð og leitast við að byggja upp samstarf og styðjandi samskipti þar sem báðir aðilar 

hafa réttindi jafnt sem skyldur (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005, bls. 26). Við þekkjum flest af 

eigin reynslu hve mikilvæg persóna kennari getur verið í lífi nemanda á mótunarstigi hans, 

kennari sem hlustar á þig, sér þig, ber virðingu fyrir framlagi þínu og skoðunum þínum, 

man hvað þú heitir og hvað þú sagðir og lagðir af mörkum í síðasta tíma. Slíkur kennari 

hlýtur að hafa jákvæð áhrif á líf hvers nemenda. En það er afar mikilvægt að bæði nemandi 

og kennari geri sér skýra grein fyrir að báðir aðilar hafa réttindi jafnt sem skyldur. 

,,Nemendur verða að geta treyst á frumkvæði kennara til að skapa hvetjandi andrúmsloft 

sem einkennist af samvinnu og stuðningi ekki síður en gleði og metnaði. Þeir verða einnig 

að eiga þess kost að taka þátt í að skapa slíkt umhverfi og viðhalda því sem raunverulegir 

samstarfsaðilar kennara” (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005, bls. 63). Jonathon Kozol hefur 

skrifað bækur um þær áskoranir sem kennarar þurfa að glíma við og hvernig hægt er að 
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yfirstíga þær hindranir sem verða á veginum. Hann bendir á í bók sinni Letters to a young 

teacher (2007) um hversu brýnt er fyrir sérhvern kennara að skilja mikilvægi 

kennarastarfsins fyrir nemendur og samfélagið allt. Hann talar um kennslu sem ómetanlega 

og gefandi, því sé mikilvægt að vanda sig sérhvern dag. Kozol bendir á að ekkert sé eins 

mikilvægt og að glæða áhuga nemenda á námi svo að þeir njóti þess að vera í námsferlinu 

(McCown og Snowman, 2015, bls. 12–13). 

2.4 Upplifun af námi 

Tilgangurinn með eftirfarandi viðtölum er að varpa ljósi á upplifun fólks af námi og 

hvernig nám mótar okkur sem einstaklinga. Ég velti einnig fyrir mér hvernig kennsla og 

kennsluhættir hafa þróast og hvernig þeir kennsluhættir sem við ölumst upp við móta okkar 

eigin kennsluhætti. Einhverjir kunna að velta því fyrir sér hvers vegna ég vel meðal annars 

að taka viðtal við einstakling sem er fæddur árið 1936 þegar rannsókn mín snýr að 

nemendamiðaðri kennslu dagsins í dag. Ég tel að til þess að skilja kennsluhætti nútímans 

verðum við að þekkja þann grunn sem sú kennsla byggist á.  

Hugmyndin um nemendamiðað nám er síður en svo ný af nálinni en hana 

má rekja aftur til útgáfu bókarinnar Émile eftir Rousseau sem kom út um 

miðja 18. öld en þar setur höfundur þarfir barnsins í forgrunn. Á 20. 

öldinni kom Dewey (1938) fram með sínar kenningar þar sem rík áhersla 

var lögð á ábyrgð nemenda á eigin námi. Raunin er oftast sú að nýjar 

hugmyndir byggja á gömlum grunni. (Reykjavíkurborg, 2015, bls. 6) 

2.4.1 Innsýn í ævistarf listamanns og kennara 

Viðmælandi minn er faðir minn, Kristinn G. Jóhannsson myndlistarmaður. Hann hefur 

starfað sem kennari og skólastjóri auk þess sem hann hefur unnið að sinni eigin listsköpun 

frá því að hann var 13 ára gamall. Hann stundaði nám í Barnaskóla Akureyrar, 

Gagnfræðaskóla Akureyrar, Menntaskóla Akureyrar, gamla kennaraskólanum og 

Edinburgh College of Art. Mínir kennsluhættir mótast að einhverju leyti af þeirri kennslu 

sem ég ólst upp við. Kristinn G. Jóhannsson kenndi mér þegar ég var í grunnskóla á 

Ólafsfirði og ég minnist hans sem góðs kennara sem hafði áhrif á mjög marga nemendur. Í 

kennslu sinni leitaðist hann við að höfða til áhuga hvers og eins með margvíslegum hætti, 

eins og t.d. skólaleikhúsi og myndlist sem hann fléttaði inn í aðrar greinar. 
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Viðtalið er tekið á Akureyri heima hjá Kristni. Við ræðum saman við skrifborð í notalegri 

stofu, veggir eru þaktir listaverkum og í bókahillu skipa ljóðabækur stóran sess. Það er 

farið að rökkva og hvít snjóbreiða grúfir yfir. Ég byrjaði viðtalið á að spyrja Kristin um 

upplifun sína og minningar frá grunnskólaárum á Akureyri. Þar kom skýrt fram að á 

skólaárum viðmælanda míns gengu nemendur í gegnum grunnskólann eins og hverja aðra 

skyldu, það var ekki ætlast til að nemendum liði vel í skóla, heldur áttu þeir að vera í skóla 

til að læra. Allt nám var í mjög föstum skorðum, og byggðist á utanbókarlærdómi. Í 

minningu Kristins virðist kuldaleg fjarlægð milli nemenda og kennara og lítil samskipti 

þeirra á milli. Nemendur voguðu sér ekki að setja út á störf kennara, kennarar voru 

upphafnir og fastir í hálfgerðum glerbúrum. Kristinn talar um stöðnun og gelda 

hugmyndafræði sem hvatti hann til að beita öðrum og frjálslegri kennsluaðferðum þegar 

hann sjálfur varð kennari. Viðmælanda mínum virðist þó hafa liðið þokkalega í barnaskóla 

en gagnfræðaskólaárin verið erfiðari og þessi óttablandna virðing sem nemendur báru fyrir 

kennurum áberandi. Þrátt fyrir að Kristni hafi gengið mjög vel í skóla þá talar hann um 

þessi ár sem gleðisnauða afplánun en á þó fallegar minningar um einstaka kennara og vini. 

Eins og áður kemur fram hvatti stöðnuð hugmyndafræði um kennslu og nám í grunnskóla 

viðmælanda minn til að beita öðrum og frjálslegri kennsluaðferðum þegar hann sjálfur varð 

kennari. Ég spurði hann nánar út í hans eigin kennsluhætti og þar kom glöggt í ljós að 

kennsluhættir hans voru nýstárlegir og nokkuð róttækir á þeirra tíma mælikvarða þar sem 

hann gerði tilraun til að flétta myndlist inn í sem flestar bóklegar greinar auk þess sem 

hann kom á laggir skólaleikhúsi og setti upp með nemendum sínum fjöldann allan af 

leiksýningum til að höfða til mismunandi námsþarfa þeirra. Kristinn talar um að námskráin 

Mynd 5: Hér eru nemendur að móta 

landnámsmanninn Ólaf Bekk í snjó. 
Mynd 6: Hér hafa nemendur gert 

mynd sem sýnir kjörna fulltrúa 

flokkanna eftir landshlutum. 
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og landsprófið hafi sett ákveðnar skorður því nemendur þurftu að undirbúa sig fyrir stöðluð 

próf sem hefti frelsi til tilrauna á öðrum sviðum töluvert.  

2.4.2 Arnhildur segir frá sinni reynslu af námi 

Ég hitti Arnhildi á heimili hennar við höfnina í Reykjavík á fallegu tunglbjörtu síðdegi í 

nóvember. Arnhildur Jóhannsdóttir er nemandi í Myndlistarskólanum í Reykjavík. Það er 

áhugavert að heyra hana tala um grunnskólaárin og svo námið í Myndlistarskólanum í 

Reykjavík. Kennarar lögðu ekki mikið upp úr nemendamiðaðri nálgun og sömu 

kennsluaðferðir voru notaðar á alla nemendur og Arnhildur segir að það hefði mátt leggja 

meiri áherslu á að efla sjálfstraust nemenda. Kennarar töluðu sífellt um hversu erfiður 

Menntaskólinn væri og það væri ekkert fyrir okkur, segir Arnhildur sem var farin að 

ímynda sér að hún gæti aldrei farið í menntaskóla. Hún segir að henni hafi ekki fundist 

grunnskólinn undirbúa hana vel undir lífið. Hún upplifði einnig að grunnskólinn væri fyrst 

og fremst sniðinn að þörfum þeirra sem voru góðir í bóklegum greinum og að bóklegu 

greinunum hafi verið gert hærra undir höfði heldur en myndlist og verklegu greinunum og 

hún talaði um að það viðhorf væri inngróið í samfélagið að myndlist og „svoleiðis greinar“ 

væru ekki jafn mikilvægar. Á hinn bóginn talar Arnhildur á allt annan hátt um 

Myndlistarskólann í Reykjavík. Þar segir hún kennara halda vel utan um bekkinn og 

námsráðgjafa boða nemendur á fundi og ræða við þá og hvetja þá til að hafa samband ef 

eitthvað er óljóst, að kennarar í skólanum séu meðvitaðir um hvað sé í gangi og hvernig 

nemendum líði og að nemendur finni að það skipti þá máli. Arnhildur upplifir að hver 

nemandi sé mikilvægur og að það sé haldið utan um þá alla. Einnig segir hún að 

kennararnir byggi kennsluna á hverjum og einum nemenda og finni námsefni út frá 

áhugasviði hvers og eins. Arnhildur segir að kennararnir í Myndlistarskólanum í Reykjavík 

séu ekki einhverjir sem viti allt eða ráði öllu heldur sé þetta meira svona samtal milli 

kennara og nemenda. Það er eitthvað sem hún upplifði ekki í grunnskólanum því þar segir 

hún að nemendur hafi eiginlega aldrei haft rétt fyrir sér, þeir áttu bara að þegja og hafa 

hljótt á meðan kennarinn talaði. Í Myndlistarskólanum í Reykjavík eru nemendur hvattir til 

að tala og hafa skoðanir. Kennararnir hvetja nemendur til að hugsa hlutina frá mörgum 

sjónarhornum og útskýra það sem þeir eru að hugsa og gera með orðum, segir Arnhildur. 

Einnig segir Arnhildur að deildarstjórinn þeirra sé ekki bara einhver karl á skrifstofunni 

sem þú veist ekki hver er heldur komi hann inn í tíma á hverjum einasta degi, viti hvað þau 

eru að gera og sé búinn að kynnast þeim öllum. „Já, maður finnur fyrir því,“ segir hún. 
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Fram kom í skýrslunni Um nemendamiðað skólastarf að Norðlingaskóli 

er meðal þeirra skóla í borginni sem lagt hafa hvað mesta áherslu á 

nemendamiðað skólastarf. Meðal þess sem einkennir skólann er að allir 

nemendur gera sér vikulegar námsáætlanir, svokölluð áform. Þeir vinna 

einnig skipulega með áhugasvið sín allt skólaárið. Sveigjanleiki er í 

stundaskrá til að koma til móts við nemendur svo þeir geti ákveðið hvað 

þeir gera í námi sínu í hverri viku. Þeir hafa einnig val um hvar og 

hvernig þeir vinna verkefni sín. Skólinn hefur markvisst tekið snjalltæki í 

sína þjónustu og meðal annars nýtt þau til vendikennslu sem gerir 

nemendum kleift að stunda nám á þeim tíma sem best hentar þeim, heima 

eða í skólanum. Við skólann eru skólaþing, námsnefndir, bekkjarfundir, 

nemendaviðtöl, matssamtöl og samráðsfundir með stjórnendum sem 

skapa tækifæri til að efla virka þátttöku nemenda í ákvörðunum um nám 

þeirra og skólastarf, m.a. um meðferð fjármagns. (Reykjavíkurborg, 

2015, bls. 8) 

2.4.3 Samræður við nemendur  

Í ljósi þess að ég er að fjalla um nemendamiðað nám fannst mér nauðsynlegt að fá innsýn í 

heim nemenda og því tók ég viðtal við 4 nemendur í 5. bekk. Samræðurnar áttu sér stað í 

notalegri smíðastofu. Þar var allt á tjá og tundri, verkfæri, málning og áhugasamir 

nemendur niðursokknir í verkefnin sín. Viðmælendur mínir og ég fengum okkur sæti í einu 

horni smíðastofunnar og ræddum um skólann og veruna þar. Fram kemur að krökkunum 

líður oftast vel í skólanum en stundum eru krakkarnir pirrandi og lítill vinnufriður og þá er 

ekki eins gaman, segja þau. Þau tala um mikla stærðfræðikennslu, eða tvær kennslustundir 

á hverjum degi, en þeim þykir það oftast í góðu lagi því námsefnið sé skemmtilegt. Birni 

(dulnefni) finnst mjög gaman að læra um eitthvað sem gerðist fyrir „ógeðslega mörgum 

árum síðan“, eins og um Julius Caesar, rómverska heimsveldið og Egyptaland. Krakkarnir 

segjast vilja fá frelsi í skólanum, en samt ekki of mikið frelsi. Þeim finnst betra að hafa 

frelsið innan ákveðins ramma. Þau tala um að þau fái ekki að ráða miklu innan 

kennslustofunnar en einna helst fái þau að ráða hjá hverjum þau sitji. Þau segjast vera mjög 

heppin með kennara, þeir séu mjög góðir og taki oftast tillit til nemenda en mættu þó 

stundum hugsa meira um hvað nemendum finnst. Einnig kom fram að bekkjarfundirnir 

sem haldnir eru á fimmtudögum séu gagnlegir en að sumir nemendur séu feimnir og þori 

ekki að tala. Á bekkjarfundum eru rædd ýmis mál, eins og einelti og hvað má og hvað má 

ekki. En skýrt kemur fram í viðtalinu að krakkarnir elska verklegar greinar og þá tíma sem 

þeir fá að vinna með höndunum og skapa, eins og Birnir segir svo fallega: „Í verklegu 

tímunum gerum við eitthvað sem er ómetanlegt og við gerum það með höndunum“.  
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2.5 Nemendamiðað námsefni  

Skólinn er ekki eyland og þegar stefnt er að viðamiklum breytingum þarf 

að horfa á heildarmyndina. Skólar sem kjósa að leggja áherslu á 

nemendamiðað skólastarf þurfa til dæmis að eiga kost á námsefni í 

samræmi við það. Fram kom í skýrslu um nemendamiðað skólastarf að 

það hamlar mjög skólaþróun í íslenskum skólum hversu takmarkað 

framboð er á námsefni og að oftast miðast útgáfa efnis fyrst og fremst við 

hefðbundið skólastarf. Bent er á að eina framlag ríkisins til grunnskóla sé 

námsefni en að skólar sem leggja áherslu á nemendamiðað nám, eins og 

Norðlingaskóli, geti iðulega ekki notað efnið sem þar er í boði og nýti þar 

með ekki framlag ríkisins til skólans. Þess í stað þurfi kennararnir í 

skólanum að vinna námsefnið í undirbúningstíma og í yfirvinnu sem 

sveitarfélagið greiðir. Einnig var nefnt að skólar sem kjósa að leggja 

aukna áherslu á nemendamiðað skólastarf þurfi nauðsynlega á fræðslu og 

faglegum stuðningi að halda sem fram til þessa hefur ekki reynst mjög 

aðgengilegur (Reykjavíkurborg, 2015, bls. 13).  

Við mína kennslu í myndlist hef ég þurft að búa til nánast allt námsefni sem ég hef stuðst 

við sjálf og allir þeir myndlistarkennarar sem ég þekki búa til sitt námsefni sjálfir. Ég hef 

oft velt vöngum yfir þessu og spurt mig hvort skortur á námsefni í list- og verkgreinum 

endurspegli viðhorfið til þessara greina? Það jákvæða við þessa stöðu er að þegar þú býrð 

til námsefnið sjálfur þá mótar þú það fyrir ákveðinn nemendahóp og með þarfir hans í 

huga, sem er í rauninni kjarninn í nemendamiðuðu námi og námsefni. 

Ég álít að námsefni sem tengist reynslu- og áhugasviði nemenda sé vænlegast til árangurs 

og gagns. Það getur verið snúið að finna námsefni innan reynslu nemenda og halda áfram 

að þróa það á áhugaverðan hátt og leggja fram ný viðfangsefni sem víkka reynslusvið 

nemenda. Ég tel að á því sviði sé afar mikilvægt að kennarar fái í hendurnar verkfæri og 

þekki aðferðir til að þróa nám nemenda og námsefni sem þjónar fyrst og fremst nemendum 

og eykur möguleika þeirra á skapandi námsleiðum. Dewey bendir á að til að reynsla sé 

menntandi verði hún að liggja út í veröld viðfangsefna sem stöðugt víkkar, viðfangsefna 

sem samanstanda af staðreyndum eða upplýsingum og hugmyndum. Hann segir að þessu 

skilyrði sé aðeins fullnægt þegar kennarinn skoði kennslu og nám sem óslitið ferli til að 

umbyggja reynsluna (Dewey, 2000, bls. 97). 

Við nemendamiðaða kennslu er gott að námsumhverfið sé sveigjanlegt þannig að 

einstaklingsmiðuð kennsla og hópastarf geti átt sér stað samtímis. Það er mikilvægt að 

kennarinn sé fær um að miðla efni á marga vegu, til dæmis myndrænt og með látbragði, og 

geti höfðað til allra skynfæranna. Æskilegt er að nemendur ígrundi námsefnið á marga 

vegu, til dæmis með því að rannsaka og gera tilraunir. Nemendur ættu að fá tækifæri til að 



 

 
25 

vinna út af fyrir sig og í hópum og æskilegt er að jafnvægi sé milli einstaklings- og 

samvinnuverkefna (Burden og Byrd, 2010, bls.109–110). 

Áhrif nemenda á eigið námsumhverfi tengjast hugmyndum um nemendamiðað nám og 

þeim er meðal annars ætlað að efla skuldbindingu nemenda gagnvart skólastarfinu. 

Hugmyndir um nemendamiðað nám grundvallast á kenningum hugsmíðahyggju þar sem 

litið er á virka þátttöku sem meginforsendu þess að nám fari fram (Land o.fl., 1993). 

Kennslustofur þurfa að vera vel skipulagðar og æskilegt að hver hlutur hafi sinn ákveðna 

stað í stofunni þannig að allir geti gengið að hlutnum á vísum stað - og ekki er síður brýnt 

að nemendur læri að ganga frá eftir sig. Í ófá skipti hef ég eytt dýrmætum tíma í 

smíðastofunni í að leita að borvél eða skrúfjárni sem einhver tók og skilaði ekki á réttan 

stað. Á meðan bíða nemendur og dýrmætur tími fer til spillis. 

Ef verk nemenda eru sýnileg geta þau orðið öðrum nemendum og 

kennurum innblástur og hvatning. Þetta geta verið verk af öllu tagi; 

eðlisfræðitilraunir, ljóðaslamm, sýningar á niðurstöðum verkefnavinnu í 

náttúrufræði eða samfélagsgreinum, skapandi skrif, nýsköpunarverkefni, 

myndlistarsýningar, stuttmyndir um valin efni, hljóðupptökur, 

tónsmíðakeppni, matarboð undirbúið af nemendum, tískuhönnun eða 

keppni í matreiðslu. (Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Torfi Hjartarson, 2012, bls. 7) 
 

2.6 Sköpun 

Síðustu áratugi hefur áhersla á skapandi skólastarf aukist og margar kenningar um það 

verið settar fram. Í sérriti sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út um sköpun er 

talað um hana sem grunnþátt menntunar sem eigi að stuðla að ígrundun og andríki, 

persónulegum þroska og sveigjanleika í námi, frumkvæði og nýsköpun. Í ritinu er ýmist 

talað um skapandi hugsun eða sköpun í verki og litið svo á að leggja þurfi ríka rækt við 

hvort tveggja í skólastarfi (Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir, Torfi 

Hjartarson, 2012). Sköpun dafnar innan skólanna þegar kennarinn er skapandi í sinni 

nálgun að uppeldi, námi og kennslu og skólastjórnendur gera sér ljóst mikilvægi sköpunar 

á öllum sviðum skólastarfsins (Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir, Torfi 

Hjartarson, 2012). 

Á Evrópuári sköpunar og nýsköpunar var gerð viðamikil rannsókn á 

viðhorfum mörg þúsund kennara í 32 löndum Evrópu til sköpunar í 

skólum. Yfirgnæfandi meirihluti kennaranna var þeirrar skoðunar að 

sköpun ætti að vera einn af grunnþáttum menntunar, að allir gætu verið 

skapandi og að skapandi starf væri hægt að samþætta öllum 

námsgreinum. Skapandi námsaðferðir fælu í sér sambland forvitni, 
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greiningar, ímyndunarafls og gagnrýninnar hugsunar. En þótt allur þorri 

kennara teldi að allir gætu verið skapandi og að sköpunargáfa væri ekki 

sérstök náðargáfa, kom í ljós að einungis um helmingi kennara þótti sem 

sköpun gegndi þýðingarmiklu hlutverki í þeirra skóla. Þetta hlýtur að 

vekja spurningar. Sköpun á greinilega mikinn hljómgrunn meðal kennara 

en leikur ekki jafn þýðingarmikið hlutverk í skólastarfi og þeir vildu 

helst. (Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir, Torfi 

Hjartarson, 2012).  

Hvernig breytum við þessu? Kennarar eru misvel undir það búnir að sinna skapandi 

skólastarfi og kjósa margir að fylgja stöðluðu námsefni frekar en að velja fjölbreyttar og 

skapandi leiðir. Bent hefur verið á að meiri umræðu þurfi um kennslutækni, starfshætti og 

vinnubrögð sem koma til móts við ólíkar aðferðir nemenda til að læra. Elín G. Ólafsdóttir 

(2004, bls. 59) telur að hægt sé að tileinka sér skapandi kennsluhætti með góðum vilja og 

stuðningi: „Að kenna á fjölbreyttan og skapandi hátt krefst skilnings á tilgangi slíkrar 

kennslu, vissrar djörfungar, faglegs metnaðar, hugmyndaauðgi og síðast en ekki síst 

skipulagshæfileika“. 

Burns and Lamont (1995, bls. xiii) ganga svo langt að lýsa sköpun sem undirstöðu lífs og 

hugsunarinnar:  

Máttur sköpunarinnar er okkur öllum aðgengilegur. Hann færir okkur 

aukna meðvitund og löngun til að tjá okkur með margvíslegum hætti með 

lífsneista og leikgleði að leiðarljósi. Sköpunarkrafturinn færir okkur nær 

lífinu og hvert öðru, sköpunarkrafturinn er orka og afl sem streymir um 

líf okkar og færir okkur von, samkennd, þakklæti, hugrekki, frið og 

tilgang í hversdags lífinu og hvetur okkur til að virða gildi okkar og 

siðferði, frelsar okkur frá veraldlegu amstri. (Burns and Lamont, 1995, 

bls. xiii) 

Í bókinni The Arts and the Creation of Mind bendir Eisner (2002) á að mikilvægi 

listkennslu- og listnáms sé vanmetið hann segir að listir séu síður en svo minna 

vitsmunalega krefjandi en aðrar námsgreinar. Í bókinni rökstyður hann þá skoðun sína að 

listræn sköpun geri kröfu um vitsmuni og tengsl við tilfinningar, að flókin husunarform 

eigi sér stað við listsköpun á borð við til dæmis myndsköpun, kóreógrafíu, tónlist, ritlist og 

ljóðagerð. Þar talar hann um að til þess að búa til upplifunarform sem við lítum á sem 

listræn eða fagurfræðileg verðir þú að virkja flókin og fíngerð form hugsana, vitmuna og 

tilfinninga. 

2.6.1 Skapandi skólastarf og samþætting námsgreina 

Í heftinu Sköpun er bent á margvíslegar leiðir sem hægt er að fara í skapandi skólastarfi. 

Eftirfarandi eru nokkrar þeirra: Stuðst er við fjölbreyttar kennsluaðferðir og vinnubrögð og 
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hvatt til samstarfs milli greina, aldurshópa og jafnvel skólastiga. Nemendur fá tækifæri til 

að hafa áhrif á skólastarfið og ýtt er undir forvitni og heilabrot. Þekkingarleit og 

sköpunarferli eru ekki síður mikilvæg en svör og niðurstöður. Nemendur eru hvattir til að 

gera margvíslegar tilraunir. Litið er á mistök sem tækifæri til að læra af reynslu. Nýir 

miðlar og ný tækni eru nýtt á áhugaverðan og skapandi hátt. Bent er á mikilvægi þess að 

verk nemenda séu sýnileg og geti orðið öðrum nemendum og kennurum innblástur og 

hvatning og að nemendur fái tækifæri til að vinna með fjölbreytilegan efnivið og eiga val 

um ólíkar leiðir til að vinna úr hugmyndum sínum. Þess er auk þess getið að skólinn eigi 

ekki að vera bundinn innan fjögurra veggja – í náttúrulegt umhverfi, söfn og 

menningarstofnanir, verkstæði og atvinnufyrirtæki má sækja fróðleik, hugmyndir og 

innblástur í tengslum við ýmis viðfangsefni. Lögð er áhersla á vettvangsheimsóknir og 

útinám (Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir, Torfi Hjartarson, 2012, bls. 

7).  

Robinson talar um í bók sinni Creative schools að hvar sem þú ert eða hver sem þú ert þá 

getur þú lagt þitt af mörkum til að breyta skólakerfinu en í bókinni talar hann um hvernig 

menntakerfið er mótað af aðilum eins og stjórnmálamönnum sem hafi takmarkaðan 

skilning á menntun og hlutverki skóla í nútímamenningu. Robinson tala um heildstæðari 

nálgun. Kennslu og nám sem hlúir að fjölbreyttum hæfileikum nemenda og býður 

mismunandi námsleiðir. Robinson boðaði breytta tíma í menntun þar sem sköpun og 

skapandi kennsluhættir gegna mikilvægu hlutverki. Hann bendir á að nám sé ferli við að 

afla nýrrar þekkingar og öðlast færni á ólíkum sviðum, hann talar um að manneskjan sé 

forvitin að eðlisfari og fróðleiksfús en að skólakerfið eins og það byggist upp í dag deyfi 

forvitnina og fróðleiksþorstann hjá of mörgum nemendum. Robinson segir það lang 

mikilvægasta í menntun sé að viðhalda forvitni nemenda og löngun þeirra til að læra 

(Robinson, 2015). 

Hugarfar vaxtar og fastmótað hugarfar tengist kenningunni um ytri og innri áhugahvöt. 

Þegar nemandi er drifinn áfram af áhuga á viðfangsefninu fremur en viðurkenningu annara 

er það innri áhugahvöt sem ræður för (Nanna Kristín Christiansen, 2021, bls. 36).  

 

2.6.2 Hvernig getur þekkingarleit orðið skapandi ferli? 

Sem kennari þarf ég að vera vakandi fyrir því að skapa andrúmsloft sem styður við 

sköpunarkraft í kennslu og námi. Ég þarf að hafa vilja og getu til að virða persónulega 

nálgun nemanda á viðfangsefninu og þá leið sem hann kýs að fara. Kennslan er „ferðalag 
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með nemendum“ og markmið mitt er að uppgötva og þroskast með nemendum mínum, að 

vaxa í gegnum skapandi ferli, að vera þátttakandi í náms- og sköpunarferli með 

nemendum; grípa hugmyndir og gera úr þeim spennandi viðfangsefni. Það er mun 

skemmtilegra að vera kennari þegar hið óvænta fær pláss í daglegri rútínu. Bíllinn á 

myndunum er eftir nemanda í þriðja bekk, við vorum að smíða pallbíla en þessi nemandi 

vildi hafa sinn bíl öðruvísi með hliðarspeglum, vél, skrauti og þaki yfir pallinum. Ég hafði 

svigrúm, vilja og getu til að koma til móts við löngun hans til að móta verkefnið sitt með 

sínum hætti. Hann var svo stoltur þegar bíllinn var tilbúinn, nákvæmlega eins og hann vildi 

hafa hann, hugmyndin hans varð að veruleika og hann lærði svo margt í gegnum þetta 

skapandi ferli. Það er gefandi að vera kennari þegar maður hefur tök á að hlusta á raddir 

nemenda og nemendur fá svigrúm til að hafa áhrif á hvernig verkefnin þróast. Það getur 

verið snúið ef kennari er með mun fleiri en tíu nemendur í smíðastofunni að koma til móts 

við mismunandi námsþarfir nemenda og því tel ég afar mikilvægt að hóparnir séu ekki 

stærri en 12 nemendur. 

Lengi vel var eins og handbragð mætti ekki sjást, eins og við værum að reyna að fela 

samband handverksmannsins við efnið. Það var eins og allt miðaðist við einsleitni 

fjöldaframleiðslunnar og menn sögðu gjarnan: „þetta er næstum eins og keypt í búð!“ ef 

eitthvað var vel gert. Stundum var líka dregið úr löngun manns til að skapa vegna þess að 

það var miklu ódýrara að kaupa heldur en að búa til. Það var talað um að það borgaði sig 

ekki að sauma föt eða smíða borð og við virtumst ekki vera meðvituð um hvað fólst í 

athöfninni sjálfri og hvað hún í sjálfri sér var uppbyggileg og lærdómsrík. Hvort sem þú 

smíðar borð eða saumar föt þá snýst hvoru tveggja um efni, tölur, línur, form og verklag. 

Ferlið sjálft er lærdómsríkt og gefur af sér. Ég tel að ferlið við listsköpun og könnun á list 

Mynd 7: Bíllinn er eftir nemanda í þriðja 

bekk. 

Mynd 8: þessi nemandi vildi hafa 

sinn bíl öðruvísi. 

Mynd 9: Með hliðarspeglum, vél 

og skrauti. 
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skapi tilfinningaleg viðbrögð hjá nemendum og geri þeim kleift að tjá eigin sýn á heiminn. 

Listsköpun snýst meðal annars um þann skilning sem vaknar hjá nemendum; einhvers 

konar skynjunarsvörun sem hvetur þá til að hugsa og skynja á dýpri hátt en venjulega. 

Listræn, tilraunakennd kennsla sem byggir á hugmyndaauðgi og dirfsku gerir miklar kröfur 

bæði til kennara og nemenda.  

2.6.3 Gagnrýnin hugsun og skapandi nám 

Að mati Elliot W. Eisner er rýni í sjónræn form góð leið til gagnrýnnar hugsunar. Þegar 

unnið er með opnar spurningar þar sem svarið er ekki aðalatriðið heldur leiðin að svarinu. 

Nemendur stjórna umræðunni en kennarinn kemur með lykilhugtök inn í samræðurnar 

(Eisner, 2002, bls. 47). Hugsun Eisner rímar vel við mínar hugmyndir um að ferlið skipti 

jafn miklu máli og útkoman eða afurðin, og mikilvægi þess að nemandinn upplifi 

eftirvæntingu og gleði í þekkingarleit sinni og finnist hann vera að fást við hluti sem skipta 

hann máli. Í bókinni The Arts and the creation of mind fjallar Eisner (2002) um hlutverk 

lista og um nauðsyn þess að einstaklingurinn öðlist reynslu með hjálp skynfæranna. Hann 

telur að nám með aðferðum lista geti hjálpað nemendum að skynja heiminn með öllum 

skynfærunum. Eisner telur að nemandinn þroski dómgreind sína í gegnum listir, þar sem 

nemandinn verður að byggja viðhorf sitt á eigin mati. Hann bendir einnig á að nemendur 

uppgötvi í gegnum listir að margar lausnir geti verið á sama vandamálinu að spurningar 

geti haft fleiri en eitt rétt svar. Þannig telur Eisner að þekkingarleit með aðferðum lista feli 

í sér aukin sveigjanleika og  námsleiðir sem örvi nemendur í að rannsaka viðfangsefnið 

sem leiði oftar en ekki af sér óvænta útkomu (Eisner, 2002, bls. 1–3).  

Anna Craft var breskur menntunarfræðingur og prófessor á sviði skapandi skólastarfs. 

Craft fjallar um eðli sköpunargáfu í bók sinni Creativity Across the Primary Curriculum 

Framing and Developing Practice. í bókinni leitar Craft leiða til að efla sköpunargáfu 

þvert á námsskrárgreinar og stuðla að faglegum þroska kennara. Craft upplýsir kennara um 

markvissar leiðir til að örva skapandi hugsun í grunnskólum. Hún segist ekki vera í 

nokkrum vafa um að skapandi kennsla sé ákjósanleg en að skapandi nám og kennsla feli í 

sér skuldbindingu kennara: að kennslu- og námsumhverfið verði að bjóða upp á 

mismunandi leiðir fyrir nemendur, þar verði að vera rými til að skapa. Craft talar um að í 

kennslustofunni verði að vera efni og áhöld sem stuðli að skapandi námi auk þess sem 

kennarinn verði að vera meðvitaður um sitt hlutverk í hinu skapandi ferli svo sem að leyfa 

mistök, hvetja til tilrauna og hreinskilni auk þess sem Craft bendir á mikilvægi þess að gefa 

nemanda svigrúm til að uppgötva og skapa upp á eigin spýtur og að kennarinn verði að 
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vera næmur á hvenær honum beri að grípa inn í ferlið með leiðsögn, hann verður að geta 

lesið í aðstæður (Craft, 2000. bls, 116–117).  

2.6.4 Frelsi til náms og leikur 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla segir svo: 

Mikilvægt er að halda við eðlislægri forvitni barnsins, hún er ein 

mikilvægasta forsenda alls náms. Leikurinn er leið ungra barna til að læra 

á heiminn og læra um heiminn. Miklu skiptir að leiknum sem námsaðferð 

sé gert hátt undir höfði í grunnskóla og sú áhersla einskorðist ekki við 

yngstu nemendurna. Í þessum rétti felst einnig að bernsku- og æskuárin 

hafa tilgang í sjálfu sér en eru ekki eingöngu undirbúningur frekara náms 

og starfa. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44) 

 

Dewey talar um kosti þá er fylgja ytra frelsi nemenda og segir ógerlegt fyrir kennara að 

kynnast nemendum ef ytra frelsi sé ekki til staðar. Uppáþvinguð kyrrð og þögn komi í veg 

fyrir að nemendur sýni sitt raunverulega upplag og knýi fram óeðlilega einsleitni. Það að 

sýnast verður mikilvægara en að vera. Annan mikilvægan kost sem aukið ytra frelsi hefur í 

för með sér er að finna í sjálfu eðli námsferlisins, en eldri aðferðir leggja mikið upp úr 

óvirkni og viðtöku. Dewey bendir á að frelsi til að hreyfa sig sé líka mikilvægt sem leið til 

að viðhalda eðlilegri líkamlegri og andlegri heilsu (Dewey, 2000, bls. 72–73). Það er 

mikilvægt fyrir nemendur að hafa frelsi til að móta áform og setja markmið, það er 

mikilvægt að þeir hafi frelsi til að tjá sig á persónulegan máta. Það er svo hlutverk 

kennarans að meta, út frá þroskastigi nemenda, hve mikið og hvers eðlis frelsi til náms sem 

leið til þroska skuli vera. Ég hef oft rekið mig á að kennarar hafa mismunandi þol fyrir 

þörfum nemenda til að láta í sér heyra og það sem mér finnst eðlileg tjáning finnst öðrum 

hávaði og læti. Breytingar á kennsluháttum geta einnig haft aukna ringulreið í för með sér. 

Ef alltaf eru gerðar þær kröfur að inni í stofunni sé friður og ró getur verið ógerningur að 

brjóta upp og prófa nýjar leiðir. Breytingar geta auk þess reynt á nemendur sem eru með 

mótþróaþrjóskuröskun eða ADHD og viðkvæmir fyrir breytingum. 

Í rannsóknardagbókinni minni var eftirfarandi færsla: „Í stærðfræðitíma með þriðja bekk 

þar sem við vorum að leggja saman og draga frá leyfði ég nemendum að búa til búð í horni 

stofunnar með peningum og allskyns varningi. Þetta var skemmtilegur leikur og ég sá að 

flestir voru að njóta sín hvort sem þeir voru að versla eða afgreiða en auðvitað urðu læti og 

stofan fór á annan endann. Við þurftum að semja leikreglur, hver ætti að afgreiða og 

hverjir ættu að kaupa og hvað áttu vörurnar að kosta. Nemendur sem voru með ADHD áttu 

sumir erfitt með þetta áreiti. En í mínum huga var þetta leið til að tengja tölur við 
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raunveruleikann og gerði tímann minnistæðan og skemmtilegan fyrir nemendur. Uppbrot á 

hefðbundinni kennslu hefur oft í för með sér ringulreið og spennu í bekknum en við 

verðum samt sem áður að vera dugleg að reyna nýjar leiðir og ég er viss um að nemendur 

muna vel eftir stærðfræðitímanum þegar við fórum í búðarleikinn og oft var spurt: 

„Brynhildur, megum við fara í búðarleikinn?“ og ég finn að mig langar að þau fari aftur í 

búðarleikinn og að bara allt fari á annan endann á ný.“ 

Linda Pound segir í bók sinni Supporting mathematical development in the early years að 

mikilvægt sé að efla hæfni barna með því að búa til tengingar við stærðfræði snemma á 

þroskaferli  þeirra, það skiptir miklu máli á hvaða tímaskeiði örvunin á sér stað og því  

æskilegt að vekja áhuga þeirra á ýmiss konar talnaleikjum. Stærðfræðileg örvun mun hafa 

jákvæð áhrif á þróun líkamlegra og taugafræðilegra tengsla sem munu hjálpa þeim að leysa 

vandamál og hugsa lausnamiðað. Pound (1999, bls. 29) segir að við verðum að tryggja að 

bæði hægra og vinstra heilhvelið fái örvun. 

Marian Diamont bendir á mikilvægi þess að veita örvun til náms og talar um nokkra 

mikilvæga þætti eins og nærandi umhyggju, uppbyggjandi næringu, örvun skynfæranna, 

andrúmsloft sköpunar, örvandi verkefni sem eru hvorki of létt né erfið og hvetjandi 

samskipti (Diamont, 1998; Macgilchrist o.fl., 2004, bls. 59). 

Í bókinni The artful educator, creative, imaginative and innovative approaches to teaching 

eftir Sue Cowley er talað um að mikilvægt sé að hvetja til leiks í námi og bent á 

eftirfarandi þætti: 

• Að bæði fullorðnir og börn hafi yndi af leikjum.  

• Hvað gerist ef þú tengir ólíkar eða tilviljunarkenndar hugmyndir saman í stað þess 

að fylga hefðbundnu námsefni? 

• Einbeittu þér að ferlinu og leikgleðinni í stað þess að einblína alfarið á útkomuna. 

Ekki hafa áhyggjur þó ekki fari allt eins og lagt var upp með. 

• Tileinkaðu þér jákvætt viðhorf til þess að námsferlið getur verið óreiðukennt, 

sérstaklega í upphafi. 

• Mundu að leikgleðin getur haft hávaða og óreiðu í för með sér. Ekki hafa áhyggjur 

af viðhorfi annarra.  

• Láttu verkefnin innihalda hluti sem örva skynfærin á marga vegu og hafðu 

leikgleðina með í för. 

• Tengdu saman ólíka hluti, reyndu að fara óhefðbundnar leiðir. 

• Láttu námið innihalda leiki og gleði, það mun hjálpa ykkur að slaka á og örva 

ykkur til frekara náms jafnvel þegar hlutirnir verða erfiðir. 
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Cowley (2017, bls. 12–13) talar auk þess um viðhorf til náms, hversu mikilvægt sé að vera 

óhræddur við mistök og að nám og árangur byggi oft á mistökum. Því oftar sem þú reynir 

því betri verður þú. Óttinn við að mistakast getur verið mikil hindrun í námi og því þurfa 

nemendur að tileinka sér jákvætt viðhorf til mistaka. 

2.6.5 Útinám og kennsla - náttúran kallar fram það besta í okkur 

Náttúra sem er okkur nálæg getur um leið verið fjarlæg því sjón okkar beinist ekki að henni 

sem náttúru heldur sem umhverfi. Einn liður í fjölbreyttum kennsluaðferðum í grunnskóla 

er aukin útivera þar sem nærumhverfi skóla er nýtt til að vinna að settum markmiðum og 

auka útiveru nemenda. Náttúran kallar fram margt það besta og öflugasta í okkur – undrun, 

vanmátt, orku, gleði, aðdáun, lítillæti, auðmýkt og berskjöldun svo eitthvað sé nefnt.  

Náttúran sjálf kennir okkur hvað mest um sköpunarferlið og kraftinn. þegar við undrumst 

fegurð blóms eða styrk eikartrés skulum við hafa það hugfast að hvort tveggja óx upp af 

örsmáum fræjum.  

Eitt lykilhlutverk menntunar er að læra að skilja þann heim sem við búum í svo við verðum 

virkir, gagnrýnir samfélagsþegnar sem geta látið gott af sér leiða (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 150). Tilgangur útikennslu er meðal annars að 

nemendur tengi við eigin reynslu og þjálfist í að lesa, túlka og skrásetja upplifanir úr 

nærumhverfi sínu með fjölbreyttum hætti. Í sumum námsverkefnanna sem ég segi frá í 

þessari ritgerð er lögð áhersla á mismunandi nálgun og skynjun í náttúru og umhverfi. Í 

gegnum þá reynslu er nemendum boðið að skrásetja hjá sér upplifun sína með 

ljósmyndum, texta, hljóðum, skissum og fleiru. Úrvinnslan getur verið meðal annars 

vatnslitaverkefni, litaprufur og míniatúrar sem þau skapa út frá eigin reynslu. Í nokkrum 

verkefnum þurfa nemendur að fara út og upplifa í náttúrunni, veita henni eftirtekt og 

skynja með öllum líkamanum. Guðbjörg R. Jóhannesdóttir ritaði um  skynjun í grein sinni 

Hugleiðing um landslag:  

Sjálfið er alltaf nú þegar staðsett í veruleikanum; sem líkamar erum við, rétt 

eins og líkamar annarra dýra og plantna, í stöðugum samskiptum við 

umhverfi okkar í gegnum öll skynfærin. Á hverri einustu sekúndu, allt frá 

því að við erum fóstur í móðurkviði og fyrstu skynfærin virkjast, erum við 

að taka á móti merkingu frá þeim rýmum og aðstæðum sem við dveljum í. 

(Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2017)  
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2.6.6 Að upplifa í náttúrunni 

Í námsverkefnum sem fylgja ritgerðinni er lögð áhersla á að nemandi auki þekkingu og 

skilning á umhverfi sínu með því að upplifa í náttúrunni, taka myndir og skrásetja. Lögð er 

áhersla á að skoða margvíslegar útfærsluleiðir. Að leitast við að kenna nemendum að veita 

skynjun sinni á umhverfinu athygli skapar tækifæri til að: 

• opna sig fyrir því að taka á móti áhrifum umhverfisins,  

• hugleiða og tjá reynslu sína eða upplifanir af umhverfinu í gegnum listir. 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendur vinna meðal annars með liti haustsins og eru beðnir um að veita litum og 

laufum trjánna sérstaka athygli og hvernig litirnir breytast dag frá degi. Kveikjur gegna 

mikilvægu hlutverki í námsefninu og má þar til dæmis nefna verk Andy Goldsworthy sem 

er þekktur fyrir náttúruverk sín þar sem hann vinnur í nánum tengslum við umhverfið. 

Mögnuð verk hans hvetja nemendur til sköpunar, örva ímyndunarafl þeirra og sýna hvernig 

hægt er að búa til list og tjá sig með náttúrulegum efnivið svo sem laufum, trjágreinum, 

snjó og ísklumpum. Verk Goldsworthy eru oftast hverful og samlagast náttúrunni.  

Norihiko Terayama er vel þekktur í Japan sem vöruhönnuður en undanfarin ár hafa verk 

hans færst frá hönnun yfir í listsköpun. Hann notar meðal annars náttúrulegan efnivið í 

verk sín þar sem hann teflir saman lífrænu og geómetrísku formi á mjög áhugaverðan hátt. 

Eygló Björnsdóttir (2005) fjallar í grein sinni Hollur er heimafenginn baggi um 

grenndarkennslu og umhverfistúlkun sem leið til umhverfisvitundar nemenda. Þar er lögð 

áhersla á að efla umhverfisvitund nemenda og kynna fyrir þeim fegurðina í náttúrunni. 

Umhverfistúlkun hefur það að markmiði að miðla þekkingu um fyrirbrigði náttúrunnar og 

efla skynjun okkar og tilfinningar fyrir umhverfinu og skilningurinn leiðir það af sér að við 

förum að bera aukna virðingu fyrir lífríkinu. Ég lít svo á að kennarinn þurfi að vera 

vakandi fyrir þeim áhuga sem nemendur sýna umhverfi sínu þannig að spurningar og 

Mynd 10: Verk eftir Andy Goldsworthy eru 

tilvalin sem kveikjur og til að auka skilning 

nemenda á náttúrulegum efnivið. 

Mynd 11:  Norihiko Terayama teflir saman 

lífrænu og geómetrísku formi á mjög áhugaverðan 

hátt. 
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athugasemdir frá nemendum geti verið uppspretta samræðna um lífríkið. Ég tel mikilvægt 

að nemendur fái tækifæri til að deila upplifun sinni með samræðum eða í gegnum 

listsköpun. Að deila reynslu sinni og upplifun færir okkur nær hvert öðru og skapar jákvætt 

andrúmsloft. 

2.6.7 Hvernig læra börn að mynda tengsl við náttúrulegt umhverfi? 

Í námsverkefnum þeim er fylgja þessari ritgerð er lögð áhersla á umhverfismennt og 

útinám og í því samhengi langar mig að fjalla um grein sem veitti mér innblástur þegar ég 

bjó til verkefnið um Lystigarðinn á Akureyri. Í greininni er fjallað um rannsókn sem hefur 

það að markmiði að kanna hvernig börn læra að mynda ný tengsl við náttúrulegt umhverfi. 

Byggt er á rannsókn á atferli og hegðun barna sem taka þátt. Rannsóknin snýr að 

varðveislu salamandra.  

Salamöndrur eru  hópur innan ættar froskdýra, þær eru hryggdýr eins og 

fuglar og spendýr. Ólíkt froskum hafa salamöndrur hala alla sína ævi. 

Líkami þeirra er langur og afturfæturnir eru mjög stuttir samanborið við 

afturlappir froska. Líkt og froskar verpa salamöndrur í vatni og lifir 

ungviðið í fyrstu í vatni. Sumar tegundir salamandra lifa í vatni allt sitt 

líf. Salamöndrur eru mest á ferli á næturnar en láta lítið fyrir sér fara á 

daginn og leynast þá oftast á einhverjum öruggum, rökum stað. Eins og 

önnur froskdýr, eru salamöndrur með raka húð og er tilvera þeirra 

samofin vatni. (Jón Már Halldórsson, 2002) 

Árlega, síðan 2008, hafa fjórðu bekkjardeildir Olovslundskólans tekið þátt í salamöndru-

verkefninu (60–70 nemendur árlega). Markmiðið er að bjarga salamöndrum og samtímis 

að fræða nemendur um náttúruverndarmál. Í hverju hádegishléi í skólanum á frjóvgunar 

tímabili salamandranna (apríl/maí) leitar lítill hópur barna vandlega í laufhaugum sem 

dreifðir eru um vaðlaugina, en þessum laufum er komið fyrir í vaðlauginni til að veita 

salamöndrunum skjól til að fela sig og flýja sólina. Salamöndrurnar sem finnast eru settar í 

fötu. Áður en nemendur sleppa þeim í nærliggjandi tjörn er skráður fjöldi, tegundir og kyn 

salamandra sem finnast, og hvar þær fundust. Þessar daglegu skýrslur sendir kennarinn 

síðan til líffræðings sem gerir þeim kleift að fylgjast með þróun og fjölda salamandra sem 

finnast og með árangri verkefnisins. Börn eru líklegri til að skuldbinda sig og sýna áhuga 

ef verkefnið er spennandi og þau fá skilvirka endurgjöf á það sem þau aðhafast (Heft og 

Chawla, 2006; Beery og Jørgensen, 2016). Slíka endurgjöf má skynja ef börn fá tækifæri til 

að skynja með öllum fimm skynfærum og upplifa breytingar á umhverfi sínu í kjölfar 

gjörða sinna, svo sem þegar verið er að byggja stíflu með litlum steinum í straumi 

(Chawla, 2006), eða bjarga dýrum sem sitja föst. Kyttä (2004) bendir á að þessar aðstæður 

einkennist af jákvæðum gagnvirkum lotum: því oftar sem börn fara í gegnum og upplifa 
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heiminn sinn á þennan ánægjulegan hátt, því líklegri eru þau til að kanna viðfangsefni enn 

frekar. Jafnvel þó að þetta hafi verið vitað hefur þessi vitneskju ekki fengið að vera í 

forgrunni í námi barna.  

Niðurstöður gáfu til kynna að: 

• Nemendur upplifðu stolt og ábyrgð við að fá að taka þátt í alvörurannsókn. 

• Frjáls könnun barna á búsvæði salamandra við aðstæður sem einkennast af 

óútreiknanleika auðgaði ánægju nemenda.  

• Samskipti nemenda við salamöndrur hrundu af stað beinni skynjun og viðbrögðum 

við björgunaraðgerðum og þau upplifðu raunverulega reynslu og þekkingu.  

• Margir nemendur upplifðu samkennd og samúð með salamöndrum. Viðhorf þeirra 

breyttist frá því að finnast þær „yucky“ yfir í að líta á þær sem „sætar“.  

• Reynslan var samofin fræðslu um tegundir í útrýmingarhættu og búsvæði þeirra. 

• Nemendur í sjötta bekk veittu salamöndrum sérstaka athygli jafnvel 2 árum eftir 

þátttöku í verkefninu (Barthel o.fl., 2018).  

Það er auðvelt að yfirfæra salamöndruverkefnið í eitthvað annað sem er í okkar nánasta  

umhverfi sem síðan er hægt að vinna áfram með og tengja við myndlist eða aðrar 

námsgreinar. Ég tel að nálgast megi viðfangsefnið á annan og dýpri hátt þegar búið er að 

fræðast um og mynda tengsl við það sem verið er að fást við og á því byggir samþætting 

námsgreina. í því samhengi má til dæmis nefna að nemendur í Hvolsskóla á Hvolsvelli 

hafa skrásett á hverju ári frá 2010 hve Sólheimajökull hopar mikið. Rannsóknina vinna 

nemendur í samstarfi við Jón Stefánsson verkefnastjóra. Í ár mældist hop jökulsins 11 

metrar, frá árinu 2020, hann hefur því hopað um 408 metra frá því að mælingar hófust 

haustið 2010. Verkefni Hvolsskóla er gott dæmi um hvernig hægt er að virkja nemendur í 

áhugaverðum verkefnum sem tengjast umhverfi (Hvolsskóli, 2021). 

Mynd 12: Munstur eftir William Morris. Mynd 13: Munstur eftir Sölva Helgason. 
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Ég tel afar mikilvægt að við nýtum í auknum mæli nærumhverfi skóla til að auðga nám 

nemenda. Nemendur gætu til dæmis fylgst með gróðrinum á skólalóðinni, tekið myndir á 

hverjum degi og séð hvernig gróðurinn lifnar við á vorin, skráð niður breytingar og teiknað 

í rannsóknardagbækur. Síðan væri hægt að vinna munstur út frá myndum, vinna með 

samhverfu og mismunandi munsturtegundir, og þá er komin tenging við bæði stærðfræði 

og náttúrufræði. Það er tilvalið að kynna fyrir nemendum listamenn eins og Sölva 

Helgason og William Morris til að tengja við myndlist, og mismunandi munstur. Ég álít að 

um leið og nemendur skapa, byggja upp og búa til eitthvað sem tengist þekkingarleitinni þá 

sé hún orðin persónulegri og minnistæðari og þekkingargrunnurinn verði traustari.  

Rannsóknin um varðveislu salamandra veitti mér innblástur við gerð verkefna um 

Lystigarðinn á Akureyri sjá: Námsverkefni í sjónlistum - Lystigarðurinn á Akureyri-útinám 

og umhverfismennt (google.com) 

og Myndlistaverkefni og umhverfismennt sjá: Námsverkefni í sjónlistum - 

Myndlistaverkefni og umhverfismennt (google.com) 

  

2.7 Meðvitund, skynjun og sköpun 

Dewey kynnti framsæknar hugmyndir í kennslumálum með það að markmiði að laga 

skólakerfið að hinu breytta samfélagsmynstri og slá á einstaklingshyggjuna og 

samkeppnina sem hann leit á sem ógn við samfélagið. Hann taldi að nýjar áherslur í 

kennslu, viðhorfum og hugsunarhætti myndu skila sér á jákvæðan hátt út í samfélagið og 

bæta það. Sem heimspekingur er Dewey þekktur sem einn af frumkvöðlum bandarísks 

pragmatisma eða verkhyggju eins og sú stefna hefur verið kölluð á íslensku. Auk Deweys 

voru heimspekingurinn og sálfræðingurinn William James og heimspekingurinn C. S. 

Peirce helstu frumkvöðlar þeirrar stefnu. Verkhyggja er að ýmsu leyti 

skyld raunhyggju sem kennir að þekkingarleit verði að byggja á reynslu eða skynjun. Í 

anda raunhyggjunnar lagði David Hume (1711-1776) áherslu á að skynjun væri uppspretta 

þekkingar og gerði þannig ráð fyrir að manneskjan væri skynjandi vera ekki síður en 

hugsandi vera og að skynhæfni manneskjunnar væri nauðsynleg forsenda þekkingar á 

heiminum (Ólafur Páll Jónsson, 2011b). Þetta rímar vel við hugmyndir mínar um verknám, 

hvernig við skynjum og upplifum með öllum líkamanum þegar við handleikum 

mismunandi efni og finnum ilm og áferð sem verður til þess að upplifunin festist frekar í 

minni okkar. 

https://sites.google.com/view/namsefnimyndlist/lystigar%C3%B0urinn-%C3%A1-akureyri-%C3%BAtin%C3%A1m-og-umhverfismennt
https://sites.google.com/view/namsefnimyndlist/lystigar%C3%B0urinn-%C3%A1-akureyri-%C3%BAtin%C3%A1m-og-umhverfismennt
https://sites.google.com/view/namsefnimyndlist/myndlistaverkefni-og-umhverfismennt
https://sites.google.com/view/namsefnimyndlist/myndlistaverkefni-og-umhverfismennt
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=60770
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Eckhart Tolle (1999, bls. 108), sem er andlegur kennari og rithöfundur, bendir á það í bók 

sinni Mátturinn í núinu að manneskjan sé vitund í sínu innsta eðli. Tolle segir að 

tilfinningin komist nær en hugsunin að sannleikanum um það hver þú ert. Þegar tengsl þín 

inn á við hafa náð ákveðnu stigi þá kannastu við sannleikann um leið og þú heyrir hann. 

Tolle talar um vitund og tilfinningar sem leið að sannleikanum en íslenski rithöfundurinn 

Sverrir Norland talar um skynjun og innsæi. Sverrir Norland segir í bók sinni Stríð og 

kliður að hann ráðleggi fólki sem er að skrifa texta að vanmeta ekki það sem þeir skynja. 

Og ekki ofmeta það sem þeir vita. Hann ráðleggur mönnum að leggja ekki allt traust sitt á 

vísindin og vanrækja ekki innsæið, heldur að samtvinna afl þessara tveggja hluta. Því megi 

segja að skilningur og skynjun séu oftar en ekki einn og sami hluturinn (Sverrir Norland, 

2021, bls. 33).  

Mona Nasseri er fræðimaður á sviði heimspeki sem rannsakaði í doktorsverkefni sínu þær 

breytingar sem ferlið við að sinna handverki hefur á einstaklinginn og hvernig það örvar 

vitsmunaþroska hans. Hún bendir á að til að tileinka okkur sjálfbærni þurfum við að læra 

að lifa lífinu á nýjan hátt með dýpri tengingu við náttúruna. Nasseri lítur svo á að 

handverksiðkun kunni að hjálpa okkur að tengjast náttúrulegu umhverfi okkar. Hún kannar 

samspil milli líkamlegrar reynslu og hugsana og umbreytandi áhrifa handverks á þann sem 

því sinnir: „ferlið við hverslags handverk er mjög þarft í lífi nútímamannsins, ef til vill 

meira áríðandi en nokkru sinni áður“. Hún talar um að hin umbreytandi öfl handverksins 

séu afar mikilvæg (Nasseri, 2013, bls. 32). Nasseri talar einnig um að skortur á 

sköpunargáfu komi best í ljós þegar við stöndum frammi fyrir erfiðleikum á borð við 

efnahagskreppu sem minni okkur á að við lifum lífi byggðu á kerfum sem eru búin til af 

öðrum en okkur, oftar en ekki auðvaldi  sem hvetur okkur til að halda hagvextinum 

gangandi með neyslu. Nasseri (2013, bls. 14) talar um að hugmyndafræði hraða, 

iðnvæðingar og framleiðslu sé komin í þrot og fólk kalli eftir innblástri til breyttra lífshátta 

og hugsunar þar sem hin skapandi hönd og handverkið gegni veigamiklu hlutverki.  

Í bók sinni Mindful Crafting bendir Sarah Samuel (2018, bls. 9) á að skapandi 

handverksiðkun feli það í sér að þú umbreytir efni með þínum hætti. Ferlið sjálft er 

persónulegt, skapandi og innblásið af þinni sýn. Með því að hlutgera hugmyndir þínar með 

þessum persónulega hætti erum við að sýna heiminum hver við erum segir hún. 

Ég sjálf hef lengi verið hugfangin af handverki og á Íslandi er löng hefð fyrir handverki. Í 

flestum skólum á Íslandi eru textíl- og smíðastofur; eitthvað sem ég sá ekki í til dæmis 

ítölskum skólum þegar ég tók þátt í Erasmusverkefni árið 2016 í samstarfi við önnur 
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Evrópulönd. Á hinn bóginn var námsefni í sjónlistum í ítölskum grunnskólum mjög 

ítarlegt. En þrátt fyrir hefð fyrir handverki á Íslandi tala list- og verkgreinakennarar um 

virðingarleysi gagnvart list- og verkgreinum eins og menn geri sér ekki grein fyrir 

mikilvægi þessara greina og áhrif iðkunar handverks á líkama, sál og vellíðan einstaklinga. 

Alain Touraine er einn mikilvægasti félagsfræðingur samtímans og skrif hans og 

rannsóknir hafa haft mikil áhrif á félagsvísindi, sérstaklega í Evrópu, Bandaríkjunum og 

Suður-Ameríku. Touraine færir rök fyrir nýrri hugmyndafræði sem felur í sér umskipti. 

Ólíkt því sem viðgekkst hér á árum áður þegar athygli okkar og áhugi beindist fyrst og 

fremst að hinu ytra, framleiðslu og neysluhyggju þá verðum við nú að breyta hugsun okkar 

gagnvart umhverfi okkar. Touraine talar um uppgjör við efnishyggju og módernismann. 

Við verðum að hætta að líta á okkur sem drottnara og fara að taka ábyrgð á hegðun okkar 

gagnvart umhverfinu, segir hann. Þegar Touraine (2007, bls 91-102) talar um að við 

þurfum að líta inn á við er hann ekki að tala um eigingirni, sjálfselsku eða eigin hagsmuni 

heldur fyrst og fremst um vitund, um það að vera meðvitaður um gerðir sínar og 

afleiðingar gagnvart umheiminum, að vera meðvitaður um samband sitt við umhverfið og 

náttúruna og að við séum hluti af hringrásinni. Þetta er áhugaverð hugleiðing. Þarna er 

gerður skýr greinarmunur á því að vera meðvitaður einstaklingur sem er tengdur við 

heildina og hringrás náttúrunnar og svo einstaklingsvæðinguna sem aðgreinir manninn frá 

heildinni. Þetta fær mig til að hugleiða hvernig menntakerfið hefur ýtt undir 

einstaklingshyggju með því að etja nemendum saman með samanburði og stöðluðum 

prófum. Þegar ég var í Menntaskólanum á Akureyri voru allar einkunnir nemenda birtar í 

forstofu skólans og í ófá skipti mætti ég þar með kvíðahnút í maga til að athuga hvort ég 

var staðin eða fallin. Ég trúði því að framtíð mín stæði og félli með þessum einkunnum, en 

samt tókst mér sjaldan að tengja nám menntaskólaáranna við lífið sjálft og áhugasvið mitt. 

Með því að opinbera einkunnir okkar með þessum hætti var okkur att saman með 

samanburði. 

2.7.1 Augnablik flæðis og núvitundar 

Með rannsókn minni langar mig að sýna fram á að með skapandi ferli í námi sé hægt að 

viðhalda augnablikum flæðis og núvitundar. Börn hafa þann eiginleika að upplifa hvert 

augnablik án þess að þurfa að einbeita sér sérstaklega að því. Flestir eiga minningar frá 

æskuárunum þegar leikur og upplifanir urðu flæði og ekkert var til nema bara þessi stund 

með bestu vinunum og umhverfinu. Dr. Patrizia Collard er ráðgjafi, þjálfari, og 

meðferðaraðili og hún bendir á það í bók sinni Mindfulness-Based Cognitive Therapy For 
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Dummies að þegar hugrænn þroski eykst á unglingsárunum minnkar þessi eiginleiki. Með 

núvitund er leitast við að sýna fólki hvernig hægt er að lifa í núinu með því að beina 

athyglinni að skynfærunum (Collard, 2013). Ennfremur segir hún að sá sem hafi aldrei haft 

áhyggjur, staðið frammi fyrir áskorunum, þjáðst af sársauka eða glímt við lífið hafi aldrei 

verið til. Sérhver einstaklingur lendir í erfiðleikum, það er einfaldlega hluti af því að vera 

til.  Hún leggur áherslu á að ekki beri að forðast eða hlaupa frá vandamálum heldur öðru 

fremur að finna heilbrigða leið til að takast á við þau eða lifa með þeim. Collard (2013) 

segir rannsóknir sanna að núvitund geti miðlað tilfinningu um tilgang með lífinu, sem 

byggir á þeim skilningi að allt í lífinu sé samtengt. 

Samuel (2018) segir núvitund fela það í sér að vera meðvitaður um og viðurkenna það sem 

á sér stað í augnablikinu, að þú sleppir tökum á fortíðinni og vangaveltum um það sem 

gæti gerst í framtíðinni, að þú takir heilshugar þátt í því sem er að gerast á þessu 

augnabliki. Núið er allt sem er og þegar við erum í því sleppum við tökum á kvíða og ótta 

og opnum fyrir djúpri visku, friði og gleði (Samuel, 2018, bls. 10). 

Ken Robinson (2013, bls. 7–10) bendir á í bók sinni Finding your element að til þess að 

kynnast þínum innri manni, ástríðu þinni og hæfileikum verðir þú að eyða tíma með 

sjálfum þér þar sem þú ert laus við álit annara á þér. Líkt og allir aðrir þá mótast þú og 

verður fyrir áhrifum af áliti annara, væntingum og kröfum. Við lifum í heimi þar sem við 

verðum fyrir stöðugu áreiti á tímum mikils hávaða og truflana. Heimurinn verður sífellt 

órólegri og stafræn tækni hefur mikil áhrif á hvernig við hugsum og lifum. Þrátt fyrir alla 

kosti hennar hafa stafrænir miðlar tilhneigingu til að draga okkur stöðugt út á við inn í hinn 

ytri heim frekar en að því sem innra með okkur býr. Robinson mælir með að sem flestir 

gefi sér tíma til að hugleiða og kynnast sínum innri manni og vitundinni. 

Rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að meðferðir sem byggja á núvitundariðkun reynist 

vel við ýmsum heilsufarsvandamálum, eins og til dæmis kvíða, þunglyndi og háþrýstingi 

og sem verkjameðferð. Enn fremur getur núvitund aukið virkni í vinstri hluta framheila 

sem hefur áhrif á persónulega hæfni á ýmsum sviðum, eins og til dæmis bjartsýni, 

sjálfsstjórn, samúð og sköpun (Stefanía Ösp Guðmundsdóttir, 2019). 

Sara Samuel bendir á í bók sinni Mindful crafting að meðvituð nærvera okkar sé í raun það 

dýrmætasta sem við getum gefið okkur sjálfum og öðrum. Þegar við erum raunverulega til 

staðar verðum við náttúrulega forvitin og fær um að gefa svör við spurningum út frá okkar 

eigin sannfæringu. þegar við bregðumst við lífinu með nærveru og núvitund, byrjum við að 

líta á heiminn eins og  listamenn gera segir hún (Samuel, 2018, bls. 25).  
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2.7.2 Falleg minning 

Ég á fallega minningu um kennslustund með sjötta bekk. Dagurinn hafði verið erilsamur  

og nemendur voru æstir og áttu erfitt með að einbeita sér. Í þessum hópi voru bara strákar 

og þeir höfðu orð á sér fyrir að vera mjög krefjandi og háværir. Ég ákvað að leyfa þeim að 

búa til mandölur með sínum hætti. Ég útskýrði vandlega fyrir nemendunum hvað 

listformið mandala fæli í sér. Flóknar reglur ríkja um mandölur en í þessu verkefni reyndi 

ég að einfalda þær. Ég útskýrði fyrir þeim að mandala væri reglubundin formgerð sem er 

unnin út frá möndli og myndar munstur. Um þúsundir ára hafa frumbyggjar Norður-

Ameríku, hindúar og búddistar notað mandölur í hugleiðslu til að skerpa meðvitund sína og 

koma á samræmi líkama, hugar og anda. Skilgreiningu mandölu er að finna í vísindum, 

trúarbrögðum og listum. Nemendur byrjuðu á að pússa og grunna 12x12 cm plötur í lit að 

eigin vali og því næst voru mandölurnar unnar hægt og rólega út frá miðju. 

Hugleiðslutónlist var spiluð á meðan og ég hvatti nemendur til að einbeita sér við gerð 

mandölunnar því í því fælist galdurinn. Allt féll í dúnalogn og strákarnir einbeittu sér að 

mandölunum og árangurinn lét ekki á sér standa.  

Mynd 14. Mandölur eftir nemendur í 6. bekk. 
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Sömu áhrif upplifi ég þegar ég leyfi nemendum að tálga. Í smíðastofunni reyndi ég að hafa 

alltaf aðgengilegt efni til tálgunar. Við höfum auk þess fengið leyfi til að ná í ferskar 

greinar á skólalóðinni því það er auðveldara að tálga nýjar, ilmandi og ferskar greinar. Og 

oft var spurt: „Brynhildur, má ég tálga?“ Nemendur sitja oftast í hring með gott bil á milli 

sín til að reka ekki hnífinn hver í annan. Þeir fá tóm til að spjalla saman eða einbeita sér 

alfarið að handverkinu en oft eiga sér stað áhugaverðar samræður á meðan nemendur tálga. 

Ég fer alltaf yfir reglurnar og handbragðið áður en nemendur byrja að tálga og það er 

undantekning ef ekki er borin virðing fyrir hnífnum og efninu. Einbeitingin er áþreifanleg!  

2.7.3 Flæði 

Við listiðkun hef ég upplifað flæði, þegar athyglin er svo helguð viðfangsefninu að maður 

gleymir stund og stað. Listsköpun hefur hjálpað mér í gegnum erfið tímabil og því finnst 

mér mikilvægt að fjalla um flæði tengt listsköpun.  

Samuel bendir á í bók sinni Mindful Crafting að í heimi þar sem árangur er metinn mikils 

sé auðvelt að gleyma því að vera meðvitaður um augnablikið. Hún segir að núvitund okkar 

sé mikilvægasta framlagið sem við getum gefið okkur sjálfum og öðrum. Samuel talar um 

að þegar við erum í flæði og algjörlega niðursokkin í það sem við erum að gera verði 

verkið áreynslulaust og því tilganginum náð í sjálfu sér. Samuel segist trúa því að þegar við 

erum í flæði, þá séum við að upplifa okkar sanna eðli. Við öðlumst trú á okkur sjálf og 

lífið, efasemdir og ótti hverfa. Við gleymum stað og stund og það er eins og egóið okkar 

hverfi tímabundið (Samuel, 2018, bls. 96–97). 

Ungversk/bandaríski sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi (f. 1934), er meðal annars 

þekktur fyrir rannsóknir sínar á hamingju og sköpunargáfu en öðru fremur er hann þekktur 

                Mynd 15: Tálgaðir fuglar eftir nemendur í Brekkuskóla. 
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fyrir kenningar sínar um flæði (e. flow) og jákvæða sálfræði (e. positive psychology) og 

margra ára rannsóknir og ritun um efnið. 

Rannsóknir Csikszentmihalyi juku skilnings hans á því að hamingja væri samofin innri  

veruleika fremur en þeim ytri. Hin vinsæla bók hans Flow: The Psychology of Optimal 

Experience byggir á þeirri forsendu að hægt sé að breyta hamingjustigi með því að upplifa 

flæði. Csikszentmihalyi bendir á að hamingjan er sveiganlegt ástand sem er á færi hvers og 

eins að móta, að einstaklingar geti að einhverju leiti mótað sína eigin hamingju. Í gegnum 

rannsóknir sínar uppgötvaði Csikszentmihalyi að fólk er skapandi og hamingjusamt þegar 

það er í flæði (Oppland, 2021) .  

Csikszentmihalyi tók viðtöl við íþróttamenn, tónlistarmenn og listamenn því hann vildi vita 

hvenær þeir upplifðu ákjósanlegan árangur. Hann hafði einnig áhuga á að komast að því 

hvernig þeim leið meðan á þessari reynslu stóð. Csikszentmihalyi þróaði hugtakið 

flæðisástand vegna þess að margir af þeim sem hann ræddi við lýstu góðri frammistöðu 

sinni sem tilvikum þegar verk þeirra og afrek urðu til án mikillar fyrirhafnar. 

Csikszentmihalyi lýsir flæði sem ástandi þar sem fólk er svo samofið viðfangsefninu að 

ekkert annað virðist skipta máli (Oppland, 2021). 

 

Csikszentmihalyi lýsir átta einkennum flæðis (Oppland 2021): 

 

• Algjör einbeiting við viðfangsefnið; 

• Skýrleiki markmiða og tafarlaus endurgjöf; 

• Tíminn flýgur; 

• Upplifunin er gefandi í sjálfri sér; 

• Viðfangsefni verður áreynslulaust og auðvelt; 

• Það er jafnvægi á milli áskorunar og færni; 

• Aðgerð og meðvitund renna saman; 

• Tilfinning um að hafa stjórn á viðfangsefninu 

 

2.7.4 Listsköpun 

Listsköpun opnar einstaklingum fjölbreyttar leiðir til að vinna með 

hugmyndir, varpa fram spurningum, endurspegla og túlka eigin reynslu 

og annarra. Þannig þroska nemendur hæfileika sinn og getu til að vega og 

meta gjörðir sínar og umhverfi með gagnrýnum hætti. Við listsköpun 

opnast oft ný og óvænt sjónarhorn á hugmyndir og hluti, það losnar um 
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hömlur og kímnigáfa nemenda fær gjarnan notið sín í óvenjulegum og 

ögrandi verkefnum. Við slíkar aðstæður koma leyndir hæfileikar gjarnan 

fram og nemendur tengjast innbyrðis á annan hátt en í öðrum greinum. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.143) 

Listsköpun hefur fylgt manninum alla tíð og þó hún einblíni ekki á hagnýtt gildi líkt og 

vísindi, þá er henni ætlað að mennta okkur og auðga líf okkar. Það er mikilvægt að skilja 

hlutverk listkennslu og greina gildi hennar á sama hátt og gert er við aðrar námsgreinar. 

Eitt meginmarkmið listkennslu er að þroska sjónrænt næmi okkar og gera okkur læs á 

umhverfið. Listkennsla þjálfar nemendur í að vera vakandi fyrir umhverfi sínu og taka eftir 

breytingum í náttúrunni. Listmenntun stuðlar að sjónrænu innsæi og kennir okkur að tjá 

okkur á marga vegu með mismunandi aðferðum. Markmið með sjónlistakennslu er einnig 

að gera börn meðvituð um umhverfi sitt og gera þau fær um að vega og meta sjónrænt 

áreiti. Ég tel að stór hluti af sjónlistakennslu sé að kenna nemendum að njóta listar og horfa 

á listaverk með opnum huga og setja í samhengi við tíðaranda og umhverfi. 

Listupplifun opnar farveg til að skoða og meta eigin gildi og viðhorf, á 

beinan eða óbeinan hátt, út frá margvíslegum leiðum og miðlum. Í listum 

geta nemendur rýnt í gildi samfélagsins á ólíkum tímum og mismunandi 

menningarsvæðum og einnig persónuleg gildi, s.s. gagnvart 

einstaklingum, fjölskyldu, samfélaginu, vinnu og leik, náttúru og 

umhverfi, fegurð, ljótleika, ofbeldi og ást. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 143) 

Við listsköpun læra nemendur að tjá sig á marga vegu og nota til þess liti, form, áferð og 

ótal mismunandi aðferðir. Nemendur læra að glíma við verkefni sem krefjast skapandi 

hugsunar og þroska mismunandi færni. Með listsköpun fá nemendur tækifæri til að vinna 

út frá tilfinningum, innsæi og skynjun. Í aðalnámskrá greinasviða er talað um að allir hafi 

hæfileika til að skapa. 

Í list- og verkgreinum fá nemendur aðstæður og margvísleg tækifæri til 

að þroska þann hæfileika, dýpka hann og tileinka sér leiðir til að koma 

sköpun sinni í verk. Í skapandi starfi fá nemendur tækifæri til að virkja 

og efla ímyndunarafl sitt, þjálfast í að taka ákvarðanir þar sem þeir vega 

og meta mismunandi valkosti og sjá afleiðingar af vali sínu. Nemendur 

þroskast í samvinnu við aðra, efla sjálfstæði sitt og sjálfsþekkingu og 

finna hæfileikum sínum farveg. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 140) 

 

Eisner talar um að í listkennslu læri nemendur um eiginleika efnis, um form þess og áferð 

þeir læra að skynja fegurð. Eisner talar um að með því að beina athygli og skynjun að 

viðfangsefninu  verðum við betur í stakk búin til að fanga það sem í efninu býr í því 

samhengi talar hann um að í steini eða bergi búi meiri fegurð en nokkurt okkar sé líklegt til 
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að uppgötva á ævinni. Hann bendir á að listin sé fær um að vekja upp tilfinningaviðbrögð 

hjá áhorfandanum með mismunandi hætti hvort sem það eru nektarmyndir Peter Paul 

Rubens og Pierre-Auguste Renoir sem höfði til snertisjálfs okkar eða hinar frábæru 

súrrealísku myndir Salvador Dali og Yves Tanguy sem leiki með huga okkar og 

tilfinningar gagnvart raunveruleikanum eða abstrakt expressjónismi Franz Kline og 

Jackson Pollock sem höfði til krafts og tjáningar. Eisner (2002) segir að þátttaka okkar og 

upplifun af mismunandi listaverkum kallar fram ólík viðbrögð. Ennfremur talar hann um 

að okkur hætti til að tala um færni og tækni sem frekar vélræna ferla sem þeir geti 

vissulega verið en að þeir þurfi ekki að vera það. Að meðhöndla mismunandi efni og tækni 

svo hún þjóni tilgangi krefst næmni fyrir blæbrigðaríkum eiginleikum þess. Að hafa 

skilning á möguleikum og takmörkun þess efnis sem unnið er með krefst þekkingar og 

næmni (Eisner, 2002). 

 

2.8 Samstarf og viðhorf 

Hluti af rannsókn minni snýr að viðhorfi verk- og listgreinakennara. Ég velti því fyrir mér 

hvers vegna þeir virðist meiri einyrkjar en aðrir kennarar. Í rannsókn Gerðar G. 

Óskarsdóttur frá 2014, Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar, kemur það skýrt 

fram. 

 

„Þegar list- og verkgreinakennara voru spurðir um samstarf sín á milli sögðust um 65% 

eiga í einhverju samstarfi, tvisvar til þrisvar á önn eða oftar (mynd 16). Athygli vekur að 

um þriðjungur list- og verkgreinakennara sögðust nánast aldrei eiga í samstarfi við aðra 

list- og verkgreinakennara“ (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 255). Ég tel að til að þróa 

sig í starfi sé samtalið afar mikilvægt, að þú getir ráðfært þig við aðra kennara og verið í 

uppbyggilegu samstarfi, að við hættum að vera í innbyrðis samkeppni og reynum umfram 

Mynd 16: Tíðni samstarfs list- og verkgreinakennara 
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allt að eiga í uppbyggilegu samstarfi og samtali. Elín G. Ólafsdóttir bendir á það í bók sinni 

Nemandinn í nærmynd að einyrkjastarfið skili litlu nema fyrir viðkomandi nemendur og 

kennara en breyti litlu í starfi skólans í heild til lengri tíma, að það sem gerist í kennslu 

einyrkjans hverfi langoftast þegar hann hættir störfum (Elín G. Ólafsdóttir, 2004, bls. 104). 

Ég álít að vettvangur faglegra samræðna sé mjög mikilvægur og að kennarar upplifi að á 

þá sé hlustað, að breytingar séu gerðar í þeirra þágu í samræmi við óskir um bætta 

starfshætti. Í rannsókn þessari velti ég því fyrir mér hvernig á því standi að viðhorf til 

verkgreina virðist lítið hafa breyst þrátt fyrir að sköpun sé nú einn af grunnþáttum 

menntunar, en í fyrrgreindri rannsókn Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar var 

viðhorf nemenda til list- og verkgreina mjög ólík eftir því hvort um var að ræða mikilvægi 

þeirra eða skemmtan; þær röðuðust ofarlega á lista yfir skemmtilegar greinar en neðarlega 

á mikilvægislistann, sömu eða svipuð viðhorf mátti sjá hjá foreldrum (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014. bls. 266). Með rannsókn minni langar mig að sýna fram á mikilvægi 

list- og verkgreina með það að markmiði að breyta ofangreindu viðhorfi og benda á að það 

sem er skemmtilegt getur verið allt í senn mikilvægt, lærdómsríkt og gagnlegt að 

listmenntun geti hjálpað nemendum að skynja heiminn með skynfærum auk þess sem 

nemendur uppgötva í gegnum listir að margar lausnir geti verið á sama vandamálinu og 

spurningar geti haft fleiri en eitt rétt svar. 
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3. Rannsóknaraðferðir og efnistök 

Til að afla mér gagna notaði ég eigindlegar aðferðir og aðferðir starfendarannsókna þar 

sem ég tel óhjákvæmilegt að ég skoði mína eigin kennsluhætti. Ég skrifaði dagbók meðan 

á rannsókninni stóð, til að skilja og rýna í starfið mitt (Hafþór Guðjónsson, 2019).   

Rannsóknardagbókin er helsta verkfæri kennarans/rannsakandans og byggir á ígrundun um 

starfið. Kennsla er margslungið og flókið ferli sem gerir þær kröfur að kennari endurmeti 

og ígrundi starfið sitt markvisst og því er mikilvægt að halda til haga því sem gerist í starfi 

hans. Þegar gögn eru skráð eru ákveðnar spurningar og vangaveltur sem leiða þá skráningu 

og varpa ljósi á það sem rannsakandinn hefur verið að gera. Gögnin fjalla um það sem 

hann hefur lært en einnig um hindranir, líðan og tilfinningar. Rannsakandinn skráir því 

ekki eingöngu það sem gerist í kennslunni heldur líka tilfinningar sínar, hvernig hann 

upplifir og túlkar. Kennarinn getur spurt sjálfan sig gagnrýninna spurninga um hvernig 

hann gerir hlutina og hvers vegna, auk þess að rýna í þróun starfs síns og námsins sem 

hann býður upp á (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).  

Starfskenningar verða ekki til á einum degi heldur mótast þær með tímanum með 

samtali við nemendur, þrotlausri vinnu og sjálfskoðun (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Ég 

tel gagnlegt að skoða mína eigin kennsluhætti reglulega eins og rannsakandi með 

hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Í amstri og hraða dagsins getur verið vandasamt að 

finna stað og stund fyrir ígrundun og sjálfskoðun en hluti af því að vera kennari er að leita 

leiða til að bregðast við ólíkum þáttum skólastarfsins. Ég er sannfærð um að þeim tíma er 

vel varið sem maður gefur sjálfum sér í hverri viku til hugleiðingar um kennsluna, 

nemendur og hvernig hægt er að þróa kennsluna áfram, eða eins og Hafþór Guðjónsson 

(2019) bendir á: 

 Hann þarf fyrst að rýna í eigin rann til þess að átta sig á því hvernig hann 

hugsar og hvaða hugmyndir leynast þarna inni, til dæmis með því að setja þær 

á blað og ræða þær við aðra. Þá er viðbúið að hann verði meðvitaður um eigin 

fræði (með litlu f-i) og um leið betur í stakk búinn að takast á við Fræðin (með 

stóru F-i) og gera sér mat úr þeim, eiga „samtöl“ við góða höfunda með þeim 

ásetningi að þróa sín fræði, sína persónulegu þekkingu. (Hafþór Guðjónsson, 

2019) 

Starfendarannsókn gerir ekki ráð fyrir einu réttu og endanlegu svari, því getur endapunktur 

einhvers orðið upphafspunkturs annars. Markmiðið er að gera lífið áhugaverðara og 

innihaldsríkara, það sama gildir um starfið mitt, kennsluna og fagmennskuna (McNiff, 

2010). Ég byggi rannsókn mína meðal annars á viðtölum við kennara og nemendur en í 

rannsókn minni tel ég afar mikilvægt að öðlast skilning á því hvernig nemendur upplifa og 
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skynja nám sitt og kynnast væntingum og viðhorfi þeirra til skapandi vinnu. Því tel ég 

mikilvægt að vinna námsverkefni þau er fylgja þessari ritgerð í samstarfi við nemendur til 

að fá aukna þekkingu á sýn nemenda. 

Ég byggi rannsóknina meðal annars á viðtölum við verkgreinakennara en í rannsókn minni 

tel ég afar mikilvægt að taka viðtöl til að dýpka skilning minn á viðfangsefninu og greina 

þarfir og fá vitneskju um hvernig kennarar upplifa starfið sitt, en auk þess langar mig að 

kynnast væntingum þeirra og viðhorfi til samþættingar námsgreina og skapandi vinnu. Ég 

velti því líka fyrir mér hvers vegna sjónlista- og verkgreinakennarar virðast meiri einyrkjar 

en aðrir kennarar.  

3.1 Siðferðileg álitamál 

Ástríður Sefánsdóttir talar um að hin hefðbundnu gildi, sem siðfræði rannsókna hefur 

hingað til grundvallast á, séu enn mikilvægur leiðarvísir. Þau siðferðilegu gildi sem hér um 

ræðir eru fyrst og fremst sjálfræði og virðing, velgjörð, skaðleysi, réttlæti og sannleikur eða 

„gild þekking“. Þessi gildi segir hún mikilvæga undirstöðu siðferðilegra ákvarðana í 

rannsóknum (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Ég upplýsti viðmælendur mína um tilgang 

rannsóknar minnar og veitti þeim innsýn í efnistök og reyndi eftir fremsta megni að hafa 

ofangreind gildi að leiðarljósi. 

Upplýst samþykki 

Allir viðmælendur mínir gáfu mér munnlegt samþykki til að birta nöfn sín í ritgerðinni. 

Þau eru: 

Ágústa Karlsdóttir 

Dagrún Matthíasdóttir 

Joris Radimaker 

Kristinn G. Jóhannsson 

Arnhildur Jóhannsdóttir 

Jónborg Sigurðardóttir 

Margrét Lóa Jónsdóttir 

Ólafur Þór Jósefsson 

Ég fékk leyfi foreldra þeirra barna sem eru á myndum til að birta í ritgerðinni. 
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3.2 Rannsóknardagbækur 

Ég hef víða leitað fanga og margt hefur veitt mér innblástur og glætt áhuga minn og 

skilning á mikilvægi þess að samþætta fremur en aðskilja. Eitt af því sem jók mér skilning 

voru dagbækur landkönnuða sem eru lýsandi dæmi um samþættingu. Landkönnuðurinn 

skráir hugsanir sínar og þekkingu, teiknar myndir af því sem fyrir augun ber og reynir að 

skilja, hann tjáir tilfinningar og hughrif. Oft er hann hugsuður og frumkvöðull og í skrifum 

sínum og teikningum samþættir hann til dæmis náttúrufræði, vísindi og heimspeki við 

sjónlistir á persónulegan máta. Skráningin gerir þeim er skrifar kleift að endurupplifa 

hughrif og skerpa skilning á viðfangsefninu og deila þeim skilningi með öðrum. Elizabeth 

Chatwin segir um eiginmann sinn Bruce Chatwin (1940–1989), sem var enskur 

skáldsagnahöfundur og blaðamaður sem ferðaðist um heiminn og lagði ríka áherslu á 

skráningu hugmynda í dagbækur: „Minnisbækur og skissubækur geyma ekki bara 

hugmyndir og hugsanir. Efniviður þeirra mótar viðhorf okkar og við lestur þeirra upplifum 

við náttúruna og hughrif þess sem skrifar: ótta, gleði, angist, ljós, myrkur og 

fróðleiksþorsta“ (Herbert og Jones, 2016, bls. 9).  

Með samþættingu námsgreina geri ég tilraun til að skapa rými fyrir reynsluheim nemenda, 

að þeir fái svigrúm til að móta sinn persónulega þekkingargrunn með sínum aðferðum 

svipað og landkönnuðurinn tjáir hugsanir sínar og eflir þekkingu í gegnum 

rannsóknardagbækur sínar, hvernig hann skoðar og skráir beina reynslu sína af 

veruleikanum, sjálfum sér og heiminum sem hann lifir í. 

Það er svo margt í veröldinni sem er ókannað. Ég held að ef við tileinkum okkur hugarfar 

landkönnuða í auknum mæli verði líf okkar innihaldsríkara. Ef nemendur læra að skrá hjá 

sér vangaveltur og upplifanir og teikna umhverfi og hversdagslega hluti muni líf þeirra 

öðlast aukna dýpt. Maður upplifir dýptina þegar maður staldrar við, veitir einhverju og 

einhverjum óskipta athygli sína auk þess sem það verður minnistætt og þú átt auðveldara 

með að deila vitneskju þinni með öðrum. 

3.3 Umhverfi kennslu 

Ég tel að til að vinna með sköpunarkraft í kennslu sé nauðsynlegt að nýta sinn eigin 

sköpunarkraft til undirbúnings og gerðar námsefnis með þarfir og áhugasvið nemenda að 

leiðarljósi. Ég tel mikilvægt að ég sjálf upplifi áhuga á efninu til að geta vakið áhuga hjá 

nemendum. Í viðtali mínu við ljóðskáldið og kennarann Margréti Lóu Jónsdóttur segir hún 

að hennar eigin listsköpun hafi mikil áhrif á það hvernig hún kenni, að hennar eigin 

vitneskja og reynsla flæði inn í kennsluna og móti hana og hún leggur mikla áherslu á 
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upplestur og flutning á margs konar texta, leikverkum og ljóðum. „Sem rithöfundur þá er 

ég að bjóða nemendum upp á það allra besta sem mér dettur í hug þegar kemur að vali á 

lesefni; maður er að opna heim um gamla og nýja tíma, reynir að miðla eftir bestu getu“. 

Margrét Lóa talar um að oft séu nemendur mjög fáfróðir um kennileiti borgarinnar og því 

sé hún dugleg að fara með þá út úr skólaumhverfinu og sýna þeim merka staði borgarinnar. 

„Nemendur hafa oft mjög takmarkaða þekkingu um uppruna sinn og rætur, hvernig lífið 

var áður og muninn á lífi í sveit og borg, hvernig við urðum borgarsamfélag.“ Í nálægð við 

Tækniskólann eru söfn sem Margrét Lóa hefur verið afar dugleg að kynna fyrir nemendum 

sínum og stundum eru kennslustundirnar á söfnunum eins og á Listasafni Einars Jónssonar. 

„Nemendur muna og meðtaka frekar ef við skiptum um umhverfi, þeir eins og opna fyrir 

fleiri gáttir eða skilningarvit. Við höfum fengið að vera í glerskálanum og þar hef ég kennt 

þeim íslensku. Við ættum að gera miklu meira af þessu, það er algert rugl að hanga alltaf 

inn í skólastofu,“ segir Margrét Lóa. „Það er ómetanlegt að skólinn sé staðsettur svo nálægt 

söfnum eins og Listasafni Einars Jónssonar og Ásmundarsal.“ Getur verið að nemendur 

noti fleiri skilningarvit ef við lærum á safni? Margrét Lóa telur svo vera og vísar í 

kennslustund sem þau áttu í glerskálanum, segir að kaflinn í námsbókinni hafi breyst í 

glerskálakaflann og það hafi verið auðveldara að fá nemendur til að meðtaka, rifja upp og 

muna þegar hún gat vísað í þessa stund sem þau áttu í glerskálanum á Listasafni Einars 

Jónssonar þar sem fjallað var um menntun á Íslandi.  

Sverrir Norland (2021) segir í bók sinni Stríð og kliður að í stað þess að æskulýður afpláni 

átta klukkustunda daglega setu við skrifborð ættum við að fjarlægja veggina úr 

skólastofunni – bæði hina áþreifanlegu og þá í huganum – og fjalla um alla sögu jarðar 

(ekki aðeins manna) og annars lífríkis og hleypa krökkunum út svo þau læri að skilja og 

elska veröldina. Sverrir talar um að samkeppnisáhersla skólanna hafi litlu skilað og veltir 

fyrir sér hvort við gætum verndað ríkidæmi jarðarinnar með því að efla sköpunarkraft 

okkar, hugarflug og hæfileika og þar með næmi fyrir raunverulegum verðmætum 

lífheimsins allt í kring um okkur.  

Ég er meðvituð um að kerfið sem knýr skólana og lætur sérhvern skóladag ganga upp hjá 

hverjum og einum nemenda er mjög flókið og að allar breytingar hafa óvissu og ringulreið 

í för með sér en kerfið má ekki drepa sköpunargleðina; það á fyrst og fremst að þjóna 

nemendum, kennurum og þeim sem við skólann starfa. Kennarastarfið er gefandi en líka 

afar krefjandi og margslungið, þú þarft á allri þinni visku, umburðarlyndi, hugarflugi og 

gæsku að halda til að bregðast við öllu því sem þar á sér stað. Það er svo margt gott um 



 

 
50 

skólana að segja og þar vinna svo margir framúrskarandi einstaklingar sem hafa byggt upp 

frábært starf. Ég er líka meðvituð um að við þurfum að breyta og bjóða upp á meiri 

sveigjanleika og sköpun, að samþætta námsgreinar í auknum mæli og vera duglegri að fara 

út fyrir skólalóðina og kanna okkar nánasta umhverfi.  
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4. Viðtöl við listafólk, sjónlista- og textílkennara 

Í rannsókninni tók ég viðtöl við þrjá list- og verkgreinakennara, þau Dagrúnu 

Matthíasdóttur, Ágústu Karlsdóttir og Jóhannes Rademaker eða Joris, sem öll hafa mikla 

og langa reynslu af kennslu. Í viðtölunum spurði ég um viðhorf til samþættingar 

námsgreina og samstarf við aðra kennara. Ég spurði einnig um námsefni, vinnu við gerð 

námsefnis og afstöðu annarra til list- og verkgreina auk þess sem margt annað forvitnilegt 

bar á góma. Kennararnir sem ég tók viðtöl við eru myndlistamenn og kennarar með langan 

kennsluferil og hafa aflað gagna og viðað að sér efni til kennslu í gegnum árin. Fyrir þá 

sem eru að byrja sinn kennsluferil hlýtur að vera áskorun að hafa lítið sem ekkert náms- og 

kennsluefni í höndunum til að styðjast við. Ég tel afar mikilvægt að til sé grunn-námsefni 

sem hægt er að vinna út frá, að allir nemendur fái heilsteypta og samræmda undirstöðu í 

list- og verkgreinum en það sé svo í höndum einstakra kennara að glæða efnið og gera það 

að eftirsóknarverðu námsefni fyrir nemendur.  

4.1 Þörfin fyrir námsefni 

Af viðtölum við list- og verkgreinakennara má ljóst vera að skortur er á námsefni í list- og 

verkgreinum og að sjónlista- og verkgreinakennarar líta á það sem hluta af vinnu sinni að 

búa til námsefni sjálfir. Einn kennarinn var ánægður með að þurfa að búa til allt námsefni 

sjálfur og taldi það efla sig sem kennara en hinir töluðu um verulegan skort á námsefni og 

að stór hluti af undirbúningstíma þeirra færi í að búa til námsefni.   

Viðmælendur mínir voru sammála um að kjarna-námsefni í list- og verkgreinum vantaði 

sárlega og efni til kennslu í listasögu samtímans. Kennararnir voru allir meðvitaðir um 

mikilvægi nemendamiðaðrar kennslu og þess að aðlaga námsefnið námsþörfum hvers og 

eins. Ágústa talaði um að þegar hún byrjaði að kenna hefði hún rekið sig á að verkefnin 

sem hún lagði fyrir voru of erfið og nemendur kunnu minna en hún gerði ráð fyrir. Hún 

segir að betra sé að byrja með auðveld verkefni svo nemendur fái sjálfstraust. Það sé líka 

snúið fyrir kennarann ef hann þarf að aðstoða með hvert einasta atriði í of erfiðum 

verkefnum. 

4.2 Sjálfstæði, samvinna og samráð 

Í viðtölum kemur fram að list- og verkgreinakennarar eru miklir einyrkjar en gera sér þó 

grein fyrir að samtal og samráð er mikilvægt fyrir alla framþróun. Kennararnir tala um að 

teymisvinna hafi aukist en að hún snúist meira um praktíska hluti heldur en faglegar 

samræður. List- og verkgreinakennarar hittast reglulega og bera saman bækur sínar, skoða 
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stofur hvers annars og miðla hugmyndum. Joris talar um að þessi samskipti efli hann sem 

kennara og hafi jákvæð áhrif á kennsluhætti.   

Samræður við yfirmenn virðast vera af skornum skammti og tala kennararnir um að þeir 

upplifi mun meira utanumhald og eftirfylgni í umsjónarkennslu heldur en í list- og 

verkgreinakennslu. Kennararnir tala allir um traust og frelsi; að þeim sé treyst fyrir faginu 

og fái frelsi til að móta það með sínum hætti.  

Það er jákvætt viðhorf til samþættingar námsgreina og allir kennararnir hafa einhverja 

reynslu af henni og tala um hana á jákvæðan hátt. Joris talaði um verkefni sem hann vann 

með umsjónarkennara í fjórða bekk um víkingatímabilið. Þá fjallaði hann um skipin, 

vopnin, skartið, klæðnað og annað handverk. Nemendur lærðu að skrifa nafnið sitt með 

rúnum og teikna víkingaskip. Víkingunum fylgdi mikil og öflug menning sem vakti áhuga 

nemenda, sagði hann. Joris talaði einnig um að hver nemandi fengi svo stuttan tíma í 

listum, það væri svo margt sem hann langaði til að miðla, þar af leiðandi sæktist hann ekki 

mikið eftir samstarfi við aðra kennara. Dagrún talaði um gott samstarf sem hún átti með 

þriðja bekk þar sem verið var að samþætta umhverfismennt og sjónlistir á mjög jákvæðan 

hátt. „Verkefnið tók einn og hálfan mánuð og varð markvisst vinnuferli, við gátum unnið 

þetta hægt og rólega í samstarfi við nemendur. Nemendur völdu að búa til vistvænt 

samfélag, „lítið fjallaþorp“, þar sem var til dæmis virkjaður lækur og búin til rafveita. Í 

þorpinu bjuggu vinir sem hugsuðu um umhverfið og gróðursettu tré og plöntur. Þetta 

samstarf var til fyrirmyndar og mér mættu góð viðhorf og traust,“ sagði Dagrún. 

Mynd 17: Fjallaþorp eftir nemendur í þriðja 

bekk. 
Mynd 18: Hér er verið að samþætta 

sjónlistir og umhverfismennt. 2020. 
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Ágústa og Joris tala mjög jákvætt um uppbyggingarstefnuna (e. Restitution)1, sem er 

hugmyndakerfi sem er til dæmis notað í samskipta- og agamálum. Stefnan er í daglegu tali 

nefnd Uppbygging. Með henni er lögð áhersla á kennslu sjálfsaga, sjálfsstjórnar og 

uppbyggilegra samskipta. Kennararnir tala um að viðhorf þeirra til nemenda og ólíkra 

þarfa þeirra hafi breyst með tilkomu uppbyggingarstefnunnar og að meira umburðarlyndi 

og skilningur ríki, samskipti séu opnari og það ríki meira traust. 

Allir kennararnir tala um að skilningur á mikilvægi list- og verkgreina mætti vera meiri og 

að viðhorfið hafi lítið breyst þrátt fyrir að sköpun sé einn af grunnþáttum menntunar og að 

vöntun á námsefni endurspegli það viðhorf. Ágústa talar um mikilvægi þess að hugur og 

hönd læri að vinni saman, sem sé góður undirbúningur fyrir lífið hvort sem þig langar að 

verða læknir, handverksmaður eða listamaður.  

Kennararnir hafa mjög jákvætt viðhorf til nemenda og tala um að þeir séu opnari og 

jákvæðari. Joris talaði um að það væru fyrst og fremst nemendur sem gerðu hann að betri 

kennara og manneskju og að við yrðum að hafa það hugfast að oft værum við að kenna 

einstaklingum sem væru mun klárari en við sjálf og ættu eftir að verða frumkvöðlar á sínu 

sviði, og að allir hefðu eitthvað fallegt að gefa. „Eftir því sem við hugsum betur um börnin 

okkar þeim mun bjartari verður framtíðin,“ sagði Joris. Ágústa talaði um hversu gott væri 

að finna áhuga nemenda og stolt af vinnunni sinni. „Þeim finnst svo gaman að fara með 

verkin sín heim. Hamingja þeirra eflir mig sem kennara, þegar ég sé hvað nemendur eru 

ánægðir,“ sagði Ágústa. 

4.3 Samræður við nemendur  

Það var fimmtudagsmorgunn og ég var að kenna myndlist. Í stofunni voru nemendur í 7. 

bekk. Verkefnin sem nemendur voru að vinna við voru andlitsmyndir og myndasögugerð. 

Það var góð stemning, Bríet söng lágt „Rólegur kúreki“ og góður vinnufriður ríkti í 

stofunni. Nemendur spjölluðu í lágum hljóðum jafnframt því sem þeir voru niðursokknir í 

myndverkin sín. Ég fékk þrjá nemendur til að setjast niður með mér í einu horni stofunnar 

og ræða við mig um námið, skólann og þeirra sýn á menntun. Ég spurði hvernig þeim 

fyndist skólinn. „Okkur finnst skólinn allt í lagi, já, bara skemmtilegur, stundum erfitt að 

mæta, en þegar maður er kominn þá er gaman“. „Finnst ykkur kennarar taka tillit til ykkar 

og sníða þeir námið að ykkar áhugasviði?“ „Nei, það finnst okkur ekki, við erum í skóla til 

að læra ekki að hafa gaman en það væri ansi gaman að hafa gaman. Námið okkar er ekki 

 
1 Sjá hér:  https://uppbygging.is 
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áhugavert.“ „Þið vitið samt að þið eruð hér fyrir ykkur og þið eruð að byggja ykkar 

þekkingargrunn?“ „Við skiljum það en við fáum ekki oft að ráða. Enginn er að hlusta á 

okkur. Við upplifum alveg að námið hafi tilgang en stundum bara náum við ekki að tengja 

námið við lífið okkar. Samt fer þetta eftir kennurum. Sumir kennarar eru skemmtilegir og 

þá er gaman að læra en sumir nota allan tímann til að útskýra eitt orð.“ Ég spurði hvort 

þeim þætti áhugavert að fá að rannsaka gróðurinn á skólalóðinni, til dæmis hvernig hann 

breytist á vorin. „Já, við viljum fá að rannsaka sjálf, ekki læra allt í einhverjum bókum. Svo 

er kennarinn að reka á eftir okkur og við fáum hvert verkefnið á fætur öðru.“ „Hvenær 

finnst ykkur skemmtilegt í skólanum?“ „Þegar við fáum „actually“ að tala saman. Eins og í 

list- og verkgreinum, ensku og dönsku. Það er mikilvægt að vera góður í samskiptum, ef 

maður getur ekki talað við vini sína þá líður manni ekki vel.“ „Finnst ykkur að bóklega 

námið sé tekið fram yfir verklega námið?“ „Já, það finnst okkur, bæði af skólanum og 

foreldrum.“ „Hvað finnst ykkur sjálfum?“ „Verklega námið er mjög gott af því að þá man 

maður, af því að maður gerir hlutinn. Eins og að tala saman í íslenskutíma eða að gera 

stærðfræði sem er ekki bara í bók.“ Ég sagði þeim frá Dewey og að þau væru í raun að 

segja það sem hann boðaði með „learning by doing“. 

Í viðtalinu segja nemendur: „Enginn er að hlusta á okkur!“ Á síðum Menntamálastofnunar 

er afar lítið efni tengt list- og verkgreinum en það sama á ekki við þegar kemur að 

náttúrufræði, íslensku eða stærðfræði. Hvernig má þetta vera þegar nemendur sýna list- og 

verkgreinum mikinn áhuga og tala um að þar líði þeim vel og finnist gaman? Hvers vegna 

leggur Menntamálastofnun ekki meiri metnað í að þróa námsefni í þeim greinum? Í 

aðalnámskrá grunnskóla eru matsviðmið fyrir listgreinar mjög háleit en samt er ekki gert 

ráð fyrir samræmdu námsefni til að nálgast þessi markmið og viðmið. Þegar ég fór til Ítalíu 

árið 2016 vegna Erasmusverkefnis sem við nemendur og kennarar Brekkuskóla tókum þátt 

í var mér gefið ítalskt námsefni í myndlist fyrir grunnskóla. Þetta voru ítarlegar og þykkar 

bækur með ótal áhugaverðum verkefnum og svo viðamikið námsefni í myndlist vakti 

undrun mína. Menntamálastofnun virðist gera ráð fyrir að list- og verkgreinakennarar búi 

til allt sitt námsefni sjálfir. Allir þeir kennarar sem ég hef tekið viðtal við virðast gera það 

án þess að velta því mikið fyrir sér vegna þess að þeir þekkja ekkert annað og stór hluti af 

undirbúningstíma þeirra fer í að búa til námsefni. Eins og ég hef áður tekið fram hefur 

þetta bæði kosti og galla. Kostirnir eru að þá býr kennarinn frekar til námsefni sem höfðar 

til tiltekins nemendahóps en vankantarnir eru þeir að sumir virðast fá mjög góða list- og 

verkgreinakennslu í grunnskóla á meðan aðrir fá hana ekki. Kennari í 



 

 
55 

Verkmenntaskólanum sagði mér að það þyrfti til dæmis að bæta þekkingu nemenda á 

listasögu svo þeir hefðu einhvern grunn þegar þeir kæmu í framhaldsskóla, en sá grunnur 

virðist mjög takmarkaður og mismunandi eftir því úr hvaða skólum þeir koma.  

Ég velti því líka fyrir mér hvað verður um það námsefni sem búið er til af einyrkjum. Ég 

hef sjaldan á mínum kennsluferli fengið námsefni upp í hendurnar sem er búið til af öðrum 

kennara því oftast hverfur námsefnið með kennaranum. Þegar ég byrjaði að kenna fyrir 20 

árum síðan var ég afar þakklát fyrir bækur sem hétu: Myndlist 1 og Myndlist 2, því þá hafði 

ég að minnsta kosti eitthvað til að styðjast við. Í smíðum hef ég stuðst við bók sem kom út 

árið 1962 sem er frábær, en betur má ef duga skal! 

4.4 Viðtal við Jonnu 

Listakonan Jonna er þekkt fyrir að fara óhefðbundnar leiðir í listsköpun sinni, en hún hefur 

afar ríka þörf fyrir að tjá sig með aðferðum lista. Allt bóklegt nám reyndist henni erfitt 

sökum ADHD og lesblindu en þegar hún byrjaði í myndlistarnámi opnuðust fyrir henni 

gáttir, heimur sem hún hafði áhuga á að kanna betur. 

 Jonna hefur meðal annars notað listsköpun til að takast á við áföll. Hún talar um að það að 

vera skapandi og vinna með tilfinningar sem reynast manni erfiðar gefi manni frelsi til að 

losna frá þeim. Jonna hefur lent í nokkrum áföllum, en það er áhugavert að hún tókst á við 

áföllin á ólíka vegu.  

Árið 2012 lenti Jonna í andlegu áfalli þegar hún skildi við eiginmann sinn og í kjölfarið 

upplifði hún þunglyndi og mikla sorg. „Þá fór ég að skrifa örsögur og ýmislegt sem 

tengdist upplifun minni auk þess sem ég raungerði draum,“ segir Jonna. „Sumar sögurnar 

Mynd 19: Jonna 
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voru svo ógeðslega ljótar að til þess að geta sýnt þær setti ég fyrir þær gluggatjöld, 

áhorfandinn gat því valið hvort hann kærði sig um að draga frá og lesa. Það var ekki hægt 

að setja þær allar upp á vegg, þær voru í senn opinskáar og ógeðslegar en engu að síður 

sannar,“ segir Jonna.   

„Ég fékk áhorfendur og áheyrendur, ég gat opinberað reynslu mína og í kjölfarið upplifði 

ég létti. Þó svo að það taki langan tíma að vinna sig út úr áföllum þá hjálpuðu skrifin mér 

mikið. Ég fékk tækifæri til að eiga samtal við áhorfendur sem margir fengu einnig tækifæri 

til að tjá sig. Ein kona sagði: þú hefur skrifað þetta fyrir okkur allar. Þetta var stór partur af 

því að losa mig við reiði og sorg og flýtti fyrir bataferlinu.“ „Fannst þér áhorfendur þurfa 

að tjá sig um sín áföll?“ „Já, sannarlega, þetta var ekki bara léttir fyrir mig heldur einnig 

fyrir þá sem komu og fengu að lesa. Margir höfðu ríka þörf til að tjá sig um sín áföll. Það 

er svo margt sem má ekki tala um en engu að síður svo mikilvægt að opna samræðuna.“  

Ég spurði Jonnu hvort hún hefði þurft að valdefla sjálfa sig til að hafa nægilegt hugrekki til 

að geta opinberað sögurnar. „Ég er svo hvatvís, svo nei, ég velti því ekki mikið fyrir mér, 

ég bara geri hlutina. Í sögunum voru engin nöfn. Þetta var fyrst og fremst túlkun,“ segir 

Jonna.  

„Í myndlistinni þá vinn ég fyrst og fremst út frá tilfinningum og samfélagslegum málum 

sem ég brenn fyrir.“  
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Mynd 20: Heklaðir sjúkdómar Jonnu. 

Jonna varð fyrir öðru áfalli og það er áhugavert að sjá hvernig hún tjáði sig á allt annan hátt 

þegar hún tókst á við það. Árið 2018 greindist Jonna með sortuæxli í auga sem var henni 

afar þungbært. Á því tímabili var hún mikið að hekla. „Ég byrjaði að hekla sortuæxlið sem 

ég fékk í augað,“ segir Jonna. „Því má segja að ég hafi verið með æxlið í höndunum. Ég 

gat handleikið það og sæst við það, svo fór ég að hekla aðra sjúkdóma og raskanir eins og 

mína eigin, svo sem gigt, lesblindu, kæfisvefn, alkóhólisma, ADHD. Því næst fór ég að 

hekla sjúkdóma annarra og útdauða sjúkdóma eins og svarta dauða, þetta vatt upp á sig og 

áður en ég vissi af voru sjúkdómarnir orðnir 80.“ 

Ég spurði Jonnu hvort hún hefði verið meðvituð um hvað hún var að gera þegar hún 

byrjaði að hekla sjúkdómana. „Nei, alls ekki, þetta gerðist ósjálfrátt. Ég bara byrjaði og 

hélt svo áfram og einn sjúkdómurinn tók við af öðrum. Sjúkdómarnir spretta fyrst og 

fremst út frá ímyndunum mínum og hugmyndum en byggja ekki á rannsókn eða 

læknisfræði. Ég byrjaði að hekla þegar ég greindist og mánuði síðar þurfti að taka úr mér 

augað, ég er blind á öðru auga. Ég hélt áfram að hekla frá því að ég greindist í janúar 

þangað til að ég hélt sýningu í Kartöflugeymslunni í maí,“ segir Jonna. 

„Mér er svo eðlislægt að vinna með tilfinningar og tjá mig með því að skapa. Á tímabili gat 

ég ekki heklað út af gigt en þá fór ég að prjóna sjúkdóma. Ég nota textílinn til að tjá mig. 

Ég er með skerta starfsorku en get tekið prjónana með mér hvert sem ég fer, það krefst ekki 
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líkamlegra átaka. Að geta unnið hvar sem er veitir mér ákveðið frelsi. Mér líður best ef ég 

er með eitthvað í höndunum,“ segir Jonna. 

„Það er áhugavert hvernig þú tekst á við þessi tvö áföll á ólíkan hátt.“ 

„Já, þessi áföll eru gjörólík. Það að fá andlegt áfall er bara viðbjóður. Það er allt í hausnum 

á manni. Líkamlega áfallið var lítilsháttar samanborið við það andlega. Ef maður getur 

ekki stjórnað huga sínum þá er maður berskjaldaður. En listsköpun hjálpaði mér í gegnum 

óttann og sársaukann,“ segir Jonna að lokum. 

Þess má geta að Listasafn Íslands keypti hekluðu sjúkdómana hennar Jonnu, alla 80 talsins, 

árið 2020 en þá voru þeir sýndir á safninu ásamt öðrum textílverkum á sýningunni 

„Þræðir“. 

4.5 Hvernig sköpun hjálpaði mér að komast í gegnum erfitt tímabil  

Hluti rannsóknar minnar snýr að því hvernig sköpun getur hjálpað nemendum að skilja 

sjálfa sig og samband sitt við heiminn. Í inngangi ritgerðarinnar tala ég um hvernig ég hef í 

gegnum skapandi ferli lært að þekkja sjálfa mig og sættast við umhverfi mitt. Í kjölfar 

skilnaðar við eiginmann minn til tíu ára upplifði ég áfall og djúpt þunglyndi. Haustið 2002 

flutti ég ásamt dætrum mínum, sem þá voru 6 og 8 ára, til Akureyrar og á sama tíma var ég 

að hefja fjarnám í kennslufræði og byrja í nýrri vinnu. Allt gekk vel til að byrja með, ég 

keypti mér íbúð og við bjuggum okkur til heimili á nýjum stað, ég var komin á gott ról í 

Háskólanum og vinnan mín við kennslu var skemmtileg og gefandi en þegar ég var komin 

yfir erfiðasta hjallann þá hrundi ég, kannski vegna þess að þá gat ég leyft mér það. 

Svefnleysið olli því að ég upplifði djúpt þunglyndi og kvíða, ég varð berskjölduð og allt í 

umhverfi mínu varð þrungið skilaboðum og merkingu. Þetta var hræðilegt ástand og erfitt 

að skilja nema að hafa sjálfur verið á þessum stað í tilverunni. En ég var meðvituð um 

veikindi mín og hafði aðgang að aðferðum og verkfærum sem hjálpuðu mér upp. Ég 

einsetti mér að hvernig sem mér liði færi ég í sturtu og gengi einn hring í hverfinu. Ég 

einbeitti mér að öndun minni og þakkaði fyrir andardráttinn minn, ég vissi að ég varð að 

vera sterk fyrir stelpurnar mínar, sjálfa mig og allt það fallega í lífinu mínu sem ég gat ekki 

með nokkru móti notið í því ástandi sem ég upplifði. Ég man að fyrst ætlaði ég að komast í 

gegnum þetta á hörkunni, með langhlaupum og ofurmataræði en svefnleysið lét mig 

sökkva dýpra, þetta var í byrjun maí og skólanum að ljúka svo ég þurfti ekki að vera frá 

vinnu nema í nokkrar vikur. Að lokum leitaði ég til heimilislæknis míns sem lét mig fá lyf 

sem gátu hjálpað mér að sofa og ná mér á strik á nýjan leik. Ég man eftir örvæntingunni og 
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óttann við þetta endalausa hyldýpi. Hvenær hætti ég að sökkva? Hægt og rólega gerðist 

það að ég fór að skynja og sjá sólina og umhverfi mitt á ný, treysta mér til að lifa og það 

sem hjálpaði mér hvað mest til að finna mig á ný var listsköpun, en í óttanum og 

depurðinni missti ég tengslin við sjálfa mig. Þegar orkan mín jókst fór ég að fara oftar á 

vinnustofuna og ég upplifði svo mikinn létti þegar ég fann fyrir sköpunarþörfinni og þeim 

lífsneista sem felst í listsköpun, öll orðin, tilfinningarnar, reiðin og sorgin sem ég gat 

túlkað með myndmáli var mikilvægari fyrir mig en orð fá lýst. Það var svo gott að finna 

fyrir örlítilli gleði og von, já, það létti til. Stundum var þessi tilfinning vonar og gleði 

örstutt en það eitt að hún skyldi koma skipti mig öllu máli. Dag frá degi urðu þessi      

augnablik léttis og gleði lengri og ég fór að lifa á ný. Eftir standa verkin sem eru þrungin 

svo mikilli merkingu fyrir mig. Verkin eru staðfesting þess hversu öflug áhrif listsköpun 

getur haft á líðan einstaklinga og hve mikilvæg hún er til að hjálpa okkur að skilja 

umhverfi okkar og okkur sjálf. Á þessu tímabili málaði ég verk sem endurspegluðu svo vel 

hvernig mér leið og minna mig á ótta, sorg og vonleysi en líka von og djúpa gleði. Ég  

 

skildi að listsköpun er í senn bæði vitsmunalega og andlega athöfn. Ég upplifði með öllum 

líkamanum mikilvægi sköpunar og því langar mig að miðla áfram. 

 

Mynd 21: Ég gerði sömu formin aftur og aftur, 

þeirra á meðal var manneskja í fósturstellingu, 

2004. 

Mynd 22: Manneskja með anga út úr höfðinu var 

eitt af tjáningarformum mínum á tímabili angistar 

og ótta, 2004. 
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Í verkum mínum urðu til ákveðin tjáningarform sem ég endurtók í sífellu, og má þar m.a. 

nefna eggið. Í egginu var manneskja í fósturstellingu sem þurfti friðhelgi og vernd frá 

skarkala heimsins (sjá mynd nr. 21). Rauður þráður í verkunum túlkaði erfið samskipti og 

efnisleg orð, en ég var svo reið inni í mér að mér fannst orð mín fá efnislegt form, mér 

fannst ég gubba þeim út úr mér (sjá mynd nr. 23). Angar út úr höfðinu túlkuðu angist eins 

og hausinn minn væri að springa. Í dag mála ég ekki þessi form af því að mér finnst ég 

ekki þurfa þess, en eitthvað annað hefur tekið við, eitthvað sem ég tjái til að skilja. 

Hallgrímur Helgason rithöfundur og myndlistarmaður segir í viðtali sem birtist 27. maí 

2021:  

Maður er bara með sína eigin rödd og reynir að láta hana blómstra og 

ég reyni að þróa hana og þroska. Það er erfitt að útskýra þetta. Maður 

getur eiginlega bara skrifað það sem sprettur fram úr brjóstinu. Maður 

sýgur í sig raunveruleikann og lífið og svo síast það allt í einhverri 

kvörn innra með manni, sem spýtir því svo út í ákveðnu formi, eða 

ekki. Maður veit aldrei hvað kemur, sem er náttúrlega svolítið 

skemmtilegt. En þetta er dáldið eins og að stilla á einhverja útvarpsstöð 

Mynd 23: Rauður þráðurinn túlkar erfið samskipti og efnisleg orð, 
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sem enginn annar heyrir og skrifa niður það sem maður heyrir þar. Það 

er stundum hálfdularfullt hvaðan þetta kemur.  

 

Hallgrímur talar einnig um að á ákveðnu tímabili í lífi sínu hafi hann málað  

fígúru sem  er í mörgum málverkum hans. Hún heitir Grim og líkist honum. En 

eftir að hann sagði frá kynferðisofbeldi í skáldævisögu sinni Sjóveikur í 

Munchen fann hann ekki lengur þörf hjá sér að tjá sig í gegnum Grim. 

Hallgrímur segir: „Ég er hættur að mála hann. Ég held að hann hafi verið 

tengdur einhverju djúpu sálrænu elementi í mér. Ég held að þessi Grim-karakter 

hafi verið einhver tjáning á þeirri þjáningu sem fylgdi kynferðisofbeldinu. Nú 

get ég bara ekki lengur málað Grim eða gert Grim-myndir eftir að ég sagði frá 

nauðguninni; hann var eins og einhver gríma sem ég er nú búinn að fella.“ 

(Svava Jónsdóttir, 2021).  

4.6 Tjáningin færir okkur skilning 

Af ofangreindu má vera ljóst að tjáning með aðferðum lista getur gagnast einstaklingum á 

marga vegu. Tjáning með aðferðum lista getur hjálpað okkur að skilja okkur sjálf, 

umhverfi okkar og tilfinningar. Listsköpun getur auk þess hjálpað okkur að sættast við það 

sem er. Ferlið sjálft færir okkur skilning, sköpunargleði og umburðarlyndi gagnvart því 

sem við stöndum frammi fyrir. Þess vegna er það mikilvægt að nemendur læri að tjá sig 

með aðferðum lista. Það er mikil áskorun að takast á við óbærilegan sársauka en að geta 

tekist á við hann með listsköpun er ákjósanlegur kostur. Þú opinberar tilfinningar þínar en 

Mynd 24: Figúran heitir Grim 
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um leið opnar þú á samræður sem gagnast ekki bara þér heldur einnig þeim er sjá og 

upplifa verkin þín.  

Í námsverkefnunum eru kynntar aðferðir þar sem nemendur læra að tjá sig með aðferðum 

lista þar sem unnið er með tilfinningar og innsæi. Þar má nefna verkefnið um Frederick, 

Handbrúður og leikhús. Í verkefnunum kynnast nemendur mismunandi leiðum til að skynja 

náttúru og umhverfi. Í gegnum þá reynslu skrásetja þeir hjá sér upplifun sína, til dæmis 

með ljósmyndum, texta, hljóðum, skissum, teikningum eða litum og túlka með sínum 

hætti. 
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5. Tilraunir með nemendum og verkefnin á vettvangi  

Eftirfarandi fjögur verkefni lýsa tilraunum mínum með nemendum á vettvangi sem ég 

byggi meðal annars á dagbókarfærslum. Verkefnin voru öll unnin á þessu ári fyrir utan 

verkefnið um Frederick sem var unnið á síðasta ári. Handbrúðuverkefnið vann ég í 

samstarfi við listakonuna Jonnu. Þessi verkefni eru öll hluti af námsverkefnum þeim er 

fylgja þessari ritgerð. 

5.1 Listasmiðjur á Listasafninu og Lystigarðinum á Akureyri  

Námslýsing: 

Í listasmiðjunum kynntust nemendur Lystigarðinum á Akureyri með fjölbreyttum hætti. Í 

garðinum leynast töfrar og nemendur fengu að rannsaka og uppgötva fjölbreytta flóru, 

tjarnir og listaverk, auk þess sem unnið var með skapandi og gagnrýna hugsun. Nemendur 

lærðu að skrásetja hjá sér upplifanir sínar, með til dæmis ljósmyndum, texta, skissum og 

dagbókarfærslum. Úrvinnslan var meðal annars vatnslitaverkefni, munstur og litaprufur 

sem þeir sköpuðu út frá eigin reynslu. Verkefnið þjálfaði nemendur í að afla upplýsinga, 

ígrunda upplifanir sínar og tjá sig með aðferðum lista.  

 Nemendur lærðu að búa til míníatúra eða litlar sjálfsmyndir úr pappamassa sem þeir síðan 

máluðu með akríllitum. Míníatúrarnir voru síðan notaðir sem persónur í hreyfimyndir sem 

teknar voru upp í Listasafninu. Nemendur lærðu að nota appið Stop Motion Studio. 

Smiðjurnar voru haldnar dagana 14.-21. júní, fimm virka daga frá kl. 10.00-13.00 og 

nemendur voru 12 stelpur, 8 til 11 ára. Ég hélt dagbók og skrifaði hugleiðingar meðan á 

ferlinu stóð. Það kom mér svo skemmtilega á óvart hvað allir voru áhugasamir og lögðu sig 

fram og virtust njóta sín. Nemendur fengu vandaðar dagbækur sem þeir skrifuðu í á 

hverjum degi og tóku með í Lystigarðinn þar sem þeir skrifuðu um og teiknuðu plöntur 

sem þeim þóttu áhugaverðar. Ég sagði þeim frá garðinum og við skoðuðum tjarnir og 

listaverk auk þess sem við fórum í skemmtilega leiki. Nemendur elskuðu að fara í garðinn 

og ég fann hvernig áhugi þeirra vaknaði. Við byrjuðum dagana á að skrifa eða teikna í 

vísindadagbækurnar. Ég var með bókina Flóra Íslands og iPada ef nemendur vildu fræðast 

meira um jurtirnar sem þeir teiknuðu í Lystigarðinum. Ég legg áherslu á að nemendur leiti 

upplýsinga sjálfir frekar en að ég tali of mikið. Það var svo merkilegt hvernig tíminn flaug 

og hversu klukkustundirnar þrjár voru fljótar að líða. 
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Mynd 25: Nemendur elskuðu að fara í garðinn og ég fann hvernig áhugi þeirra vaknaði. 

 

Ég fjallaði stuttlega um William Morris (1834–1896) sem var breskur textílhönnuður, 

listamaður og hugsjónamaður, og sagði þeim hvernig Morris lagði áherslu á að varðveita 

umhverfi fyrir áhrifum af mengun frá iðnaði. Morris var í mörgu á undan sinni samtíð. 

Hann var meðvitaður um neikvæð áhrif iðnbyltingarinnar og þá mengun sem hún olli. 

Hann var ósáttur við kúgandi og framandi vinnuaðstæður fólks sem vann í gráu umhverfi 

iðnframleiðslunar. Morris hafði áhyggjur af að græna og litríka Bretland yrði fótum troðið 

af iðnbyltingunni. Í gegnum ævina barðist hann gegn þessari ógn á ótrúlegan hátt: allt frá 

því að ögra iðnaðarframleiðslu og afmennskunaráhrifum hennar á starfsmenn með því að 

stuðla að vönduðu handverki og listsköpun. Morris var sannfærður um að list og handverk 

gætu breytt fólki og lífi þess til hins betra. Blómamynstur Morris áttu ekki bara að vera 

áminning um glataða, gróskumikla fortíð heldur öllu fremur færa blómamynstur 

náttúrunnar yfir þröskuldinn, og þekja veggi og húsgögn með blómum, trjám og plöntum. 

Verk hans voru óður til mikilfenglegrar náttúru og hann vildi benda á mikilvægi hennar í 

bland við handverkið (Rawan, 2019, bls. 8–11). 

https://is.wikipedia.org/wiki/1896
https://is.wikipedia.org/wiki/Bretland
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Nemendur lærðu að búa til munstur, eins og símunstur og spegilmunstur, og ég notaði 

 

 

verk William Morris sem kveikjur. Hinn hluti smiðjunnar snerist um að búa til litlar 

sjálfsmyndir úr álpappír og pappamassa sem nemendur notuðu síðan sem persónur í stop–

motion eða hreyfimyndir. Við byrjuðum að móta sjálfsmyndirnar á fyrsta degi smiðjunnar 

þar sem ferlið tekur langan tíma, en við notuðum blásara til að flýta ferlinu. Einn daginn 

vorum við svo önnum kafin að við náðum ekki að fara í Lystigarðinn og nemendur voru 

ekki sáttir við það og ég fann fljótt hversu mikilvægt það var fyrir þá að fara í garðinn og 

hvað útiveran gerði okkur gott. Það var svo dásamlegt að fylgjast með nemendum í þessari 

skapandi vinnu og árangurinn lét ekki á sér standa. Til urðu litríkar persónur og alls kyns 

leikmunir sem við bjuggum til bæði úr pappamassa og leir. Ég legg mikla áherslu á að 

nemendur hafi val og þeim sé frjálst að fara sínar eigin leiðir í sköpunarferlinu, þannig að 

þeir sem höfðu ekki áhuga á að gera sjálfsmyndir máttu auðvitað skapa sína eigin fígúru og 

sumir völdu að gera eina fígúru saman. Ég reyni umfram allt að bera virðingu fyrir þeirri 

námsleið sem nemendur velja að fara, svo lengi sem hún er innan ramma þess náms sem 

lagt er upp með. Mín reynsla er að nemendur öðlist aukið sjálfstraust í ferlinu ef þeirra 

persónulega leið er metin. Ég legg áherslu á að nemendur kynnist því efni sem unnið er 

með og eiginleikum þess. Í þessari smiðju var það álpappír og pappamassi; og hvernig 

hægt er að móta álpappírinn á marga vegu og slétta svo áferðina með pappamassanum. 

Eftir því sem nemendur kynnast efninu og eiginleikum þess betur verða þeir frjálsari í 

Mynd 26: Arnhildur bjó til símunstur sem ég 

sýndi nemendum. 
Mynd 27: Símunstur efir nemanda. 
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tjáningunni. Stop motion myndirnar urðu jafn ólíkar og þær voru margar þar sem 

hugmyndaauðgi nemenda fékk notið sín.  

Ég viðurkenni að kennsla sem á sér stað fyrir utan skólaumhverfið er mun skemmtilegri, 

auk þess sem allir nemendur í þessum smiðjum voru mættir af áhuga á viðfangsefninu. Því 

þurfti ég afar sjaldan að glíma við hegðunarvandamál. Þar sem smiðjan var haldin á 

listasafni að hluta þurfti ég auðvitað að brýna fyrir nemendum að ganga hljóðlega um 

safnið en inni í kennslurýminu var allt frjálsara. Þessar 15 klukkustundir voru 

 

fljótar að líða þar sem allir voru að njóta sín og fyrir mig sem kennara var þetta mjög 

lærdómsríkt og skemmtilegt ferli. Í framtíðinni mun ég nýta mér Lystigarðinn sem leið til 

náms í ríkari mæli. Það var einnig áhugavert að fylgjast með nemendum rannsaka upp á 

eigin spýtur, hvernig þeir fóru að taka eftir og veita umhverfi athygli. En þrátt fyrir 

samfelldan námstíma þar sem nemendur fengu svigrúm til að sökkva sér í ferlið fannst mér 

ég þurfa lengri tíma til að fara nánar í munsturgerðir og fjalla um William Morris og Sölva 

Helgason. Joris, einn af viðmælendum mínum í rannsókninni, talaði um að hann skorti 

tíma til að fara í gegnum allt það námsefni sem hann langaði til að kenna og það sé oft á 

kostnað þess að eiga í samstarfi og samþætta. Ég sjálf er hlynntari lengri námslotum svo 

nemendur geti betur sökkt sér í viðfangsefnið. 

Námsverkefnið má sjá á vefslóðinni: Námsverkefni í sjónlistum - Lystigarðurinn á 

Akureyri-útinám og umhverfismennt (google.com) 

 

 

Mynd 28: Nemendur bjuggu til hreyfimyndir. Mynd 29: Pappamassafígúrur og leikmynd. 

https://sites.google.com/view/namsefnimyndlist/lystigar%C3%B0urinn-%C3%A1-akureyri-%C3%BAtin%C3%A1m-og-umhverfismennt
https://sites.google.com/view/namsefnimyndlist/lystigar%C3%B0urinn-%C3%A1-akureyri-%C3%BAtin%C3%A1m-og-umhverfismennt
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5.2 Heimspekilegar samræður í kennslu og sagan um Frederick 

Í þessu verkefni sem er hluti af námsverkefninu flétta ég saman myndlist og heimspeki. Ég 

vinn út frá sögunni um Frederick (1967) eftir Leo Lionni. Mér finnst áhugavert að nota 

sögur til að fanga athygli nemenda, svala náttúrulegri forvitni þeirra og fá þá til að taka þátt 

í samræðum þar sem aðferðir heimspekinnar eru nýttar. Kennsluáætlun miðast við kennslu 

og nám í grunnskóla en vegna aðstæðna og fordæmalausra tímanna samanstóð 

heimspekihópurinn minn að þessu sinni af fjölskyldunni minni: Óla Þór 49 ára, Arnhildi 26 

ára, Glódísi Ýr 24 ára, Jósef 13 ára og Emelíu Rós 8 ára. Mér fannst áhugavert að 

einstaklingar innan hópsins voru á ólíkum aldri, en eins og ég nefndi áður hugsa ég þetta 

verkefni fyrir nemendur í grunnskóla en vegna aðstæðna (Covid-19) ákvað ég að vinna 

verkefnið með fjölskyldu minni. Ég byrjaði á því að lesa bókina Frederick eftir Leo Lionni 

fyrir hópinn. Sagan segir frá líflegri músafjölskyldu sem hefur búið sér til heimili í vegg 

sem er hlaðinn úr grjóti. Mýsnar undirbúa veturinn með því að safna korni, berjum, maís 

og hnetum, allar nema Frederick sem virðist ekki aðhafast neitt. Þegar mýsnar spyrja hann 

út í það segist Frederick vinna, hann safni sólargeislum fyrir kaldan og langan veturinn, 

hann safni litum af því að veturinn sé grár og hann safni orðum vegna þess að 

vetrardagarnir séu margir og langir og „okkur verður orða vant“. Það kemur í ljós að 

Frederick er skáld og þegar maturinn er uppurinn og veturinn kaldur og grár þá er það 

Frederick sem blæs músunum byr undir báða vængi með orðum, sólargeislum og sögum. 

Og mýsnar skilja að það er hægt að leggja sitt af mörkum á marga vegu, líka með því að 

safna orðum, litum og sólargeislum.  

Vettvangsnám 

Þó hópurinn sé á ólíkum aldri höfðu allir áhuga á að hlusta á söguna. Ég sýndi myndirnar 

um leið og ég las en þær eru eftir höfund sögunnar, Leo Lionni. Eftir lesturinn fórum við 

yfir reglur heimspekilegra samræðna auk þess sem ég rifjaði upp það sem stjórnandi 

samræðna þarf að leggja áherslu á. 

Samræðurnar 

Samræðurnar um Frederick voru mjög áhugaverðar og skemmtilegar, allir sýndu áhuga og 

voru tilbúnir að taka þátt. Þegar ég spurði nemendur út í hvað mýsnar störfuðu við sögðu 

þeir að þær ynnu við það að lifa af og að þær væru safnarar, en þegar talið beindist að 

Frederick var svarið stutt og snaggaralegt: „Hann er skáld“. Ég spurði hvort þeim fyndist 

Frederick leggja sitt af mörkum. Sumum fannst að Frederick hefði mátt skipuleggja sig 
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betur því „þá hefði hann getað gert hvoru tveggja, ort og safnað mat“. Öðrum fannst að ef 

maður sæti á hól allan daginn og horfði á sólina þá væri maður bara latur og að ef 

Frederick hefði lagt sitt af mörkum þá hefði maturinn dugað allan veturinn. Einum 

nemanda fannst hann mjög klókur að fá að gera það sem hann gerði og komast upp með 

það og kannski ættu hinar mýsnar sér draum eins og Frederick. Við ræddum um það hvað 

væri vinna og það sköpuðust áhugaverðar samræður. Talað var um að það væri vinna þegar 

þú legðir eitthvað af mörkum fyrir þig og samfélagið og að Frederick gerði það að vissu 

leyti. „Ef hann byggi einn í holunni sinni þá væri þetta í lagi en hann er að borða matinn 

þeirra,“ sagði einn þátttakandi. Einn nemandi benti á að mýsnar fengju eitthvað í staðinn, 

eins og innblástur og skemmtun sem hjálpaði þeim að lifa af. Við veltum því fyrir okkur 

hvort það væri nauðsynlegt fyrir samfélög að eiga skáld og það voru skiptar skoðanir um 

það. Einn svaraði því til að skáld gæfu manni innsýn inn í líf og hugarheim annarra og 

annar talaði um að stundum væri skáldskapur afþreying til að drepa tímann ef maður hefði 

virkilega ekkert til að gera. Ég spurði nemendur hvað þeir myndu gera ef Frederick væri 

hluti af þeirra fjölskyldu. „Við hefðum bent honum á að hann gæti tekið þátt í að safna 

fyrir veturinn,“ svöruðu nemendur og bættu við að þeir væru ekki sáttir við að hann væri 

bara einn upp á hól heldur hefðu reynt að hafa áhrif á hann og benda honum á að hann gæti 

unnið og hugsað á sama tíma. Það var margt áhugavert sem kom fram í samræðum okkar. 

Einn nemandi benti til dæmis á að það væri erfitt að bera saman eitthvað frumstætt, þegar 

allt snýst um að halda sér á lífi, og svo hvernig hlutirnir eru í dag. Hann sagði að hann væri 

umburðarlyndari gagnvart Frederick ef hann væri hluti af sínu samfélagi vegna þess að 

Mynd 30: Fredrick og mýsnar. 
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hann þyrfti ekki að hafa svo miklar áhyggjur af því að lifa af. „Þú getur unnið við það að 

skrifa skáldsögur. Það að varðveita söguna, að búa til heimildir er mikilvægt - listin skiptir 

máli.“ Annar nemandi sagði að Frederick hefði átt að leggja sitt af mörkum við fæðuöflun 

því ef einhver væri að deyja úr sulti þá væri honum sama um öll heimsins ljóð. Bent var á 

að stundum gæti innblástur frá einhverjum klárum skipt sköpum gagnvart þeim sem liði 

ekki vel í sálinni og væru þunglyndir, og að ritaður texti gæti líka bjargað mannslífum. Það 

gæti valdið straumhvörfum upp á líf og dauða, frekar en hvort þú fáir eitthvað að borða og 

að það getur stundum verið jafn mikilvægt að fá andlega næringu og líkamlega. 

Hugleiðingar mínar eftir samræður 

Það er frábært að búa til vettvang þar sem þátttakendur geta viðrað skoðanir sínar, og það 

var áhugavert að einn þátttakandi varð hissa á sínum eigin skoðunum eins og hann væri 

ekki meðvitaður um þær. Það kemur mér samt ekki á óvart. Hvernig getum við þekkt 

skoðanir okkar ef við fáum aldrei tækifæri til að viðra þær og bera saman við skoðanir 

annarra? Hvernig getum við þroskast í skoðanaskiptum og rökræðum ef við fáum ekki 

tækifæri til að taka þátt í samræðum sem þessum? Ég er sannfærð sem aldrei fyrr um að 

heimspekilegar samræður eru mikilvægar til að þroska okkur sem manneskjur og þær 

kenna okkur að bera virðingu fyrir skoðunum annarra og veita okkur innsýn í hugarheim 

þeirra sem taka þátt. Stjórnmálaheimspekingurinn Hannah Arendt hvetur til þáttöku í 

samfélagi, varar við afstöðuleysi og segir um mátt þess að tala saman: „Slíkar samræður 

eru breytingarferli því allir aðilar taka einhverjum breytingum við það að takast á við 

andstæðar skoðanir, sem er jafnframt forsenda fyrir því að nýjar skoðanir og hugmyndir líti 

dagsljósið“ (Arendt, 2011, bls. 44). Sem styrkur gegn kvíða og mótefni við tómlæti má 

segja að áskoranir og tækifæri framtíðar liggi í því að geta staðið með sjálfum sér í hugsun 

og verki. Í þessu verki er grunnhugsunin að efla færni til ábyrgðar. Ég er sannfærð um að 

við þurfum að hlusta betur og tala meira hvert við annað og til þess verðum við að búa til 

vettvang. 

Myndlistarverkefni og stop motion 

 Eftir samræður og hugleiðingar gerðum við stutta stopmotion-mynd um Frederick og 

mýsnar. Til þess var notað app sem heitir Stop Motion Studio. Búin var til leikmynd úr 

pappír og leir. Persónur og leikendur voru mótuð í leir. Lögð var áhersla á að nemendur 

öðluðust færni í að útfæra hugmyndir sínar. Við bjuggum til leikmynd og mótuðum mýs úr 

leir, unnum þetta smátt og smátt þegar tími gafst til, eftir samræðurnar bjuggum við svo til 

stopmotion þar sem við notuðum Frederick og mýsnar sem persónur og leikendur.  
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Í þessu verkefni læra nemendur: 

• að taka þátt í heimspekilegum samræðum 

• að tjá sig með aðferðum heimspeki 

• hugtök er tengjast viðfangsefninu  

• að móta í leir 

• að búa til einfalda leikmynd. 

• að nota algeng verkfæri sem tengjast leir 

• að tjá sig með aðferðum lista 

• að útfæra hugmynd sína frá teikningu eða skissu yfir í þrívítt form 

• að útskýra verkin sín fyrir samnemendum og kennurum 

• að nota appið Stop Motion Studio 

• að búa til stop motion-stuttmynd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftir samræðurnar skildu nemendur framgang sögunnar og áttu auðvelt með að búa til 

hreyfimynd og vinna með söguþráðinn. Þeim fannst allt ferlið mjög áhugavert. Ég sé fyrir 

mér að þetta verkefni gæti ég unnið með nemendum mínum í Brekkuskóla og þróað áfram. 

Mér fannst ferlið allt mjög skemmtilegt og áhugavert. Það var athyglisvert að þátttakendur 

voru á ólíkum aldri og ég velti fyrir mér hvort við gætum gert það sama í skólanum og 

aldursblandað oftar í hópa vegna þess að nemendur læra öðru fremur hver af öðrum, þeir 

yngri af þeim eldri og öfugt. Ég tel farsælt að vefa bæði skapandi og gagnrýna hugsun inn í 

sem flestar kennslugreinar. Heimspekilegar samræður tel ég afar gagnlegar til þess að efla 

gagnrýna hugsun og kenna nemendum að taka þátt í uppbyggilegum samræðum. Jóhann 

Björnsson (2016) segir í formála bókar sinnar „68 heimspekiæfingar“ Að heimspekina 

megi vissulega stunda eða kenna sem sjálfstætt fag en þar sem heimspekin er ekki síður 

sjónarhorn og aðferð við að nálgast hin ýmsu viðfangsefni væri það ekki síðra ef hún gæti 

orðið í ríkari mæli samofin öðrum námsgreinum. Hann segir að í öllum námsgreinum megi 

spyrja og rökræða heimspekilega.  

Mynd 31: Búin var til leikmynd 

úr kartoni og pappamassa. 

Mynd 32: Notað var app sem heitir 

Stop Motion Studio. 
Mynd 33: Til þess að búa til snjó var notað 

salt. 
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Námsverkefnið má sjá á vefslóðinni: Námsverkefni í sjónlistum - Fredrick, heimspekilegar 

samræður (google.com) 

5.3 Smiðjur í gerð handbrúða 

Námslýsing 

Í þessu verkefni lærðu þátttakendur að búa til handbrúður og brúðuleikhús. Unnið var með 

fjölbreyttar aðferðir og efni. Verkefnið var hugsað fyrir börn á aldrinum 7-12 ára og byggt 

á grundvallaratriðum sjónlista, þar sem unnið var með tvívítt og þrívítt form, liti, áferð, ljós 

og skugga. Þátttakendur kynntust töfrum leikhússins og búin var til einföld leikmynd fyrir 

brúðurnar, og auk þess kynntust nemendur appinu PowerDirector. Verkefnið var unnið á 

Akureyri, Siglufirði, Hrísey og Raufarhöfn og var í tvo daga frá 11.00- 13.00 á hverjum 

stað. 

Fyrir hvern: 

Þetta verkefni er hugsað fyrir öll börn sem hafa áhuga á að skapa. Áhersla er lögð á að 

þátttakendur læri að útfæra hugmynd sína frá teikningu eða skissu yfir í þrívítt form og 

kynnist mismunandi efnum og áhöldum.  

Í þessu verkefni höfum við sjálfbærni að leiðarljósi. Við nýtum gömul tjöld, gluggatjöld og 

viskastykki í búkana og í hausana á brúðunum notum við álpappír og dagblöð. Í hár á 

brúðurnar er tilvalið að nota garnafganga. Tölur, fjaðrir, kögur og allskyns smádót er 

upplagt að nota sem skraut á búkinn. 

Nemendur skapa sína eigin handbrúðu-karaktera sem felur í sér persónusköpun, þar sem 

þeir þurfa að finna nafn, rödd og sögu fyrir karakterinn. Það er hægt að búa til leiksvið 

hvar sem er. Á Akureyri fórum við með brúðurnar í strætó og tókum upp stuttan leikþátt 

með appinu PowerDirector á meðan strætó keyrði um götur bæjarins. Á Siglufirði notuðum 

við skjólvegg sem leiksvið.  

Í þessari smiðju læra þátttakendur: 

• að vinna með mismunandi efni, svo sem álpappír og pappamassa 

• að vinna með mismunandi liti og áferð 

• um sjálfbærni 

• að útfæra tvívítt verk eða skissu í þrívítt form  

• að sýna frumkvæði og þor og gera tilraunir í verkefninu  

• að velja og beita viðeigandi aðferðum og tækni við gerð handbrúða 

• að fjalla um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra nemendur 

https://sites.google.com/view/namsefnimyndlist/fredrick-heimspekilegar-samr%C3%A6%C3%B0ur
https://sites.google.com/view/namsefnimyndlist/fredrick-heimspekilegar-samr%C3%A6%C3%B0ur
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• að búa til leikhús sem felur í sér lýsingu, leikmynd, búninga, sögu, persónusköpun 

og tjáningu 

• að vinna með appið PowerDirector 

 

Það var mjög gefandi að vinna þetta verkefni, en ég vann það með Jónborgu Sigurðardóttur 

myndlistamanni. Handbrúðurnar sem nemendur bjuggu til voru jafn ólíkar og þær voru 

margar. Það var áhugavert að sjá hversu vandvirkir nemendur voru og fljótir að læra að 

móta með álpappír og pappamassa, en það er vandasamt að setja pappamassann á 

álpappírinn. Ferlið krefst þess að nemendur sýni þolinmæði því það þarf að bíða eftir að 

pappamassinn þorni. Við flýttum stundum fyrir okkur með því að nota blásara. Nemendur 

máluðu búkinn með akríllitum auk þess sem sumir skreyttu með fjöðrum og öðru smádóti 

sem við fundum í fórum okkar. Þeir eldri hjálpuðu þeim yngri sem var skemmtilegt. Í 

Hrísey unnum við utandyra við fjöruna sem var áhugavert, en á Akureyri vorum við inni í 

safnkennslurými Listasafnsins en borðuðum nestið okkar utandyra á svölum safnsins sem 

börnunum þótti mjög gaman. Það var góð þátttaka í öllum smiðjunum og dásamlegt að fá 

að heimsækja alla þessa áhugaverðu staði og kynnast krökkunum og upplifa 

sköpunargleðina. Það var bæði gefandi og lærdómsríkt að upplifa sköpunarferlið í þessum 

smiðjum. 

Námsverkefnið má sjá á vefslóðinni: Námsverkefni í sjónlistum - Handbrúður , leikhús og 

PowerDirector (google.com) 

 

Mynd 34: Hanbrúða mótuð með 

pappamassa og álpappír 

Mynd 35: Í búkana voru endurnýttir 

gamlir efnisbútar. 
Mynd 36: Búkarnir voru málaðir 

með akrílitum. 

https://sites.google.com/view/namsefnimyndlist/handbr%C3%BA%C3%B0ur-leikh%C3%BAs-og-powerdirector
https://sites.google.com/view/namsefnimyndlist/handbr%C3%BA%C3%B0ur-leikh%C3%BAs-og-powerdirector
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5.4 Bátaverkefnið  

Í vetur var ég svo heppin að fá að leysa af sem umsjónarkennari í þriðja bekk. Áður hafði 

ég starfað sem kennari í smíðum og myndlist í mörg ár, en hafði ekki reynslu sem 

umsjónarkennari. En ég sá fram á að nú gæti ég kynnt mér námsefni þriðja bekkjar og 

fengið tækifæri til að vinna skapandi verkefni með nemendum. Ég komst þó fljótt að því að 

það var ekki mikið svigrúm til skapandi vinnu þar sem hver mínúta í stundaskrá var 

skipulögð í þaula. Engu að síður tókst mér að vinna nokkur skemmtileg verkefni með 

nemendum og eftirfarandi er eitt þeirra: 

Skólinn á föstudegi 15. janúar 2021 

Eftir löngu frímínútur var haldinn bekkjarfundur sem ég ákvað að myndi byggjast á 

heimspekilegum samræðum þar sem rætt yrði um áhugahvöt og námslöngun nemenda. 

Í ljós kom að flestir nemendur höfðu mikinn áhuga á landafræði og að fræðast um lífið í 

öðrum löndum. Við ræddum um vikuna og ég sagði að ég skildi mjög vel að nemendum 

þætti hún erfið, en þeir höfðu haft marga mismunandi kennara vegna þess að kennarinn 

þeirra hafði meitt sig og var því kominn í veikindaleyfi. Ég var búin að vera með þeim í 

þrjá daga. Ég veitti því eftirtekt að þeim nemendum sem voru virkir í náminu og áttu 

auðvelt með að fylgja því eftir þótti vikan mjög skemmtileg en hinir voru ekki eins 

jákvæðir. Mig langaði að finna út hvernig ég gæti orðið þeim að liði í náminu. Í kjölfar 

þess að ég uppgötvaði að nemendur hefðu áhuga á landafræði kenndi ég þeim að búa til 

báta úr pappír. Ég mundi eftir að hafa séð falleg verk Halldóru Kristinsdóttur af 

Mynd 37: Verk efir Halldóru Kristinsdóttur 
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pappírsbátum á Safnasafninu og því eru verk Halldóru kveikjan að þessu verkefni auk 

samræðna við nemendur. Flestum gekk vel að búa til báta sem þeir síðan lituðu og gáfu 

nafn. Svo máttu nemendur teikna sig sjálfa og setja í bátinn. Ég sagði þeim að bátnum 

mættu þeir sigla til þess lands sem þá langaði til að skoða og að þeir mættu taka fjóra hluti  

með sér í ferðalagið sem þeir ættu að setja í tösku sem við bjuggum til úr pappír. Ég 

prentaði heimskort og þau gátu merkt siglingaleiðina og landið sem þau langaði að 

heimsækja. Ég bað krakkana að segja frá landinu sem þeir vildu heimsækja og rökstyðja af 

hverju þeir tóku þessa fjóra hluti með sér í siglinguna. Ég sýndi nemendum hvernig við 

gætum búið til öldur bæði í tvívídd og þrívídd. Í þessu verkefni er verið að samþætta 

sjónlistir, landafræði, náttúrufræði og heimspeki. Það var áhugavert að upplifa samræður 

nemenda á meðan þeir voru að vinna verkefnið og útskýrðu hvers vegna þeir ætluðu að 

sigla til dæmis til Ástralíu og af hverju þeir tækju með sér svefnpoka, vasaljós, veiðistöng 

og vatnsbrúsa. Við lituðum svo öldur á karton og límdum bátana á með kennaratyggjói í 

stað líms af því að sumir nemendur vildu síðan taka bátana með heim. Verkefnið unnum 

við smátt og smátt þegar við fundum smugu í stundaskrá nemenda. Ég fann að þeim þótti 

þetta verkefni áhugavert og oft var spurt: „Brynhildur, má ég halda áfram með bátinn eða 

má ég lita öldur?“ Í þessu verkefni kom vel í ljós hvernig börn læra, því nemendur völdu 

sér lönd til að sigla til sem þau höfðu einhverja tengingu við eða þekkingu á. Mörg vildu til 

dæmis sigla til Ástralíu af því að þar voru dýr sem þau langaði til að skoða og fræðast um. 

Margir vildu líka heimsækja ættingja í löndum sem þeir höfðu ferðast til áður og höfðu 

þekkingu á. Það er gaman að segja frá því að einn nemandi sagði mér að nokkru eftir að 

við lukum verkefninu lenti hann í sóttkví og notaði tækifærið til að æfa sig að búa til báta,  

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki bara einn heldur fimmtíu báta.  

Mynd 39: þessi heimshornaflakkari tók með sér úlpu, 

svefnpoka, vatnsbrúsa og vasaljós. 
Mynd 38: Þessi bátur er eftir nemanda í þriðja bekk 
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Námsverkefnið má sjá á vefslóðinni: Námsverkefni í sjónlistum - Bátar- samþætting 

Sjónlista og landafræð (google.com) 

 

https://sites.google.com/view/namsefnimyndlist/b%C3%A1tar-sam%C3%BE%C3%A6tting-sj%C3%B3nlista-og-landafr%C3%A6%C3%B0
https://sites.google.com/view/namsefnimyndlist/b%C3%A1tar-sam%C3%BE%C3%A6tting-sj%C3%B3nlista-og-landafr%C3%A6%C3%B0
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6. Námsverkefnin 

Námsvefurinn: namsverkefni.is byggir á 11 mismunandi verkefnum. Tilgangur þeirra er að 

samþætta námsgreinar við sjónlistir og nota til þess fjölbreyttar aðferðir. Auk þess eru 

kynntir nýir miðlar við nám og kennslu í listgreinum, og má þar nefna öpp eins og Stop 

Motion Studio, FlipaClip og PowerDirector. Ég lít svo á að ekki sé lengur hægt að byggja 

námskrá skóla eingöngu á hefðbundnum námsgreinum sem eru tiltölulega óháðar hver 

annarri heldur verði að leitast við að samþætta námsgreinar og skapa úr þeim samstæða 

heild. Ég tel afar mikilvægt að skapa tengsl námsgreina og viðfangsefna í námi við lífið 

sjálft og nánasta umhverfi. Eitt af mikilvægustu hlutverkum kennarans er að hvetja 

nemendur til að vinna á sem fjölbreytilegastan hátt og kenna þeim það í gegnum námsefni 

sem gefur nemendum svigrúm til að velja mismunandi leiðir. Í rannsókn minni hef ég 

komist að því að list- og verkgreinakennarar eru nánast allir að búa til sitt námsefni sjálfir 

en nánast ekkert af því efni er aðgengilegt á netinu. Með námsvefnum og þeim verkefnum 

sem hann inniheldur legg ég mitt af mörkum til að gera námsverkefni í sjónlistum 

aðgengileg á netinu. Ég lít á gerð námsverkefnanna sem lifandi ferli sem tekur stöðugum 

breytingum, og því lít ég svo á að verkefnin séu ekki fullkláruð heldur í stöðugri þróun. 

Þegar þetta er skrifað er ég aftur byrjuð að kenna og það hefur komið mér skemmtilega á 

óvart hversu mikið námsvefurinn er strax farinn að gagnast mér og nemendum. Í morgun 

unnum við verkefni sem heitir Tvívítt og þrívítt form og það var frábært að geta varpað 

lýsingu á verkefninu á vegginn og sýnt þeim kveikjurnar. Það auðveldaði mér vinnuna og 

hjálpaði þeim að skilja hugmyndirnar. 

Börn læra að skilja veröldina með því að endurskapa reynslu sína, hvort sem er með 

myndmáli, texta eða líkamlegri tjáningu. Ég lít svo á að nám með aðferðum lista gefi 

nemendum tækifæri á að tjá sig á persónulegan hátt og að velja sér skapandi leiðir í námi. Í 

námsverkefnunum er lögð áhersla á að samþætta list- og verkgreinar við til dæmis: 

útikennslu, heimspeki, náttúrufræði og umhverfismennt. Nemendum er boðið að nálgast 

viðfangsefnið með sínum persónulega hætti og lögð er áhersla á að engin ein leið sé rétt. 

Ég trúi því að þegar persónulegar leiðir nemenda eru virtar valdeflist hann, læri að virða 

verk sín jafnt sem annarra og læri að hægt er að fara margar leiðir í námi. 

6.1 Nemendur verða oft frjálsari í fasi utandyra  

Í nokkrum verkefnanna er fjallað um aðferðir til að efla skapandi hugsun í náttúrunni, 

leikni í þróun hugmynda og hæfni til að koma þeim á framfæri. Nemendur nota 

skissubókina við að skrásetja hugmyndir og þróa þær í gegnum til dæmis ljósmyndir og 
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tilraunir með vatnsliti og náttúrulegan efnivið. Ég tel að með því einu að fá nemendur til að 

veita náttúrunni athygli, t.d. „litum trjánna og hvernig þeir breytastׅ“, verði þeir meðvitaðri 

um umhverfið og mikilvægi þess að við berum virðingu fyrir jörðinni og lífríkinu. 

Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera nemendur hæfari til að takast á við 

viðfangsefni er lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. 

Í verkefnunum er áhersla lögð á að tengja nemendur við umhverfi og náttúru og efla 

virðingu þeirra fyrir jörðinni. Því er útikennsla mikilvægur þáttur, og má þar nefna smiðjur 

í gerð snjóskúlptúra, verkefni um haustið og Lystigarðinn á Akureyri. Með útikennslu er 

hægt að virkja fleiri skilningarvit og gefa nemendum aukið svigrúm auk þess sem þeir fá 

tækifæri til að kynnast og nýta kosti náttúrunnar og nærumhverfis. Markmiðið með 

útikennslu er að nemandinn byggi upp sína eigin þekkingu byggða á áhugasviði hans og 

þekkingargrunni og verði meðvitaðri um umhverfi sitt. Mín upplifun af útikennslu er að oft 

kynnist maður annarri hlið á nemendum og nemendur sem lítið tjá sig í tímum verða virkir. 

Því tel ég að útikennsla geti haft ótvíræð áhrif á sjálfsmynd nemenda á jákvæðan hátt, 

sérstaklega þá hlið sjálfsmyndarinnar sem snýr að skólanum.  

Nemendur verða oft frjálsari í fasi utandyra og sýna á sér aðrar hliðar sem getur styrkt 

tengslin þeirra á milli og við kennarann. Ég hef persónulega reynslu af því eftir að hafa 

haldið námskeið í snjóskúlptúragerð í Hlíðarfjalli og fengið til mín nemendur sem ég 

kenndi í grunnskóla. Ég man hvernig ég kynntist nemendum á annan hátt, þeir voru 

frjálsari og opnari. Mér fannst við verða nánari þegar við höfðum skapað sameiginlegar 

minningar utan veggja skólans. Sumir nemendur þurfa einfaldlega meira rými en 

skólastofuna til að komast hjá árekstrum við aðra nemendur, auk þess sem þeir fá þá betra 

andrúm til að einbeita sér að viðfangsefnum. 

6.2 Vinna við gerð verkefna 

Mér þykir alltaf betra að vinna verkefnin sjálf áður en ég legg þau fyrir nemendur. Þá 

kvikna nýjar hugmyndir og eitthvað vinnsluferli fer af stað og undirmeðvitundin vinnur 

með manni. Þegar ég vann námsefnið um haustið, „Myndlistarverkefni og 

umhverfismennt“, tók ég sérstaklega eftir því hversu vel ég tók eftir litum í náttúrunni og 

hvernig lauf trjánna breyttust dag frá degi og ég varð mun meðvitaðri um umhverfi mitt á 

meðan á verkefninu stóð og líka á eftir. Verkefnið skilaði mér aukinni meðvitund gagnvart 

umhverfi mínu. Kjarni þessa verkefnis byggir á námskenningum um útinám og 

reynslunám. 
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Ég lít svo á að hæfileikinn til að undrast og hrífast sé drifkrafturinn í sjálfu lífinu. Undrunin 

veitir okkur löngun til að rannsaka og öðlast dýpri þekkingu á því sem hrífur okkur. Oft 

langar okkur að feta í fótspor þeirra sem hrífa okkur, öðlast þekkingu þeirra og útgeislun. 

Það er góður eiginleiki að geta hrifið aðra með sér, sérstaklega ef þig langar til að veita 

öðrum innsýn í það sem hrífur þig. Þess vegna er afar mikilvægt að kennari hafi góðar 

kveikjur til að vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu.  

6.3 Endurvekja og endurvinna úr gömlu og fundnu efni 

Hluti af listgreinakennslu í dag miðast að því að opna augu nemenda fyrir því að það sem 

við hendum og köllum úrgang getur verið dýrmætt hráefni sem getur verið spennandi að 

nýta á skapandi hátt. Það eru einhverjir töfrar fólgnir í að taka eitthvað sem enginn vill og 

gefa því smá fegurð. Ég sé fyrir mér að sjálfbærni gæti verið tilvalið efni í heimspekilegar 

samræður og verkefni í sjónlistum og opnað augu nemenda fyrir mikilvægi þess að við 

leggjum öll okkar af mörkum til að skapa betri veröld fyrir okkur og komandi kynslóðir. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 40: Hiroyuki Nishimura  notar 

viðarafganga eða frákast í verkin sín. 

Mynd 43: Verk eftir Ryosuke 

Harashima. 

Mynd 41: Ryosuke Harashima  býr 

til nútímalega hluti úr gömlum 

efniviði. 

Mynd 42: Magnús Helgason styðst 

nær eingöngu við endurunnið efni í 

verkum sínum 

Mynd 44: Norihiko Terayama  notar 

náttúrulega hluti eins og rekavið í 

verkin sín. 
Mynd 45: Verk eftir 

Basquiat, málað á gamla 

hurð. 
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búa samt yfir mikilli fegurð hvert á sinn hátt. Sum þeirra eru fáguð og viðkvæm, meðan 

verk Basquiat öskra á áhorfandann með hömlulausri og einlægri tjáningu sinni. Ég sé fyrir 

mér að þessi verk geti verið kveikja að heimspekilegum samræðum um sjálfbærni og 

hvernig er hægt að endurvekja og endurvinna úr gömlu og fundnu efni. Í verkefninu List úr 

rusli eða fundnu efni er nemendum boðið að skapa sitt eigið verk úr rusli eða fundnu efni 

auk þess sem þeir læra að beita viðeigandi verkfærum og áhöldum við útfærslu á eigin 

verki. Með hæfileika ruslaleitarans og einbeittan vilja getur list komið hvaðan sem er og 

verið gerð úr hverju sem er. 

Námsvefur: Námsverkefni í sjónlistum (google.com) 

 

 

 

https://sites.google.com/view/namsefnimyndlist/home


 

 
80 

7. Umræða 

Í inngangi ritgerðarinnar tala ég um frelsið sem ég ólst upp við og hvernig við börnin 

fengum að kynnast umhverfinu upp á eigin spýtur. Dewey talar um að sú skoðun að öll 

sönn menntun eigi sér stað með tilstyrk reynslu merki ekki að öll reynsla stuðli að sannri 

eða jafn góðri menntun (Dewey, 2000). Ég upplifði náttúruna með skynfærunum fann ilm, 

áferð, bragð og bjó til leiki með krökkunum í bænum en hins vegar minnist ég þess ekki að 

skólinn hafi lagt áherslu á að fræða okkur um okkar nánasta umhverfi eins og fjöllin í kring 

eða lífríkið í hafinu en ég minnist þess að hafa þurft að læra utan bókar kristinfræði, um 

atvinnuvegi allra helstu landa í Evrópu, loftslag og landslag, ég man eftir vogskornum 

ströndum og tempruðum beltum, í sumum löndum var kolavinnsla aðalatvinnuvegur eða 

skógarhögg, landbúnaður eða sjávarútvegur en ég man ekki eftir því að hafa farið í 

könnunarleiðangur með kennaranum mínum til að læra um atvinnuveginn, húsin og söguna 

í bænum okkar. Sannarlega hefði mátt nýta okkar nánasta umhverfi til náms og kenna 

okkur um lífríkið og hringrásirnar. Ég lít svo á að hlutverk kennara sé að kveikja áhuga 

nemenda og tengja viðfangsefni við reynsluheim þeirra. Í rannsókn minni hef ég öðlast 

dýpri skilning á mikilvægi þess að tengja nýfengna þekkingu við fyrri þekkingu, hvernig 

þekkingarnet nemenda stækkar og þeir öðlast fleiri tengingar sem hjálpa þeim að nema og 

skilja í víðara samhengi samanber kenningar Piaget sem leggja grunninn að sjónarhorni 

innan hugsmíðahyggjunnar sem kennt er við hugræna hugsmíðahyggju (e. cognitive 

constructivism) og felur í sér að hver nemandi fyrir sig skapi sér sinn eigin skilning á 

nýjum upplýsingum sem byggðar eru á fyrirliggjandi þekkingu þeirra. 

7.1 Bakgrunnsþekking sem aflað er með viðtölum.  

Mér finnst eftir viðtöl mín við Arnhildi og föður minn Kristin megi glögglega sjá hver 

munurinn er á nemendamiðuðu námi og hefðbundnu kennaramiðuðu námi. Að í stað þess 

að sérfræðingar, eða kennarar, taki alfarið ákvarðanir um hvað sé nemendum  fyrir bestu sé 

unnið með þeim á jafnréttisgrunni þar sem viðhorf þeirra og reynsla vega jafn þungt og 

þekking sérfræðingsins. Eins og kom til dæmis fram í viðtalinu við Arnhildi eru 

kennararnir í Myndlistarskólanum í Reykjavík ekki einhverjir sem vita allt eða ráði öllu 

heldur byggjast samskiptin á samtali milli kennara og nemenda eitthvað sem hún upplifði 

ekki í grunnskóla, þar segir hún að nemendur hafi eiginlega aldrei haft rétt fyrir sér, þeir 

áttu bara að þegja og hafa hljótt á meðan kennarinn talaði. „Í Myndlistarskólanum í 

Reykjavík eru nemendur hvattir til að tala og hafa skoðanir og byggja upp sína eigin 

þekkingu“ segir Arnhildur. 
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Þegar Arnhildur 25 ára talar um grunnskólaárin sín rímar það á margan hátt við upplifun 

Kristins 84 ára af sínum grunnskólaárum hvað varðar stöðu nemenda gagnvart kennara. 

Í viðtalinu við Kristin kemur skýrt fram hvernig kerfið og miðstýrðar námskröfur komu í 

veg fyrir að hann fengi svigrúm til að þróa skapandi nám og mismunandi námsleiðir í 

samstarfi við nemendur. Ég lít svo á að kerfið eigi fyrst og fremst að ýta undir skapandi 

starf og veita nemendum svigrúm til að velja mismunandi námsleiðir. 

Í viðtölum mínum við nemendur kemur fram að krakkarnir vilja frelsi innan skólans en 

ekki takmarkalaust frelsi  því þá telja þau að allt muni fara úr böndunum heldur vilja þau 

frelsi innan ákveðins ramma. Í ritgerð Guðmundar Heiðars Frímannssonar, Raddir 

nemenda og lýðræði í skólastarfi segir hann að óttinn við stjórnleysi hafi gert menn 

fráhverfa hugmyndum um nemendamiðað skólastarf en með því sé alls ekki litið svo á að 

nemendur eigi að búa við fullkomið frelsi til að gera hvað sem þeir vilja. Guðmundur telur 

undirstöðu góðs uppeldis og menntunar vera gagnkvæm áhrif fullorðinna og barna 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2013, bls. 95).  

Robinson talar um í bók sinni Creative schools að hvar sem þú ert eða hver sem þú ert þá 

getur þú lagt þitt af mörkum til að breyta skólakerfinu en í bókinni talar hann um hvernig 

menntakerfið er mótað af aðilum eins og stjórnmálamönnum sem hafi takmarkaðan 

skilning á menntun og hlutverki skóla í nútímamenningu. Robinson tala um heildstæðari 

nálgun. Kennslu og nám sem hlúir að fjölbreyttum hæfileikum nemenda og býður 

mismunandi námsleiðir (Robinson, 2015 ) 

Í viðtölum mínum við sjónlista-og verkgreinakennara kemur glöggt í ljós skortur á 

námsefni sem gæti leiðbeint kennurum við að tengja nám og kennslu við hæfniviðmið 

námskrá. Læðist að mér sá grunur að enn sé það viðhorf ríkjandi að list- og verkgreinar 

þyki ekki eins mikilvægar og aðrar greinar en í skýrslu um Starfshætti í grunnskóla við 

upphaf 21. aldar kom í ljós að list- og verkgreinarnar röðuðust ofarlega hjá nemendum 

sem skemmilegar en neðarlega sem mikilvægar og sömu eða svipuð viðhorf mátti sjá hjá 

foreldrum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Kennararnir sem ég tók viðtöl við eru 

myndlistarmenn og kennarar með langan kennsluferil og hafa aflað gagna og viðað að sér 

efni til kennslu í gegnum árin. Fyrir þá sem eru að byrja sinn kennsluferil hlýtur að vera 

áskorun að hafa lítið sem ekkert náms- og kennsluefni í höndunum til að styðjast við. Ég 

tel afar mikilvægt að til sé grunn-námsefni sem hægt er að vinna út frá, að allir nemendur 

fái heilsteypta og samræmda undirstöðu í list- og verkgreinum en það sé svo í höndum 

einstakra kennara að glæða efnið og gera það að eftirsóknarverðu námsefni fyrir nemendur. 
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Kennararnir voru allir meðvitaðir um mikilvægi nemendamiðaðra kennslu og þess að 

aðlaga námsefnið námsþörfum hvers og eins. Mér fannst viðmælendur mínir allir hafa 

mjög jákvætt viðhorf til nemenda og þeir töluðu um opnari og jákvæðari nemendur. Tveir 

af þremur kennurum töldu að viðhorf þeirra til nemenda og ólíkra þarfa þeirra hafi breyst 

með tilkomu uppbyggingarstefnunnar. Allir kennararnir höfðu jákvætt viðhorf til þess að 

samþætta en töluðu jafnframt um að oft skorti tíma til að framkvæma með nemendum allt 

það sem þeir telja mikilvægt að hann læri. 

Til að átta mig betur á gildi listsköpunar á líðan og sjálfsmynd einstaklinga tók ég viðtal 

við listakonuna Jonnu auk þess sem ég sagði frá minni eigin upplifun af listsköpun. Af því 

má ljóst vera að tjáning með aðferðum lista getur gagnast einstaklingum á marga vegu. 

Tjáning með aðferðum list getur hjálpað okkur að skilja okkur sjálf, umhverfi okkar og 

tilfinningar, listsköpun getur auk þess hjálpað okkur að sættast við það sem er. Ferlið sjálft 

færir okkur skilning, sköpunargleði og umburðarlyndi gagnvart því sem við stöndum 

frammi fyrir. Mona Nasseri talar um samspil milli líkamlegrar reynslu og hugsana og 

umbreytandi áhrifa list- og handverks á þann sem því sinnir: „ferlið við hverslags handverk 

er mjög þarft í lífi nútímamannsins ef til vill meira áríðandi en nokkru sinni áður‘‘segir 

Nasseri. Hún talar um að hin umbreytandi öfl handverksins séu afar mikilvæg“ (Nasseri, 

2013, bls. 32).  Þess vegna er það mikilvægt að nemendur læri að tjá sig með aðferðum 

lista. Það er mikil áskorun að takast á við óbærilegan sársauka, að geta tekist á við hann 

með listsköpun er ákjósanlegur kostur. Þú opinberar tilfinningar þínar en um leið opnar þú 

á samræður sem gagnast ekki bara þér heldur einnig þeim er sjá og upplifa verkin þín eða 

eins og Burns og Lamont benda á þá færir sköpunarkrafturinn okkur nær lífinu og hvert 

öðru, sköpunarkrafturinn er orka og afl sem streymir um líf okkar og færir okkur von, 

samkennd, þakklæti, hugrekki, frið og tilgang í hversdags lífinu og hvetur okkur til að 

virða gildi okkar og siðferði, frelsar okkur frá veraldlegu amstri” (Burns og Lamont 1995, 

bls. xiii). 

7.2 Reynsluþekking með tilraunum 

Með tilraununum lagði ég fyrst og fremst áherslu á nám og upplifun með aðferðum lista 

auk þess sem heimspekilegar samræður og útikennsla komu við sögu. Í verkefnunum fengu 

nemendur að forma hugmyndir sínar og tjá sig á marga vegu og nota til þess liti, form, 

áferð og ótal mismunandi aðferðir auk þess sem nemendur fengu tækifæri til að vinna út 

frá tilfinningum, innsæi og skynjun. 
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 Í ferlinu áttaði mig á að til að hægt sé að kafa dýpra í námsefnið þurfa námsloturnar að 

vera lengri og nemendur þurfa í auknum mæli að fá svigrúm til að uppgötva sína eigin 

námsstíla og námsleiðir. Skólakerfið setur nemendum þröngar skorður  þegar kemur að 

vali á mismunandi námsleiðum og betur má er duga skal. Nám ætti í auknum mæli að fara 

fram utan veggja skólans og skólastofunnar eins og til dæmis í nánasta umhverfi skólans en 

í námsverkefnunum nýti ég til dæmis Lystigarðinn og Hlíðarfjall sem vettvang náms. 

Eygló Björnsdóttir bendir á í grein sinni Hollur er heimafenginn baggi að umhverfismennt 

hafi það að markmiði að miðla þekkingu um fyrirbrigði náttúrunnar og efla skynjun okkar 

og tilfinningar fyrir umhverfinu, að skilningurinn leiði það af sér að við förum að bera 

aukna virðingu fyrir lífríkinu. Í greininni er bent á hvernig hægt er með samþættingu 

námsgreina að gera umhverfismennt og heimabyggðarfræðslu að þungamiðju skólastarfs. 

Sagt er frá aðferðum grenndarkennslu og umhverfistúlkunar sem leiðum til að efla 

umhverfisvitund nemenda og kynna þeim þá fegurð og kosti sem umhverfið býr 

yfir (Eygló Björnsdóttir, 2005).  

Nám með aðferðum lista gerir þær kröfur að við nálgumst viðfangsefnið með opnum huga 

að við höfum það hugfast að eingin ein leið sé rétt. Ferlið var eins og  könnunarleiðangur 

vakti tilfinningaleg viðbrögð hjá nemendum og gerði þeim kleift að tjá eigin sýn með 

sínum persónulega hætti. Ég trúi því að þessi aðferð glæði nám nemenda. Nám með 

aðferðum lista snýst um að vekja skilning og einhvers konar skynjunarviðbrögð hjá 

nemendum og hvetja til ígrundunar svo þeir upplifi nám á dýpri hátt en venjulega. Í 

tilraununum upplifði ég að með því að hlusta á nemendur og leyfa þeim að hafa 

frumkvæðið í þekkingarleit sinni urðu efnistökin áhugaverðari og eftirminnilegri en 

mögulegt hefði verið með hefðbundnu bóknámi. Ég tel mikilvægt að nemendur læri 

aðferðir til að opna sköpunargáttina. Það er hlutverk kennara að vísa veginn og miðla 

aðferðum sem gætu gagnast og nýta sköpun sem aðferð. Samuel bendir á í bók sinni 

Mindful crafting að meðvituð nærvera okkar sé í raun það dýrmætasta sem við getum gefið 

okkur sjálfum og öðrum. Þegar við erum raunverulega til staðar verðum við náttúrulega 

forvitin og fær um að gefa svör við spurningum út frá okkar eigin sannfæringu. þegar við 

bregðumst við lífinu með nærveru og núvitund, byrjum við að líta á heiminn eins og  

listamenn gera segir hún (Samuel, 2018, bls. 25). Þessu er ég hjartanlega sammála. 

Meðvituð, gefandi  nærvera og einlæg leiðsögn byggð á ígrundun og þekkingu er það 

dýrmætasta sem kennari getur gefið nemanda sínum. 
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Eisner breytti sýn manna á kennslu með áherslu sinni á listir. Hann talar um að í 

listkennslu læri nemendur um eiginleika efnis, um form þess og áferð, þeir læra að skynja 

fegurð. Eisner talar um að með því að beina athygli og skynjun að viðfangsefninu verðum 

við betur í stakk búin til að fanga það sem í efninu býr í því samhengi talar hann um að í 

steini eða bergi búi meiri fegurð en nokkurt okkar sé líklegt til að uppgötva á ævinni. Hann 

bendir á að listin sé fær um að vekja upp tilfinningaviðbrögð.  Eisner telur gildi skapandi 

kennslu einkum felast í því að þroska hugsunarferli, auka næmi í skynjun og gefa aukna 

fjölbreytni í upplifun (Eisner, 2002).  Ég tel farsælt að vefa bæði skapandi og gagnrýna 

hugsun inn í sem flestar kennslugreinar. Heimspekilegar samræður tel ég afar gagnlegar til 

þess að efla gagnrýna hugsun og kenna nemendum að taka þátt í uppbyggilegum 

samræðum. Jóhann Björnsson segir í formála bókar sinnar „68 heimspekiæfingar“ Að 

heimspekina megi vissulega stunda eða kenna sem sjálfstætt fag en þar sem heimspekin er 

ekki síður sjónarhorn og aðferð við að nálgast hin ýmsu viðfangsefni væri það ekki síðra ef 

hún gæti orðið í ríkari mæli samofin öðrum námsgreinum. Hann segir að í öllum 

námsgreinum megi spyrja og rökræða heimspekilega (Jóhann Björnsson, 2016).  

Í listasmiðjunum um Lystigarðinn lagði ég ríka áherslu á að nemendur héldu áfram að 

skrifa og teikna í rannsóknardagbækurnar sínar. Í samtali mínu við móður eins þátttakanda 

kom í ljós að dóttir hennar hafði haldið áfram að vinna í rannsókardagbókina sína eftir að 

listasmiðjunum lauk, sem mér fannst frábært að heyra því ég tel að lang mikilvægasta 

viðhorfið sem myndast getur hjá nemanda sé löngun hans til að halda áfram að læra. 

Þegar farnar eru nýjar leiðir í kennslu má gera ráð fyrir óreiðu á fyrstu stigum en það er 

óhjákvæmilegur fylgifiskur. Listræn og tilraunakennd kennsla kann að vekja upp margs 

konar tilfinningar hjá kennara þar sem hann efast um aðferðir og gagnsemi. Þá getur verið 

gagnlegt að eiga samtal við nemendur og spyrja þá hvað þeir hafi lært í ferlinu. Mín 

reynsla segir mér að svör þeirra koma skemmtilega á óvart.  

7.3 Námsverkefnin 

Námsvefurinn: namsverkefni.is byggir á 11 mismunandi verkefnum. Tilgangur var að 

samþætta námsgreinar við sjónlistir og nota til þess fjölbreyttar aðferðir auk þess eru 

kynntir nýir miðlar við nám og kennslu í listgreinum má þar nefna öpp eins og Stop 

Motion Studio, FlipaClip og PowerDirector.  Ég lít svo á að ekki sé lengur hægt að byggja 

námskrá skóla eingöngu á hefðbundnum námsgreinum sem eru tiltölulega óháðar hver 

annarri heldur verður að leitast við að samþætta námsgreinar og skapa úr þeim samstæða 

heild. Gardner telur samþættinguna mikilvæga til þess að nemendur öðlist heildarskilning á 
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námsefninu (Gardner, 1993, bls. 126–127). Með því að samþætta mismunandi námsgreinar 

legg ég mitt á vogarskálarnar til að sameina í stað þess að aðskilja og skerpa skilning á því 

að ávinningur slíkrar samþættingar er margvíslegur. Eisner bendir á í bók sinni The Arts 

and the Creation of Mind að það að nota aðferðir lista og sköpun þurfi ekki að vera bundið 

við listgreinar heldur sé hægt að nýta aðferðir lista í fleiri námsgreinum hvort sem það eru 

vísindi eða náttúrufræði (Eisner, 2002) Í verkefnunum legg ég áherslu á að við nýtum 

umhverfi okkar utan veggja skólans til kennslu og náms, að við gefum nemendum í 

auknum mæli tækifæri til að leita fanga í náttúrunni og glæðum áhuga þeirra á umhverfinu 

og því sem lifir. Mín reynsla er sú að skynjun okkar verður skarpari og við lifnum við 

þegar nám og kennsla fer fram utan veggja skólans.  

Þegar þetta er skrifað er ég aftur byrjuð að kenna og það hefur komið mér skemmtilega á 

óvart hvernig námsvefurinn: namsverkefni.is er strax farinn að gagnast mér og nemendum 

mínum. Í morgun unnum við verkefni sem heitir “Tvívítt og þrívítt form” og það var 

frábært að geta varpað lýsingu á verkefninu á vegginn og sýnt nemendum kveikjurnar, það 

auðveldaði mér vinnuna og hjálpaði þeim að skilja hugmyndirnar. Það var afar mikilvægt 

fyrir mig að vinna námsverkefnin með nemendum, þannig gat ég áttað mig betur á því sem 

leggja bar áherslu á. Ég vil benda á að gerð námsefnis er lifandi ferli og breytingum 

háð. Því lít ég svo á að gerð námsefnisins sé ekki lokið heldur breytist það með mér og 

nemendum mínum, því mun ég halda áfram að stækka námsvefinn og deila honum 

með öðrum.  
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Lokaorð 

Í gegnum þetta ferli hef ég aukið skilning minn á hvernig þekking verður til og hvernig 

nemendur byggja sinn eigin þekkingargrunn. Ég hef öðlast skilning á mikilvægi þess að 

tengja nýfengna þekkingu við fyrri þekkingu.  

Ég hef kynnst mörgum góðum höfundum sem hafa hjálpað mér að orða reynslu mína og 

skerpa skilning minn á viðfangsefninu. Ég hef víða leitað fanga og margt sem hefur veitt 

mér innblástur og glætt áhuga minn og skilning á mikilvægi þess að samþætta fremur en 

aðskilja. Eitt af því sem jók mér skilning voru dagbækur landkönnuða sem eru lýsandi 

dæmi um samþættingu. Landkönnuðurinn skráir hugsanir sínar og þekkingu, hann teiknar 

myndir af því sem fyrir augum ber og reynir að skilja, hann tjáir tilfinningar og hughrif. 

Oft er hann hugsuður og frumkvöðull og í skrifum sínum og teikningum samþættar hann til 

dæmis náttúrufræði, vísindi, heimspeki og sjónlistir á persónulegan máta. 

Ég hef betur gert mér grein fyrir mikilvægi skapandi greina fyrir sérhvern nemanda, 

hvernig skapandi nám getur hjálpað nemenda að kjarna sig, hvernig sköpun getur hjálpað 

nemenda að skilja sig og umhverfi sitt betur, glætt áhuga hans á námi og mismunandi 

námsleiðum.  

Í rannsókn minni hef ég meðal annars vitnað í Mona Nasseri fræðimann á sviði heimspeki 

sem rannsakaði í doktorsverkefni sínu þær breytingar sem ferlið við að sinna handverki 

hefur á einstaklinginn og hvernig það ýtir undir vitsmunaþroska hans. Nasseri talar um að 

hugmyndafræði hraða, iðnvæðingar og framleiðslu sé komin í þrot að fólk kalli eftir 

innblæstri til breyttra lífshátta og hugsunar þar sem hin skapandi hönd og handverkið gegni 

veigamiklu hlutverki (Nasseri, 2013, bls. 14). Ég tel að skólakerfið gegni mikilvægu 

hlutverki í að breyta viðhorfi til list- og verkgreina og skerpa skilning okkar á að ferlið 

sjálft við iðkun handverks glæðir lífið okkar og veitir okkur aukna meðvitund og samkennd 

með því sem lifir. Í gegnum þessa rannsókn hef ég komist að því að list- og 

handverksiðkun veitir okkur aukið innsæi og visku, að ferlið sjálft kennir okkur að tengjast 

okkur sjálfum og umhverfi okkar. Ég hef aukið skilning minn á mikilvægi þess að skilja 

hlutverk listkennslu og greina gildi hennar á sama hátt og gert er við aðrar námsgreinar. Ég 

álít að ef nemendur fái tækifæri til að móta sínar námsleiðir í auknum mæli því meira læri 

þeir og að nám þeirra verði innihaldsríkara og ýtir undir aukin fróðleiksþorsta og 

sköpunargleði. Síðast en ekki síst hef ég mótað minn eigin námsvef sem mun hjálpa mér að 

halda utan um tilraunir og námsverkefni með nemendum auk þess sem ég get deilt 
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verkefnum með öðrum kennurum. Ég lít á gerð námsverkefna sem lifandi ferli sem mun 

taka stöðugum breytingum.  

Til þess að nám og kennsla með aðferðum lista eigi sér stað verðum við að bregðast við 

heiminum með því að nota skynfærin okkar. Við þurfum að vera meðvituð um að við 

lærum í gegnum skilningarvitin ekki síður en vitsmuni okkar. Þegar við lesum sögur eða 

ljóð búum við til myndir í huga okkar sem hafa þrívíddarform og lög af skynupplýsingum. 

Því betri sem skrifin eru þeim mun öflugri verða þessar myndir fyrir lesandann. Eins er það 

með kennslu. Hvernig við miðlum þekkingu okkar hefur mikið um það að segja hvernig 

nemandinn lærir og hvort tiltekin þekking dýpkar og hvort henni sé viðhaldið. Því betur 

sem við höfðum til allra skynfæra því öflugra verður námið fyrir nemandann. Með þessu er 

ég ekki að segja að allir kennarar verði að vera leikarar eða trúðar svo að nemandi læri 

heldur að hann verður að vera meðvitaður um mikilvægi þess að höfða til allra 

skynfæranna. Í kennslustofunni notum við sjónskynjun og heyrn. En kennsla með 

aðferðum lista gerir þær kröfur að við höfðum til allra skynfæranna fimm sem er heyrn, 

sjón snerting, bragðskyn og lyktarskyn. Við ættum að vera vakandi fyrir þeirri staðreynd 

að börnin okkar upplifa umhverfi sitt í kennslustofunni og námið sem á sér þar stað í 

gegnum bæði líkama og huga. 

Að vaxa í gegnum skapandi ferli krefst þess að þú takir meðvitaða ákvörðun um að þú 

viljir kenna og læra með aðferðum lista. Það krefst þess að þú sért vakandi og 

móttækilegur fyrir góðum hugmyndum og aðferðum því að þær gætu verið á vegi þínum 

hvar sem er og hvenær sem er. Að vaxa í gegnum skapandi ferli er lífsmáti því eins 

landkönnuðurinn verður þú að vera vakandi fyrir undrunum í veröldinni og byggja 

meðvitað upp þinn þekkingargrunn þannig munt þú glæða áhuga annara. Ég trúi því að 

athöfnin í sjálfri sér, ferlið við að skapa hjálpi okkur að kjarna okkur og sýna heiminum 

hver við erum. Hvort sem það er skrifaður texti, mynd sem þú málar eða leikfang sem þú 

smíðar þá lærir þú eitthvað um sjálfan þig og hvernig þú getur notað krafta þína til að 

hjálpa öðrum. Sköpunarferlið er gefandi í sjálfu sér en það getur vissulega líka verið 

sársaukafullt og viðkvæmt ferli. Að vaxa í gegnum skapandi ferli er áskorun! 
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