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Formáli

Árið 2019 sat ég í bíl fyrir utan Korpúlfsstaði á köldum nóvembermorgni og hugsaði um 

framtíðina. Ég vann við að leggja hellur og hafði nýlokið við göngustíg á golfvellinum. Þriðja

barn okkar hjóna var orðið eins árs og mér fannst breytinga þörf. Ég rak augun í auglýsingu 

um kennslustöðu í Hafnarfirði; sendi póst og hugsaði að líkurnar á því að ég yrði kennari 

væru nú ekki miklar. Svo fór ég aftur í hellurnar. Tveim dögum síðar stóð ég fyrir framan 

fyrsta umsjónarbekkinn minn í Hafnarfirði og kenndi þeim efnafræði. Þetta varð upphafið á 

einhverju skemmtilegasta tímabili lífs míns . Ég fann mína köllun – að verða kennari og eins 

og í öllum alvöru ferðalögum eru óvæntar beygjur og áfangastaðir á leiðinni. Ári síðar hafði 

ég skráð mig í meistaranám í Listaháskólanum þaðan sem ég útskrifaðist árið 2008 úr 

nýstofnaðri braut sem þá hét Fræði og framkvæmd. Maðurinn sem útskrifaðist hafði ekki 

verið laus við hroka, með augun á stórsigrum í listum og lífi. Maðurinn sem byrjaði í 

meistaranáminu var ögn þroskaðri, aðeins tilbúnari að taka leiðsögn og leiðbeiningum og 

orðinn meðvitaður um mótþróann og þrjóskuna sem hafði gert honum erfitt fyrir áður. Á 

þessum þremur árum í meistaranáminu eignuðust við hjónin okkar fjórða barn og maður fann 

fyrir álaginu sem fylgir því að vera í námi sem þessu samhliða fullri vinnu og reksturs 

heimilis. Þess vegna langar mig að byrja þessa ritgerð á þökkum. Þó nafnið mitt sé skrifað 

fyrir ritgerðinni er þetta samvinnuverkefni og hefði aldrei orðið mögulegt án aðstoðar alls 

þess góða fólks sem hefur bæði trúað á mig og gert mér mögulegt að ná þessum áfanga. Fyrst 

vil ég nafna móður mína, Stefaníu Erlingsdóttir, sem stóð vaktina með mér á lokasprettinum í 

skrifunum og hjálpaði okkur að halda heimilinu gangandi. Mig langar líka að þakka afa 

Randver fyrir stuðnginn og aðstoðina. Mig langar að þakka leiðbeinandanum mínum Vigdísi 

Gunnarsdóttur, leikkonu, fyrir að hafa trú á mér og vera alltaf tilbúin að spjalla á erfiðum 

stundum. Ég verð líka að færa Lars Imsland, skólastjóra í Hraunvallaskóla og öllu 

stjórnendateyminu þar mínar bestu þakkir, fyrir að hafa gert þetta nám mögulegt og hvatt mig 

áfram. Mig langar líka að minnast á föður min,, Birgi Svan Símarson, ljóðskáld og kennara 

sem lést meðan ég var í náminu – takk pabbi fyrir öll okkar góðu samtöl um kennslu og 

uppeldi – þau varðveiti ég og leita oft í þegar ég stend frammi fyrir áskorunum. Og að lokum 

vil ég þakka eiginkonu minni, Írisi Önnu Randversdóttur, fyrir þolinmæðina og stuðninginn  - 

henni á ég í raun allt að þakka.
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Útdráttur

Námskeiðið Ratað um listina snýst um samþættingu, umhverfismennt og gildi þess að nota 

kennslufræðilega leiki. Í námskeiðinu notast ég við ratleik sem ég bjó til fyrir snjallsíma þar 

sem markmiðið er að finna öll listaverkin í alþjóðlega höggmyndagarðinn á Víðistaðatúni og 

leysa þrautir. Ratleikurinn er opinn öllum í forritinu Turf hunt og því ætti námskeiðið og 

ratleikurinn að geta nýst skólum í Hafnarfirði í framtíðinni. Ritgerðin skiptist í tvo hluta, í 

þeim fyrri fjalla ég um þau fræði sem liggja til grundvallar námskeiðinu og ratleiknum.  Í 

seinni hluta ritgerðarinnar fjalla ég um heimsókn mína í Engidalsskóla en þar fékk ég að prófa

námskeiðið og ratleikinn með nemendum í 7. bekk.

Markmið mitt með ratleiknum og námskeiðinu er að búa til samþættingarverkefni sem 

sameinar áhugamál mín og ástríðu í kennslu sem er útinám, hópavinna og sköpun. Mig langar

einnig til að verkefnið mitt geti orðið kennurum í mismunandi fögum innblástur og jafnvel 

upphafspunktur í skapandi eða listrænu ferli. Tilraunir mínar með ratleikinn og kennsluna 

hafa sannfært mig um gildi þess að leika sér og vera úti. Þrátt fyrir að Víðistaðatúnið í 

Hafnarfirði sé vinsæll áfangastaður bæði leik- og grunnskóla í bænum er ekkert kennsluefni 

garðinum sérstaklega.  Ratað um listina er tilraun til að bæta úr því. 

My final project Finding your way through art is about educational games, enviromental 

studies and intergration of multiple studies. I created a „Treasure hunt“ game for smartphones 

where the aim is to find all the sculptures on Víðistaðatún and solve puzzles. My hope is for 

this game to be part of the curriculum in the schools in Hafnarfjörður in the future. This essay 

is divided into two parts. In the first part I write about the theoritical backround of the seminar

Fidning your way through art and the treasure hunt game. In the second part I describe my 

visit to Engidalsskóli where I got an oppurtunity to teach the seminars with children in 7. 

bekkur. 

The aim of Finding your way through art is to create a project that shows how important and 

fun it is to intergrate different kind of studies. I also wanted to make a project about the things

that I find most interesting in teaching – outdoor studies, working in groups and creativity. 

My dream is that my project can inspire different teacher to step into the creative process and 

the artistic realm. My experiments with the project have at least convinced me of the merits of

learning outside and playing and having fun. Finally I find it sad that there exists no teaching 

material about the remarkable International Sculpture Garden in Víðistaðatún and my project 

Finding your way through art can hopefully fill that void.
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Inngangur  

„Þar sem jökullinn ber við loft hættir landið að vera jarðneskt, en jörðin fær hlutdeild í

himninum, þar búa ekki framar neinar sorgir og þessvegna er gleðin ekki nauðsynleg, þar

ríkir fegurðin ein, ofar hverri kröfu.“ (Halldór Laxness, 2010)

Þessi tilvitnun úr Heimsljósi eftir Halldór Laxness er óður hans til náttúrunnar. Ást 

nóbelskáldsins á náttúrunni skín í gegn við lestur bóka hans og þessi tilvitnun úr fyrsta kafla 

bókarinnar „Fegurð himinsins“ hefur alltaf snert streng í mínu hjarta. Náttúran hefur þá 

sérstöðu að það er ekki eingöngu hægt að læra um hana af bókum. Hana þarf að upplifa og 

njóta. Án þess að upplifa náttúruna er ekki hægt að skilja hana og án skilnings á náttúrunni 

skortir okkur samhengið til að skilja bæði okkur og lífið sjálft.

Þegar ég byrjaði í listkennslunáminu við Listaháskóla Íslands grunaði mig ekki að 

lokaverkefni mitt myndi snúast um náttúruna. Síðastliðin fjögur ár hef ég starfað sem 

umsjónarkennari við Hraunvallaskóla í Hafnarfirði en á að baki nám í leiklist við Listaháskóla

Íslands. Ég hef því brennandi áhuga á samþættingu námsgreina og að nota listir, hópasvinnu 

og sköpun í „hefðbundnu“ námi. Áfangarnir Listmiðað umhverfisnám og Tálgað og tengt við 

náttúruna í kennaranáminu opnuðu svo nýjar dyr og kveiktu hjá mér þörf til að tengja 

náttúruna meira inn í mína kennslu. 

Baráttan gegn loftlagsbreytingum hafði líka áhrif á mig. Ekkert málefni er jafn 

aðkallandi og að beina stjórnvöldum heimsins út af þeirri braut sjálfstortímingar sem losun 

koltvíoxíðs og annarra gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftið er. Ég sá hins vegar fljótt að 

erfitt er að kveikja áhuga og ástríðu nemenda á þessum efnum með fyrirlestrum eða 

greinalestri. Um leið og ég byrjaði að nýta sköpun, samþættingu og list sem kveikjur fann ég 

hvernig kennslan náði betur til nemendanna og veitti mér sjálfum meiri gleði og ánægju. 

Mér fannst því ljóst að lokaverkefni mitt myndi snúast um náttúruna og listir – það er 

að segja að kenna nemendum um náttúruna í gegnum sköpun.  Í Aðalnámskrá Grunnskóla er  

sköpun einn af grunnþáttunum sex í aðalnámskrá og sögð vera „mikilvægur þáttur í öllu námi 

og starfi, ekki bara listmenntun.“ (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 18) 
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Hugmyndin þróaðist og varð að ratleik um Alþjóðlega höggmyndagarðinn á 

Víðistaðatúni sem var stofnaður af mönnum sem trúðu því að listin ætti að heima í 

almenningsrými og ætti að vera almenningseign. Ratleikurinn varð svo hluti af námskeiði sem

ég hélt í Engidalsskóla í Hafnarfirði fyrir nemendur í 7. bekk sem ég kalla Ratað um listina. 

Ég mun í ritgerðinni segja frá gerð og hönnun ratleiksins sem var upphafspunktur þessa 

lokaverkefnis. Ég mun lýsa námskeiðinu og segja frá upplifun minni og nemenda á því þegar 

tilraunakennslan fór fram og við áttum ógleymanlegan dag saman á Víðistaðatúni í leit að 

listaverkum. 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta. Í þeim fyrri fer ég yfir þann fræðilega grunn sem er að 

baki lokaverkefninu sem er umhverfismennt, samþætting og notkun leikja í kennslu. Í síðari 

hluta ritgerðarinnar lýsi ég verkefninu mínu, byrja á að segja frá gerð ratleiksins og svo 

hvernig námskeiðið Ratað um listina varð til.  Í lokaorðunum mun ég leitast við að tengja 

lokaverkefnið mitt og einstaka hluta þess við þær fræðikenningar sem ég fjallaði um í fyrri 

hluta ritgerðarinnar. Ég mun færa rök fyrir því að námskeiðið falli undir skilgreiningar á 

umhverfismennt, sé dæmi um vel heppnaða samþættingu og sýni fram á að kennslufræðilegir 

leikir dýpki nám og skapi jákvæðni og gleði hjá nemendum. 
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1. Útikennsla og umhverfismennt.

Hafnarfjörður er oft kallaður „bærinn í hrauninu“ út af hinu sérkennilega og fallega landslagi 

sem mótast hefur í eldgosum fyrr á öldum á Reykjanesskaganum. Ég gekk sem barn í 

Lækjarskóla, sem nú heitir Menntasetrið við Lækinn. Byggingin er umvafinn hrauni á þrjá 

vegu en fyrir framan skólann rennur lækurinn. Hraunið var okkar aðal leiksvæði, fullt af 

hellum og leynileiðum. Þegar veturinn gekk í garð var ekki síður spennandi að leika sér á 

ísilögðum læknum. Einn slíkur leikur kallaðist að „dúa“ og gekk út á að hoppa á ísskarninu 

þar til ísinn lét undan, brotnaði og einhver datt í lækinn. 

Maður sér varla fyrir sér að þessi leikur væri leyfður á skólatíma í dag. Að minnsta 

kosti ekki án eftirlits enda kom ósjaldan fyrir að einhver fór grátandi heim, í blautum fötum 

eða með skrámur. En leikurinn fól í sér lærdóm. Um leið og maður óttaðist að falla gegnum 

ísinn þá varð til hjá manni virðing fyrir ísnum. Í stað þess að horfa eingöngu á ísinn þá fann 

maður fyrir honum, heyrði hljóðið þegar hann var við það brotna og sá ísinn ganga í bylgjum 

þegar margir hoppuðu í einu.

Minningin um þennan leik kviknaði hjá mér þegar ég las greinina Hlutverk 

útiumhverfis í námi barna eftir Kristínu Norðdahl. Í greininni segir hún áverka og skrámur 

hluta af því að kynnast umhverfinu og læra að umgangast það.  Hún spyr hvort við viljum að 

börn séu sjálfstæð eða að það séu viðkvæm og háð fullorðnum? Það sé mikilvægt að finna 

jafnvægi þar á milli og gefa börnum „...tækifæri til að læra af hættulegum aðstæðum, takast á 

við þær og byggja upp sjálfstraust og hugrekki.“ (Norðdahl, 2016, bls. 13) 

1.1 Útikennsla í sögulegu samhengi

Franski heimspekingurinn Jean-Jaques Rosseau er einn af þeim hugsuðum og fræðimönnum 

sem hægt að rekja til upphafs skrásettra hugmynda um útikennslu. Rosseau, sem var uppi á 

átjándu öld, var hluti af hreyfingu upplýsingamanna sem tókust á um þær leiðir sem best væru

til þess fallnar að skapa nýtt samfélag sem byggt væri á framförun en ekki kyrrstöðu. 

Upplýsingamenn 18. aldar vildu byltingu í menntamálum, taka upp nýja tækni og 

þjóðfélagsskipan. Meðal þessara manna var þýski heimspekingurinn Georg Wilhelm Friedrich

Hegel en heimspeki hans gekk út á tilraunir til að gera kerfisbundna grein fyrir „bókstaflega 

öllu í veruleikanum og framvindu hans.“ (Björn Þorsteinsson, 2011)

 Hegel trúði því að ríkisvaldinu væru best beitt til skipulegra framfara og var 

áhrifavaldur manna eins og Karl Marx.  Rousseau færði hins vegar rök fyrir því að stöðug 
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framþróun sem skilaði sér í auknum lífsgæðum og auði borgarans væri ekki alltaf af hinu 

góða. Hann vildi skoða manninn út frá hugmyndum um hamingju og frumþarfir. Í raun þyrfti 

maðurinn aðeins húsaskjól og mat. Allar aðrar þarfir mannsins, þörfin fyrir viðurkenningu, 

félagsskap, auð og öryggi væru í raun hégómi og skapaðar af hagkerfi sem hefði það markmið

að búa til meiri auð.  Samkvæmt Rousseau var ástæða aukinnar óhamingju, í samfélagi sem 

varð sífellt ríkara, sú að bilið milli nýrra langana fólks og uppfyllingar þeirra varð meira og 

meira. (Árni Arnarson, 1995)

„Hinn náttúrulegi maður bar sig ekki saman við aðra og bjó ekki í heimi hræðslu, vona og væntinga, 

sem skapaðar eru af þjóðfélaginu. Maðurinn átti að vera hamingjusamur af því einu að vera til. 

Skynsemina skyldi ekki nota til þess að drottna yfir náttúrunni. Rousseau var fyrstur til þess að setja 

spurningamerki við það markmið mannsins að yfirvinna náttúruna, að líta á tré og fjöll sem hráefni 

framur en staði til að hvílast á og skoða.“  (Árni Arnarson, 1995, bls. 2)

Ein frægasta bók Rousseau heitir Emilé en í henni má finna mörg dæmi um 

útikennslu. Eitt slíkt dæmi sem mér fannst áhugavert er kaflinn um brotnu greinina en þar 

lýsir hann rökræðum við barn sem sér í fyrsta skipti grein sem flýtur í vatni. Barnið ályktar að

greinin sé brotin því það gerir sér ekki grein fyrir speglunaráhrifum vatnsins. Í stað þess að 

veiða greinina úr vatninu lýsir Rousseau mismunandi aðferðum til að nálgast viðfangsefnið út

frá hugsun og rökum. Til dæmis sé hægt að ganga hringinn í kringum vatnið og sjá að 

„brotið“ í greininni eltir alltaf augað til að mynda. (Rousseau, 1889, bls. 154)  Kaflinn um

brotnu greinina er dæmi um nám sem fer fram úti og byggir á athugun og ígrundun á 

náttúrunni sjálfri. Ekki er hægt að endurskapa þannig upplifun inn í skólastofu. Bókin vakti 

mikla athygli og urðu hugmyndir Rousseaus um menntun innblástur fyrir nýtt menntakerfi 

eftir frönsku byltinguna. (Inga Lovísa Andreassen & Auður Pálsdóttir, 2014)

1.2 Skilgreiningar á útikennslu

Það var ekki fyrr en 1989 sem umhverfisfræðsla var í fyrsta skipti skilgreind í aðalnámskrá og

heitið „umhverfismennt“ tekið upp. Ekki var farin sú leið að gera umhverfismennt að nýrri 

námsgrein heldur var ákveðið að umhverfismennt yrði „ný vídd“ í þeim kennslugreinum sem 

fyrir voru en rökin fyrir því að samtvinna umhverfismennt öðrum námsgreinum voru 

„margbreytileiki viðfangsefnanna og þverfaglegt eðli þeirra.“ (Stefán Bergmann, 2000, bls. 

169)

Ef samþætta á umhverfismennt öðrum fögum er, að sögn Stefáns, skilningur á 

hugtakinu mikilvægur. Umhverfismennt fjalli um „...manninn og umhverfi hans og til að 

þroska færni til að byggja upp haldbær samskipti manns og náttúru og skynsamlega mótun 
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umhverfisins með komandi kynslóðir í huga“.  Viðfangsefni umhverfismenntar séu að spyrja 

spurninga um „...stöðu mannsins, skilning hans, gildismat, samskipti hans við náttúruna og 

umhverfið og viðleitni til að bæta þessi samskipti.“ (Stefán Bergmann, 2000, bls. 169) 

Ein falleg lýsing á því hvernig hægt er að samtvinna umhverfismennt inn í hefðbundna

kennslu má finna í skrifum Guðmundar Hjaltasonar, kennara, í Skólablaðinu árið 1911. Hann 

segir frá því hvernig hann leiddi nemendahóp upp á fjall á Langanesi; sýndi þeim hafið og 

fjallasýnina, sagði þeim frá fjörugróðri og lét þau sitja í klettum og reikna. 

„Svona kensla er holl fyrir sál og líkama, sé gætilega farið. Og þegar eitthvað er autt af jörðinni, 

má skoða vetrargróðann, því margar plöntur eru að mestu algrænar þótt vetur sé. Og altaf má sjá 

hinn blómlausa, en þó undurfagra grjótgróða: mosana og steinskófirnar.  // Og svo er nú 

stjörnudýrðin á kvöldin.“ (Guðmundur Hjaltason, 1911, bls. 88)

Í dag er umhverfismennt enn ekki sjálfstætt fag í skólum en nýtur samt sífellt meiri 

virðingar og athygli. Kennarar geta fundið verkefni við hæfi á vefum eins og 

www.utikennsla.is eða fengið innblástur í gegnum verkefnum eins og LÁN (Listrænt ákall til 

náttúrunnar) sem er þverfaglegt þróunarverkefni á vegum Skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkur og á að „...breyta sýn kennara á list- og náttúrugreinakennslu, styrkja sjálfsmynd 

nemenda og gagnrýna hugsun, kenna sjálfbærni, ýta undir nýsköpun, þróun kennsluaðferða og

þverfaglegs samstarfs.“ („Listrænt ákall til náttúrunnar“, e.d.) 

1.3 Útikennsla og umhverfismennt í aðalnámsskrá

Í aðalnámskrá 2011 er umhverfismennt flokkuð sem hluti náttúrugreina. „Traustur 

skilningur á náttúrugreinum og hlutverki þeirra innan nútímasamfélags telst vera veigamikill 

þáttur í þroska og menntun barna og unglinga. Hann snýst um að viðhalda og efla forvitni og 

áhuga þeirra á sjálfum sér, umhverfi sínu og fyrirbærum náttúrunnar.“ (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 168)  Nemendur í lok 10. bekkjar eiga að geta „tekið 

eftir og rætt atriði í umhverfi sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði og náttúru, sýnt 

umhverfinu umhyggju og rökrætt eigin skoðun á því.“ (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 172)

Hugtakið útikennsla kemur hins vegar eingöngu fyrir í kaflanum um skólaíþróttir. Þar 

er útikennsla sögð gefa tækifæri til að „nýta öll skynfæri með því að tengja viðfangsefni 

ýmsum þáttum námssviða og námsgreina samhliða hreyfiþjálfun.“ Nemendur þurfi að læra að

klæðast eftir veðri og undirbúa sem með nesti og öryggisbúnað. „Ratvísi, skipulag og stjórnun
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eru mikilvægir þættir sem nást fram með útivistarferðum.“1 (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 183)

Útikennsla og útinám snýst um skipulega kennslu sem fer fram utan veggja skólans og

felur í sér margþættan lærdóm fyrir nemendur. „Námið er skipulagt en oft læra nemendur 

eitthvað annað en lagt var upp með og uppgötva eitthvað nýtt.“ (Inga Lovísa Andreassen & 

Auður Ṕálsdóttir, 2014). Aðrir flokkar umhverfismenntar eru grenndarkennsla, sem getur 

farið fram inn í skólastofu en fjallar með einhverjum hætti um nærumhverfi skólans. 

Vettvangsferðir þar sem farið er í heimsókn á nýjan stað utan skóla og svo staðtengt nám þar 

sem „...nemendur fá tækifæri til að skoða og greina umhverfi sitt og hvernig náttúran og 

maðurinn hafa mótað umhverfið.“ (Inga Lovísa Andreassen & Auður Pálsdóttir, 2014)

1 Ég held það sé í lagi að spyrja sig hvort hugtakið útikennsla mætti ekki einnig vera notað í kaflanum um 
náttúrugreinar í aðalnámskrám framtíðarinnar.
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2. Samþætting og skapandi skólastarf

Í þessum kafla ætla ég að fjalla um hugtökin samþættingu og skapandi skólastarf en 

námskeiðið mitt Ratað um listina er ætlað að vera þverfaglegt og ekki einskorðað við eina 

námsgrein. Ég mun einnig fjalla um þróun samþættingar frá áttunda áratugnum, þegar 

samþætting gekk undir nafninu þema, til dagsins í dag. Í þessum kafla notast ég einnig við 

eigindlegar (e. qualitative) rannsóknaraðferðir í formi viðtals sem ég tók við sérfræðing í 

samþættingu til að öðlast dýpri skilning á hugtakinu og gildi þess í kennslu2. 

2.1 Upphaf samþættingar og þemakennslu

Við sem gengum í skóla á áttunda áratugnum og í upphafi þess níunda  munum vel eftir 

„gamaldags“ kennsluaðferðum þar sem kennarinn var handhafi sannleikans og hlutverk okkar 

nemenda að þylja upp þekkingu utanbókar eða leysa dæmi á töflu fyrir framan aðra 

nemendur. Þessum kennsluaðferðum fylgdi oft kvíði og vanlíðan og því fóru margir að efast 

um gildi hinna hefðbundnu kennsluaðferða.  Með setningu grunnskólalaganna árið 1974 og 

nýrri námskrá byrjuðu breyttir kennsluhættir, eins og leitaraðferðir, hópvinnubrögð og 

þemanám að ryðja sér til rúms. Eitt af því sem einkenndi þessar aðferðir var að ábyrgðin á 

náminu færðist í auknum mæli til nemandans – kennarinn var ekki lengur „alvitur“ heldur átti 

að hjálpa nemandanum í sinni þekkingarleit. „Mörgum finnst erfitt að varpa frá sér valdinu 

sem er fólgið í slíku hlutverki, að stíga niður til nemenda, ef svo má að orði komast.“ (Lilja 

M. Jónsdóttir, 1996, bls. 8) 

Þrátt fyrir að ekki hafi orðið  „bylting“ í kennslu á þessum tíma urðu þó breytingar og 

nýjungar teknar upp sem ennþá eru við lýði í dag – til dæmis þemavikur þar sem hefðbundin 

kennsla er brotin upp og nýjar kennsluaðferðir notaðar til að nálgast sérstök málefni á 

afmörkuðum tíma. Þemanám er hins vegar ekki það sama og samþætting. Þemanám er hægt 

að skilgreina sem „...heildstætt viðfangsefni þar sem nemendur hafa lagt ýmislegt af mörkum,

bæði sem einstaklingar og í hópum.“ (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 9)  Samþætting krefst 

þess hins vegar að þekking og færni sé sótt í fleira en eina námsgrein – sem í raun er ekki 

nauðsynlegt í þemanámi. (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 9) 

2 Í eigindlegum rannsóknum er hægt að fylgjast með fólki við störf eða taka viðtöl sem eru ólík könnunun að því

leiti að viðmælandinn fær frelsi til að lýsa upplifunun sínum, skoðunum og reynslu. (Jón Gunnar Bernburg, 

2005)

13



2.2 Samþætting í íslenskum skólum

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013 kemur orðið samþætting oft fyrir í tengslum við 

hinar ýmsu greinar. Í kaflanum um grunnþætti í menntun (8.4) segir að viðfangsefnin og 

aðferðarfræði eigi að vera fjölbreytt og endurspegla samfélagið þar sem verkefni séu ekki 

sundurgreind eða einangruð heldur innihalda marga ólíka þætti. „Því ætti að vera áhersla á 

samþættingu námsgreina þar sem horft er til verkefna sem hafa snertifleti við margar 

námsgreinar.“ (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 51) Í aðalnámskrá eru tekin 

dæmi um fög sem henta vel til samþættingar, til dæmis erlend tungumál og samfélagsgreinar. 

„Í samþættu námi dýpka nemendur þekkingu sína á ákveðnu efni, auka skilning sinn á 

hugtökum vísinda, lista og þjóðlífs og beita málsniði sem hæfir viðfangsefninu.“ (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 135) 

Í dag eru fjöldi skóla á Íslandi sem vinna eftir hugmyndafræði samþættingar. Hér eru 

dæmi um kennsluhætti í nokkrum skólum sem ég kynnti mér í gegnum heimasíður og 

skólanámskrár þeirra. 

1. Langholtsskóli (Rvk)

Á unglingastigi er nemendum blandað saman í svokölluðum „smiðjum“. Í smiðjuvinnu vinna nemendur

í lotum sem tengjast einhverju ákveðnu þema í hvert sinni. Smiðjurnar eru kallaðar „sprellifix“ og er 

tilgangur orðsins sagður að koma í veg fyrir „gildishlaðin orð eins og þema eða hefti.“ Áhersla er lögð á

frelsi og nemendur geta hannað sín eigin verkefni. (Langholtsskóli, e.d.) 

2. Grundaskóli á Akranesi

Skólinn hefur unnið í langan tíma með opnar „vinnustundir“ á unglingastigi. Í kynningu á skólanum er 

sagt að í unglingadeild sé unnið eftir hugmynd um verkefnamiðað nám (project based learning) þar sem

verkefnin eigi að tengjast heiminum, nærumhverfinu og nemendum sjálfum.  (Grundaskóli á Akranesi, 

2019)

3. Norðlingaskóli (Rvk)

Unnið er með samkennslu árganga þar sem til dæmis allri unglingadeild er kennt saman.„Sérstök 

áhersla er lögð á list- og verkgreinar en um þriðjungur af vinnutíma nemenda er unnin í 

svokölluðum smiðjum. Þar er unnið með hvers konar listir og verknám sem samþætt er hinum 

ýmsu greinum grunnskólans s.s. samfélagsfræði, náttúrufræði og umhverfismennt.“ 

(Norðlingaskóli - starfshættir., e.d.) 

4. Hörðuvallaskóli (Kóp)

Unnið er með verkefnamiðað þemanám með áherslu á samþættingu námsgreina frá 7. bekk upp í 9. 

bekk. Námið er sagt vera verkefnamiðað og hefðbundnar námsgreinar fléttaðar í verkefnin sem skili sér 
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nemendum sé séu meira skapandi, betri að vinna með öðrum og leita lausna. (Íris Björk Eysteinsdóttir, 

2021)

7. Skarðshlíðarskóli (Hafnarfirði)

Á unglingastigi er náttúrufræði, samfélagsfræði, íslensku og upplýsingatækni samþætt í fagi sem kallað 

er „Kraumur“. Unnin eru þematengd verkefni þvert á námsgreinar. Nemendur skila verkefnum á 

fjölbreyttan hátt bæði í gegnum spjaldtölvu en einnig með afurðum og líkönum. (Skarðshlíðarskóli í 

Hafnarfirði., e.d.)

2.3 Viðtal um samþættingu

Þeir sem starfa í grunnskólum í dag þurfa án efa að fræðast og afla sér upplýsingar um

samþættingu. Í Hraunvallaskóla, þar sem ég starfa, eru til dæmis uppi áætlanir um að auka 

samþættingu á unglingastigi á næsta ári og taka upp aukna þemakennslu. Áætlunin hefur 

fengið nafnið „Hraunflæði“. Eðlilega óttast sumir kennarar aukið samstarf og breytingar en 

aðrir taka breytingunum fagnandi og horfa spenntir til nýrra áskorana. Til að undirbúa okkur 

kennarana heimsótti okkur Anna María Þorkelsdóttir kennsluráðgjafi og sérfræðingur í 

samþættingu. Anna María hefur skrifað fjölda greina um samþættingu og vinnu sína við að 

búa til snillismiðjur í Hólabrekkurskóla og hlaut hvatningarverðlaun í Reykjavík árið 2018. 

Hún sérhæfir sig í símenntun í upplýsingatækni og starfar sem kennsluráðgjafi og höfundur 

samþætts kennsluefnis í skólanum Ásgarður í skýjunum. Anna samþykkti að veita mér viðtal 

vegna lokaverkefnis míns og útskýra nánar hugmyndir sínar um samþættingu og skapandi 

vinnu sem hún kynnti fyrir okkur í Hraunvallaskóla.

Anna sagðist hafa byrjað að nota samþættingu þegar hún var dönskukennari í 

Hólabrekkuskóla. Þar hafi þau til dæmis búið til þema sem hétu: Enska og heilbrigt líferni og 

annað sem hét Danska og hönnun og smíði. „Þegar maður hættir að hugsa um nám í svona 

kössum... eins og hér er dönskukassinn, hér er stærðfræðikassinn og allt það þá opnast nýr 

heimur,“ segir Anna. „Þannig viljum við horfa á samþættingu. Að við hættum að setja námið í

svona faggreinakassa. Til dæmis kemur gott íslenskt mál öllum kennurum við. Ekki bara 

íslenskukennaranum. Við verðum öll að vera íslenskukennarar ef við ætlum að viðhalda þessu

tungumáli.“

Ég spyr Önnu hvort þetta sé hindrun þegar unnið er eftir hugmyndafræði 

samþættingar. Að kennarar vilji halda sér við sitt fag og ekki fara yfir á „svið“ annarra 

kennara? Anna segir tvær hliðar á þessu. „Ef þú ert að vinna með íslenskukennara og hann 

setur inn námsmarkið sem eru vel útskýrð þá átt þú sem kennari í öðru fagi alveg að geta 

metið þessi markmið eins og hann. Ef þú ættir að gera lýðheilsuverkefni þá gætirðu þurft að 
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vinna með íþróttakennara sem myndi velja með þér hæfniviðmið og námsmarkmið sem 

tengjast æfingum úti. En þú átt alveg að geta metið þessi hæfniviðmið eins og hann.“

Anna segir nýja nálgun nauðsynlega og sumsstaðar sé kennsla of miðuð við 

kennslubækur. „Við getum ákveðið að við þurfum ekkert að kennara ákveðnar bækur. Það er 

enginn sem ætlast til þess af okkur. Maður skoðar kennsluaðferðir og sér að þær snúast oft um

einhverjar blaðsíður eða kafla í bókum. Það vantar fókusinn á námsmarkmiðið. 

Námsmarkmiðin eiga ekki vera að klára ákveðnar blaðsíður í kennslubók og taka svo próf 

heldur þarf að vera skýrt hvað nemandinn á að kunna að þegar lotan eða önnin er búin.“

Anna tekur sem dæmi heimildarritgerð sem mætti allt eins útfæra á þann hátt að 

nemandi skrifi grein í skólablað eða bekkurinn gefi út bók sem fari svo heim til foreldra. 

Kennarinn sé ekki lengur í hlutverkinu að „fara yfir“ heldur sé hann nemendum til aðstoðar í 

verkefni sem nemandinn upplifir sem sitt eigið og brenni jafnvel fyrir. „Þessi kynslóð sem við

erum með í skólanum núna, Zeta kynslóðin eða Alpha kynslóðin, hún vill hafa áhrif. Þessi 

börn vilja ekki láta mata sig og læra miklu betur ef þau hafa eitthvað um það að segja hvernig 

verkefnin eru framkvæmd. Við verðum að komast út úr því að krakkarnir séu að gera 

verkefnin „fyrir kennarann“. Það má ekki vera tilgangurinn með verkefnunum..“

Anna segir stórt vandamál að nemendur læra fljótt að það séu til „rétt“ og „röng“ svör.

Það vanti meiri áherslu á opnar spurningar sem þurfi að ræða og túlka. „Þau vita að það er til 

kennarabók og þar eru réttu svörin. Þau eru alltaf komin til þín og spyrja: Er þetta rétt hjá 

mér? Við höfum kennt þeim rangt. Og við þurfum að afkenna þetta.“

Samþætting er að mati Önnu ekki bara mikilvæg til að auka sjálfstæði og þekkingu 

nemenda heldur er ekki síður mikilvægt að breyta kennsluháttum til að auka gleði og 

starfsánægju kennara. Anna tekur sem dæmi verkefni á Tálknafirði og Patreksfirði sem hún 

hafi búið til í starfi sínu hjá Ásgarði í skýjunum sem heitir Betri heimabyggð (Ásgarður í 

skýjunum, e.d.) og snýst um að nemendur kynna sér samfélagið og atvinnulífið á staðnum, 

gefa út fréttabréf og kynningarbækling um bæinn og haldi svo íbúarþing. Kennarinn hafi sagt:

„Það er svo gaman hérna. Krökkunum finnst svo gaman og maðurinn minn er farinn að kvarta

undan því að ég sé farinn að tala um verkefnin upp úr svefni,“ segir Anna og hlær. Hún vitnar 

í annan kennara sem hafi glímt við kulnun og þreytu í starfi.  „Þessi kennari sagðist vera að 

finna starfsgleðina á ný og sagði þessi verkefni hjálpa. krökkunum líður betur, kennurunum 

líði betur og það hlýtur að vera markmið okkar sem erum í þessu.“ (Anna María Þorkelsdóttir,

munnleg heimild, 13. apríl 2022)
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3. Mikilvægi leikja í kennslu

Þriðji fræðilegi þátturinn sem lokaverkefnið mitt tengist er notkun leikja í kennslu. 

Bakgrunnur minn er í leiklist og útskrifaðist ég úr náminu Fræði og framkvæmd við 

Listaháskóla Íslands árið 2009 en það nám heitir nú sviðshöfundabraut. Leiklistin er ástríða 

mín og áhugamál og mér finnst fátt skemmtilegra en að brjóta upp „hefðbundinn“ skóladag 

með einhvers konar hreyfingu og leik. 

Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að leiknum sé gert hátt undir höfði í grunnskóla

og ekki eingöngu notaður á yngri stigum. Kennarar eiga að nýta leikinn í námi barna því hann

sé „sjálfsprottin leið til náms og þroska“ (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

38). Leikur sé jafn mikilvægur fyrir eldri börn eins og yngri og má nota í öllum námsgreinum 

og tómstundum. Leikir eru sagðir geta verið útfærðir á ýmsan kennslufræðilegan máta og 

tengja megi leiki við hæfniviðmið allra greina og námssviða. Þá nýtist leikir einnig í 

hópavinnu. „Leikir og samvinnuverkefni gera þær kröfur til nemenda að þeir temji sér aga og 

tillitsemi. Þeir læra einnig að vinna með öðrum og hvetja félaga sína til dáða. (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 182)

3.1 Leikir efla sjálfstraust

Fræðimenn eru sammála um að leikir eru mikilvægir og hafi mikið gildi fyrir þroska 

barna. Leikurinn sé lykill að því „að börn öðlist hæfni til að ná árangri – hæfni eins og 

sköpunargáfu, samstarfshæfni, einbeitni, þrautseigju, hæfni til að tjá sig og setja sig í annarra 

spor – að ekki sé minnst á sjálfstjórn.“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2020) Fræðingarnir Jean Piaget 

og Lev Vygotsky lögðu báðir áherslu á frjálsan leik barna sem mikilvægan þátt í 

vitsmunaþroska þeirra. Piaget hélt því fram að til þess að börn yrðu sjálfráð (fær um að meta 

sjálf hvað er rétt og rangt) yrðu þau að leika og eiga samskipti við jafnaldra sína. Það væri í 

gegnum leikinn, ágreining, samvinnu og samtöl sem sjálfræði barna þróaðist og þar með 

þroski þeirra. (Kristín Karlsdóttir, 2003) 

Piaget hélt því fram að leikir endurspegluðu samfélagið og að börn lærðu mikið af 

leikreglum til dæmis að gefa með sér, bíða ósigur, búa til reglur og breyta þeim. (Hildur 

Dröfn Guðmundsdóttir & Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2019, bls. 2) Vygotsky lagði áherslu 

á mikilvægi hlutverkaleiks. „Við aðstæður í leik styðst barnið við ímyndunaraflið og lærir 

þannig að framkvæma eftir eigin hugmyndum en ekki aðeins að svara ytri áreitum.“ (Kristín 

Karlsdóttir, 2003, bls. 142)
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John Dewey lýsir í bók sinni Hugsun og menntun mikilvægi leiksins hjá börnum. 

Hann segir að þegar börn láti hluti verða fulltrúar fyrir aðra hluti (dæmi um það á Íslandi gæti 

verið „leggur og skel“) breytist leikurinn úr því að snúast eingöngu um gleði yfir í að fela í sér

hugsun og vitsmunalega þróun.

“Þannig nota börn stein fyrir borð, laufblöð fyrir diska, akörn fyrir bolla. Þannig 

nota þau dúkkurnar sínar, lestarnar, byggingarkubbana og önnur leikfang. Þegar 

börnin handleika leikföngin lifa þau ekki í heimi efnishlutanna heldur í hinum 

stóra heimi merkingar, náttúrlegrar og félagslegrar, sem þessir hlutir kalla fram. 

(Dewey, 2000, bls. 255)

John Dewey sagði hefðbundna skóla einkennast af aga og reglufestu. Vannvirkni og 

hreyfingarleysi væri allsráðandi, borðum raðað á ákveðinn hátt og sama kennslubókin lesin í 

langan tíma. „Svo mikil áhersla er lögð á „kerfi“ í framkvæmd kennslustundarinnar að 

sjálfkvæmni er útilokuð sem og nýbreytni og fjölbreytni.“ (John Dewey, 2000, bls. 93) Leikir 

gæfu hins vegar mikilvægt tækifæri til náms. Leikurinn væri forsenda fyrir því að börn gætu 

öðlast reynslu og unnið úr reynslu: „Það er ekkert leyndardómsfullt eða dularfullt við þá 

uppgötvun sem Platon gerði, og Fröbel seinna, að leikur sé helsta og næstum því eina aðferðin

sem barnið notar til að læra á seinni árum frumbernsku. (Dewey, 2000, bls. 255–256)

3.2 Leikir brjóta upp hversdaginn

Leikir og sköpun haldast auðvitað í hendur. Það er í leiknum sem sköpunargáfan 

blómstrar og bæði ungir sem aldnir finna gleði- og ánægjutilfinningu sem fylgir því að 

gleyma sér í skemmtilegum leik. Einn af þeim fræðingum sem hefur rannsakað 

sköpunargáfuna og hamingjuna er Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly rannsakaði fólk sem 

gerði hluti sem veitti þeim ánægju og lífsfyllingu en ekki endilega peninga og frægð. Hann 

komst að því að þetta fólk sótti í tilfinningu sem hann kallar flæði og er einskonar 

„áreynslulaust en fullt einbeitningar ástand hugans“3. 

Það var sama hverja Mihaly rannsakaði –  hvort þeir voru íþróttamenn, listamenn, 

vísindamenn eða bara venjulegt fólk sem lýsti þessari tilfinningu eða hugarástandi. Hann 

komst að því að flæði breyttist ekki milli landa eða kynþátta og endaði á að skrifa niður níu 

atriði sem hann segir einkenna „flæði“ og birtust í bókinni Creativity: flow and the 

psychology of discovery and invention.(Csikszentmihalyi, 1997, bls. 111)

3  Á ensku: „This optimal experience is what I have called flow, because many of the respondents 
described the feeling when things were going well as an almost automatic, effortless, yet highly focused state of 
consciousness.“ (Csikszentmihalyi, 1997, bls. 110)
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1. Markmiðin þurfa að vera skýr í öllu ferlinu. Í flæði vitum við alltaf hvað 

kemur næst. (Tónlistarmaðurinn veit hvaða nótu hann á spila)

2. Endurgjöf þarf að koma strax. Í flæði vitum við alltaf hvernig okkur gengur. 

(Tónlistarmaðurinn heyrir hvort nótan hafi verið sú rétta.)

3. Það er jafnvægi á milli áskorana og getu.  Í flæði er verkefnin nógu erfið til 

að vera áskorun en ekki of erfið til að valda okkur óánægju eða streitu.

4. Gjörðir og sjálfsvitund sameinast. Í hversdeginum erum við oft að hugsa um 

eitthvað annað en það sem við erum að gera. Í flæði er einungis verkefnið sem 

við erum að framkvæma í huga okkar.

5. Truflandi hugsanir eru útilokaðar Í flæði einbeitum við okkur að núinu en 

ekki hversdagslegum vandamálum.

6. Óttinn við mistök hverfur. Við vitum út á hvað verkefnið gengur og að 

hæfileikar okkar séu nægjanlegir til að ná settu marki. 

7. Sjálfsvitund (eða sjálfsmeðvitund) hverfur.  Í flæði erum við of upptekin til 

að vera að hugsa um sjálfið og því bætir flæðið sjálfsmynd okkar.

8.Tímaskyn okkar brenglast. Í flæði gleymum við tímanum, klukkutímar verða 

að mínútum og tíminn skiptir okkur ekki lengur máli heldur bara það sem við 

erum að gera.

9. Það sem við gerum verður „sjálfvirkt“4 Eftir því sem hæfnin til að leysa 

ákveðin verkefni eykst skapast um leið þörf og áhuga til að leysa þessi ákveðnu 

verkefni af eingöngu gleði og áhugahvöt en ekki fyrir peninga eða 

viðurkenningu.

 Hér á Íslandi hefur verið unnið eftir flæðikenningunni í íslenskum skólum til dæmis í 

leikskólanum Ásgarði á Hvammstanga en þar fór fram verkefnið Leikur er barna yndi. 

Markmið verkefnisins var að auka gæði hins frjálsa leiks en slíkur leikur var einfaldlega 

kallaður flæði af starfsmönnum skólans. „Þær breytingar sem við höfum gert hafa skilað sér út

í samfélagið og tala gestir og gangandi um hvað börnin séu einbeitt og yfirveguð og 

andrúmsloftið afslappað. Það er mat okkar sem fórum fyrir verkefninu að vel hafi tekist til. Þó

4  Mihaly útskýrir að orðið sjálfvirkt (autotelic) komi úr gísku og þýði athöfn eða gjörð sem hefur engan 
annan tilgang en sig sjálfa. Íþróttir, listir og tónlist eru dæmi um autotelískar athafnir. Andstæðan við þetta eru 
athafnir sem eru exotelískar en slíkar athafnir fela í sér umbun út fyrir sig sjálfa – til dæmis í formi launa eða 
frægðar. Stundum geta einstaklingar framkvæmt athafnir sem eru í senn auto- og exotelískar, til dæmis 
píanóleikari sem fær greitt fyrir að spila fyrir áhorfendur.
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svo að verkefninu sé formlega lokið höldum við áfram að þróa starfið í anda Mihaly.“ 

(Sigurbjörg Friðriksdóttir o.fl., 2013, bls. 50)

3.3 Kennslufræðilegir leikir

Kenningarnar hér á undan hafa flestar átt við frjálsan leik. Ákveðinn munur er hins 

vegar á frjálsum leik og kennslufræðilegum leik. Eitt af einkennum hins frjáls leiks er að hann 

er sjálfsprottinn og skapandi. „Með sjálfsprottinn er átt við að börnin ákveða sjálf að leika og 

hvað þau leika, þau semja reglur sjálf. Að vera skapandi merkir að börnin ákveða hvernig 

leikurinn þróast, hvað gerist þar, allar hugmyndir eru réttar og allt er mögulegt.“ (Kristín 

Dýrfjörð, 2013) Franski félagsfræðingurinn Robert Caillois setti fram þá skilgreiningu að leik 

væri hægt að skipta í tvo flokka sem hann kallar Ludus og Paidia5: „...Ludus 

(kennslufræðilegur leikur) byggist á reglum og býður upp á samkeppni til að ná ákveðnu 

markmiði  á meðan paidia (frjáls leikur) býr yfir meira frjálsræði, frjálsri tjáningu og spuna og

er oft hávær.“ (Hildur Dröfn Guðmundsdóttir & Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2019)

Kennslufræðilegir leikir eru ólíkir hinum frjálsa leik að því að leiti að markmið 

leiksins og reglur þurfa að vera skýrar. Höfundur leiksins þarf að vera skapandi og tilbúinn að

hugsa út fyrir rammann og það er einnig mikilvægt að yfirbragð og innihald leiksins sé 

faglegt.  Kennslufræðilegur leikur er hugsaður sem „...markviss og skipulögð leikreynsla þar 

sem tengjast og samþættast ýmsir námsþættir og fleiri en ein tegund leiks.“ (Jóhanna 

Einarsdóttir & Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 3)

5 Hér vitna höfundar greinarinnar í bókina Les jeux et les hommes (e. Man, Play and games) frá árinu 
1958.
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4. Ratað um listina – lýsing á námskeiðinu og tilraunakennslu

Fyrsta útgáfa lokaverkefnis míns varð til í áfanganum Listmiðað umhverfisnám í Listaháskóla 

Íslands sem kennt var af Guðbjörgu R. Jóhannesdóttur. Við áttum að halda kynningu í tíma og

ég valdi mér að kynna Víðistaðatúni í Hafnarfirði sem dæmi um stað þar sem finna má 

umhverfislist. Víðistaðatún má flokka sem almannarými sem allir hafa aðgang að og býður 

upp á útivist, leiki og náttúruskoðun. Almannarými er hins vegar ekki bara staður sem er 

opinn almenningi. Almannarými er staður skoðanaskipta „...þar sem almenningsálitið 

myndast,“ og er hugmyndin um almannarými „...nátengd kröfunni um lýðræði, frjáls 

skoðanaskipti, og aukna menntun.“ (Æsa Sigurjónsdóttir, 2018, bls. 78)

Ekki allir vita að þar er einnig að finna Alþjóðlega höggmyndagarðinn sem var 

stofnaður í kringum Listahátíð í Hafnarfirði sem haldin var á árunum 1991 – 1993. Þessar 

listahátíðir voru svo sannarlega metnaðarfullar og var fjölda erlendra listamanna boðið í 

Hafnarfjörð til að vinna höggmyndir í menningarmiðstöðinni Straumi. Talið er að um 60 tonn 

af stáli hafi farið í verkin sem metin voru á 200 – 250 milljónir króna á þeim tíma. („Fjórtán 

stór höggmyndaverk þekktra listamanna reist“, 1991)

„Augu íslenskra listamanna beinast nú mjög að Hafnarfirði, eins og ég sagði og ennfremur að því, 

hvernig okkur hefur tekist að gera listina að almenningseign.[...] Listin er og á að vera 

almenningseign. Vinnustofan okkar í Straumi var til að gefa almenningi tækifæri á að fylgjast með

og njóta. Hún hefur enda vakið athygli heimsins. Listir eiga að vera almenningseign. Hún er ekki 

fyrir útvalda á stalli, eins og hlutirnir eru reknir í Reykjavík. („Ljótasta dæmið sem ég þekki um 

spillingu og misnotkun valdsins“, 1991)

Höggmyndagarðurinn var sá fyrsti sinnar

tegundar á Íslandi á þeim tíma því hann var ekki

tengdur verkum einstaka listamanns6. Listamennirnir

sem komu til Hafnarfjarðar voru til dæmis Rowena

Morales frá Mexíkó, Sonia Renard frá Frakklandi og

Jesus Beutista Morales frá Bandaríkjunum. Þekktasti

listamaðurinn var án efa Sebastian frá Mexíkó auk

þess sem íslenskir listamenn á borð við Steinunni

Þórarinsdóttur, Kristján Guðmundsson, Sverrir

Ólafsson og Magnús Kjartansson áttu verk í

garðinum. Að fylla Víðistaðatúnið af alþjóðlegum
6 Í dag eru fleiri höggmyndagarðar á Íslandi t.d. Perlufesti í Hljómskálagarðinum sem var stofnaður til minningar
um upphafskonur íslenskrar höggmyndalistar. (Listasafn Reykjavíkur, e.d)
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höggmyndum þætti eflaust enn í dag framsækin hugmynd en skipuleggjendur hátíðarinnar 

voru þess fullvissir að höggmyndagarðurinn myndi hafa „...mun meiri áhrif á ímynd 

Hafnarfjarðar þegar fram í sækir en fólk almennt gerir sér grein fyrir.“ („Listahátíð og 

alþjóðleg vinnustofa í Hafnarfirði í júní“, 1991)

Ég varð hins vegar hissa þegar ég komst að því að ekkert námsefni er til sem tengist 

listaverkunum í garðinum þrátt fyrir að Víðistaðatúnið sé mikið notað af skólum í bænum til 

útivistar og leikja. Ég ákvað því að setja saman einfalda hugmynd að ratleik sem hefði það 

markmið að opna heim listaverkanna fyrir nemendum og bæjarbúum og auðga sýn þeirra og 

vonandi skilning á list og umhverfinu. Markmið mitt með leiknum var í raun tvíþætt – að búa 

til kennsluefni sem innihéldi bæði samþættingu, útikennslu og hópavinnu en einnig að vekja 

athygli á þessum merkilega höggmyndagarði sem er svo sannarlega falin perla á Íslandi.

4.1 Vinnan við ratleikinn

Forritið Locatify var notað til að búa til ratleikinn. Ratleikir eru alltaf vinsælir hjá 

nemendum. Locatify er íslenskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í ratleikjum fyrir snjallsíma og er 

þeirra þekktasta afurð smáforritið Turf Hunt. Fjöldi sveitarfélaga og stofnana bæði hér heima 

og erlendis nýta sér þjónustu Locatify en fyrirtækið var árið 2014 tilnefnt til hinna alþjóðlega 

WSA-moble verðlaun Sameinuðu þjóðanna í flokki stafrænna miðla. (Þórður Snær Júlíusson, 

2014) Hafnarfjarðarbær keypti áskrift að forritinu á síðasta ári en notkun þess er enn á 

tilraunastigi í bænum og er ratleikurinn minn á Víðistaðatúni eini leikurinn sem er tilbúinn til 

birtingur á reikningi bæjarins. 

Í forritinu er boðið upp á

ítarlegar leiðbeiningar um hvernig búa

eigi til ratleiki auk þess sem hægt er að

finna hjálparmyndbönd á Youtube um

sama efni. Það tók mig um 4 klukkutíma

að læra á forritið og búa til fyrstu útgáfu

af leiknum en á endanum urðu

útgáfurnar þrjár.  Locatify er ekki flókið

í notkun en ég myndi segja að aðeins

meira en lágmarks tölvukunnátta sé
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nauðsynleg til að geta lært og nýtt sér eiginleika forritsins. Til dæmis getur maður þurft að 

grípa til einfaldra HTML skipana ef maður vill feitletra eða skáletra orð í leiknum.

Ég gerði frumútgáfu af ratleiknum í áfanganum Listmaðað umhverfisnám, fór nokkrar 

ferðir á Víðistaðatúnið þar sem ég staðsetti listaverkin nákvæmlega með GPS hnitum og tók 

myndir af þeim. Næsta skref var að setja myndirnar og punktana inn í forritið og útbúa 

þrautir/leiki sem tengjast hverju verki. Mig langaði að hafa leikina fjölbreytta og að þeir 

myndu reyna á mismunandi hæfni nemenda líkt og ég fjallaði um fræðilega kaflanum. 

Jafnframt fannst mér mikilvægt að verkefnin þurfi að leysa í hópi því ratleikir henta 

fullkomlega í hópavinnu þar sem reynir á samvinnu og sköpun ólíkra aðila.

Hér er lýsing á leiknum:

1. Nemendur fá stig fyrir að finna fjársjóði. Hver fjársjóður er eitt af listaverkunum í 

höggmyndagarðinum.

2. Þegar nemendur hafa fundið fjársjóðinn er þeim óskað til hamingju í leiknum lesa 

stutta lýsingu á verkinu og sjá heiti listamannsins. Síðan er nemendum boðið að leysa 

þrautir til að fá aukastig.

3. Þrautirnar skiptast í þessa flokka:

1. Krossaspurningar: Spurt er um ýmsar staðreyndir

tengdar alþjólega höggmyndagarðinum. Til dæmis

hvenær Alþjóðlegi höggmyndagarðurinn var

stofnaður og hversu mörg tonn af stáli fóru í verkin.

2. Myndaþrautir: Hér þurfa nemendur að vinna í

hópi og taka ljósmynd sem skilað er inn í gegnum

forritið. Þarna reynir á samvinnu og sköpun þar sem

nemendur þurfa að búa til stillimyndir eða litla

leikþætti. Hjá verkinu Hundrað ára einsemd eftir

Sverri Ólafsson á hópurinn til dæmis að búa til

mynd sem lýsir einelti eða einmannaleika.

3. Opnar spurningar: Nemendur þurfa að svara spurningum sem ekki eru til rétt 

svör við og skila inn í leiknum. Spurningarnar eru til dæmis: „Hvað finnst 

ykkur verkið minna ykkur á?“ Eða „Búið til nýtt heiti á verkið.“

23

Mynd 4: Dæmi um 

hvernig listaverkin 

birtast nemendum í 

símanum



4. Aukaþrautir: Ég setti inn nokkrar aukaþrautir sem nemendur hafa val um að 

leysa en skila ekki inn stigum í leiknum. Til dæmis að taka myndband af sér að

syngja lag við listaverk og búa til hljóð úr verkinu sjálfu. Þessi myndbönd má 

svo horfa á í kennslustofunni að leik loknum.

Fyrir greinagerðina í Listmiðuðu umhverfisnámi fór ég með tveimur sonum mínum 

sem þá voru 4 ára og gerði tilraun með leikinn. Þrátt fyrir ungan aldur áttuðu þeir sig strax á 

leiknum og hlupu um túnið í leit að listaverkum. Mér er sérstaklega minnisstætt þegar þeir 

breyttu einu listaverki í hljóðfæri, spiluðu á það sem trommu og sungu með. Það varð síðar að

þraut í lokaútgáfu leiksins. Ég sá hvernig nýr heimur opnaðist fyrir drengjunum og skyndilega

varð allt að list í garðinum – jafnvel veggjakrot á rafmagnskössum.  

4.2 Ratleikur þróast í námskeið

Eftir því sem leið á meistaranámið mitt fékk ég  aukinn áhuga á umhverfismennt og 

samþættingu. Mér er minnistæður áfanginn Tálgað og tengt við náttúruna þar sem „Óli 

skógur“ færði okkur náttúruna inn í skólastofu og kenndi okkur tálgun. Hann vakti mann til 

umhugsunar um náttúruna og mikilvægi þess að tengjast henni. „Sannur náttúruunnandi 

elskar jörðina, fræið sem spírar í jarðveginum, tréð sem vex upp af fræðinu, bolinn sem 

verður til við skógarhöggið, plankann eða greinina sem úr trénu kemur og verður að nytjahlut 

við vinnslu þess sem leggur hug, hönd og hjarta í sköpunina.“ (Ólafur Oddsson, 2003)

 Úr varð að ég ákvað að gera ratleikinn að lokaverkefni mínu við námið. Mér fannst 

spennandi að nota ratleikinn sem kveikju í skapandi vinnu  og hluta af stærra verkefni sem 

myndi snúast um að nota list, sköpun og útiveru í hefðbundinni kennslu.  Ég hafði samband 

við Margréti Halldórsdóttur, skólastjóra í Engidalsskóla, og hún kom mér í samband við 
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kennara í 7. bekk. Ég fékk heilan kennsludag með hópnum sem var meira en nægur tími fyrir 

ratleikinn. Ég setti því saman kennsluáætlun fyrir ca. 6 kennslustundir og lagði með því 

drögin að námskeiði sem ég kalla Ratað um listina. Námskeiðið innheldur samþættingu, 

útikennslu og kennslufræðilega leiki. Í stað þess að fjalla eingöngu um ratleikinn fékk ég 

tækifæri til að setja ratleikinn í samhengi og nota sem kveikju í stærra ferli. 

Fyrir þennan dag í Engidalsskóla bjó ég til örverkefni sem heitir Okkar eigin 

höggmynd sem ég lagði fyrir bekkinn að loknum ratleiknum og úrvinnslu hans. Það verkefni 

sé ég fyrir mér að gætiverið byrjun á lengra ferli í t.d. Hönnun og smíði eða Myndmennt þar 

sem nemendur myndu fara frá hugmyndastiginu yfir á það verklega. Ein útfærsla gæti verið 

sú að nemendur myndu búa til sinn höggmyndagarð á skólalóðinni og notað til þess 

fjölbreyttan efnivið úr nærumhverfinu. Leiklistarkennari gæti nýtt ratleikinn sem kveikju í 

vinnu við staðbundið leikhús (e. site specific) eða að listaverkin séu innblástur í stutta 

leikþætti/gjörninga eins og ég gerði í raun í nokkrum þrautunum í leiknum sjálfum. Fyrir 

samfélagsgreinakennara gæti leikurinn nýst sem kveikja í grenndarkennslu enda 

Víðistaðatúnið ríkt af sögu og náttúrulegum einkennum.

        Kennsluáætlunin sem ég setti saman fyrir daginn leit svona út:

1. Mæting klukkan 08:00

2. Kynning. Nafnaleikur.

3. Hópaskipting. Finna nafn á hópana (5 mín)

1. Frímínútur

1. Glærukynning – innlögn og leiðbeiningar.

2. Farið á Víðistaðtún. Ratleikur.

1. Hádegismatur

1. Umræður og úrslit.

2. Hópaverkefni: Okkar eigin höggmynd.

Ég mætti 11. mars klukkan átta um morguninn í Engidalsskóla. Það var smá rigning 

og vindur en ég ákvað að láta slag standa enda hafði ég þá þegar frestað komu minni tvisvar 

sinnum vegna veðurs. Ég var ánægður með þá ákvörðun því veðurguðirnir ákváðu að vera 

með mér í liði þennan dag og gerðu hlé á mestu rigningunni meðan við fórum á Víðistaðatún. 

María, umsjónarkennari bekkjarins, tók á móti mér. Ég heilsaði krökkunum og áður en ég 
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byrjaði að tala um námsefnið fór ég í nafnaleik með þeim. Ég byrja alltaf á leikjum þegar ég 

hitti nýjan hóp því ég hef lært í kennaranáminu við Listaháskóla Íslands hversu mikilvægir 

leikir og hópefli er. Í gegnum leiki lærir maður margt um nemendur sem maður myndi ekki 

gera í venjulegum tíma og þeir skapa jákvæðni og gott andrúmsloft líkt og ég fjallaði um í 

köflunum hér á undan.

Eftir þennan stutta nafnaleik hafði ég fengið betri yfirsýn og tilfinningu fyrir hópnum. 

Það sem kom í ljós í þessum hópi var að meirihlutinn voru íþróttakrakkar, margir í handbolta 

og frjálsum og nokkrir í klifri. Þau höfðu fjölbreyttan smekk á sjónvarpsþáttum og 

bíómyndum og ein stelpa sagði mér frá femínískri þáttaröð sem hún sagði hafa haft mikil 

áhrif á sig – þessi stúlka átti eftir að skila lokaverkefni síðar um daginn sem fjallaði um 

kynbundið ofbeldi. Næst á dagskrá var glærukynningin mín en vegna tæknilegra erfiðleika 

við að koma myndvarpanum í gang komst ég ekki beint í glærurnar þannig að ég ákvað að 

byrja á þeim eftir frímínútur. 

4.3 Glærukynningin

Glærukynningin var hugsuð sem tilraun til að skapa þekkingargrunn fyrir ratleikinn og líka til 

að fara yfir reglur ratleiksins og skipulag. Ég reyndi að hafa glærukynninguna þannig að hún 

væri ekki of fræðileg heldur átti hún að kveikja áhuga á efninu. Í fyrstu glærunum fór ég yfir 

hver væru helstu einkenni höggmynda.  Ég byrjaði á að tala um „hefðbundnar“ höggmyndir 

og spurði hvort þau þekktu einhver dæmi af slíkum. Enginn rétti upp hönd en þegar ég sýndi 

þeim glæru með mynd af nokkrum þekktum styttum fóru margar hendur á loft enda þekktu 

allir frelsisstyttuna í New York. Þau sögðu mér þá frá alls konar styttum sem þau höfðu séð í 

útlöndum á ferð með foreldrum sínum og við töldum líka upp nokkrar styttur á Íslandi – til 

dæmis af Ingólfi Arnarsyni fyrir framan Hallgrímskirkju. Þau þekktu auðvitað líka stytturnar í

Egyptalandi við pýramídana og ég sagði þeim frá grískum höggmyndum. 

Eftir að hafa talað um höggmyndir til forna og frægar „túristastyttur“ sagði ég þeim að

á síðustu öld hefðu höggmyndir byrjað að taka breytingum. Markmið listamannana í gamla 

daga hefði verið að búa til „falleg“ verk sem sýndu hetjur fortíðar, guði eða goð. Á 20. öldinni

hefði sýn manna á fegurð tekið að breytast og ekki lengur nauðsynlegt að styttur og 

höggmyndir væru í sjálfu sér fallegar. Ég sýndi þeim Fountain eftir Marcel Duchamp sem 

hann hafði stillt upp á myndlistarsýningu. Það fannst nemendunum mjög áhugavert og ég 

sagði að á þessum tíma hefðu listaverkin farið að breytast og orðið fjölbreyttari. Verkin mættu

til dæmis vera ljót, ögrandi eða skrýtin.
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Á næstu glærum taldi ég upp 6 atriði sem ég sagði einkenna nútíma höggmyndir og 

bað þau að taka vel eftir því þessa þekkingu þyrftu þau að nýta sér bæði í ratleiknum og öðru 

verkefni í lok dagins.

Einkenni nútíma höggmynda

1. Eru fjölbreyttar að gerð og lögun. (Tók

dæmi af skúlptúrum Franz West fyrir utan

Tate safnið í London)

2. Geta verið „abstrakt“ (eru ekki að

herma eftir neinu í raunveruleikanum).

3. Geta verið fyndnar. Húmor notaður vísvitandi. (Tók dæmi af De Vaartkapoen eftir 

Tom Frantzen)

4. Er oft persónulegar og geta vísað í líf listamannsins. (Dæmi: Break through from 

your Mold eftir Zenos Frutakis)

5. Eru staðsettar á óvenjulegum stöðum. Ekki bara við torg eða kirkjur. (Dæmi: 

Trancendance eftir Keith Jellum)

6. Geta verið pólitískar. Innihaldið samfélagsleg skilaboð. (Dæmi The Knotted Gun 

eftir Carl Fredrik Reutersward) – sjá mynd)

Einn nemandi rétti upp hönd þegar ég sýndi glæruna um verk sem væru persónulegar 

eða vísa í líf listamannsins og sagði að verkið gæti táknað það að koma út úr skápnum. Annar 

nemandi sagði verkið geta táknað að verða fullorðinn eða frjáls. Þeim fannst byssuverkið 

áhugavert en áttuðu sig ekki alveg á merkingunni. Þegar ég sagði þeim að verkið væri staðsett

í Bandaríkjunum og að vinur höfundarins hefði verið skotinn fannst þeim það skiljanlegra því 

þar væri mikið um ofbeldi og morð. 

Í síðustu glærunum sagði ég þeim svo

aðeins frá sögu höggmyndagarðsins á

Víðistaðatúni. Ég sagði þeim frá magninu af stáli

sem fór í verkin (60 tonn) og hvað verkin voru

sögð kosta á sínum tíma (250 milljónir). Ég sagði

þeim líka hvaða ár Listahátíð í Hafnarfirði hefði

verið haldin þegar höggmyndagarðurinn var

stofnaður (1991) En sú glæra sem þeim fannst
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áhugaverðust var mynd af Víðistaðatúni áður en verkunum hafði verið komið þar fyrir. Þau 

voru sammála um að garðurinn væri á myndinni mjög tómlegur miðað við hvernig hann væri 

í dag. 

4.4 Farið á Víðistaðatún

Að lokinni glærukynningunni tilkynnti ég hverjir yrðu saman í hóp. Ég hafði beðið Stefán 

umsjónarkennara um að senda mér tillögu að hópaskiptingu þar sem ég þekkti hópinn ekki 

fyrirfram. Hópaskipting er vafalaust með erfiðari hlutum alls hópastarfs og eins og ég hafði 

búist við voru sumir strax óánægðir með sinn hóp og vildu skipta. Ég sagði þeim að við 

myndum halda hópunum en einhverjir áttu eftir að fara úr hópunum sínum á Víðistaðatúni og 

leysa verkefnin með öðrum. Ef ég hefði unnið lengur með þessum nemendum eða þekkt betur

hefði ég efalaust farið öðruvísi að hópaskiptingunni og jafnvel notað einhvers konar leiki til 

að skipta í hópa.

Klukkan var um tíu þegar við lögðum af stað á 

Víðistaðatúnið. Veðrið var stillt, örlítil rigning og kalt en ekki 

of hvasst. Eitt af því sem mér finnst skemmtilegast og mest 

gefandi í útikennslu er einfaldlega að fara í göngutúr með 

nemendum. Það gefur manni tækifæri að kynnast þeim betur, 

þau haga sér öðruvísi fyrir utan veggi skólans og eru dugleg að

segja manni frá „leynistöðum“ í hrauninu og öðrum 

kennileitum æskunnar. Göngutúrinn frá Engidalsskóla niður á 

Víðistaðatún er um 10 – 15 mínútur en við fórum ekki svo 

hratt yfir út af talsverðri hálku sem var á göngustígunum. 

Nemendurnir höfðu allir sett upp forritið á 

snjallsímunum sínum upp í skóla og þegar ég kom niður á 

Víðistaðatún voru þau komin að fyrsta listaverkinu sem þau sá sem heitir Ekkert samband. 

Hins vegar var líka eitthvað sambandsleysi í ratleiknum því þau fengu hann ekki til að virka á 

símunum. Ég hafði tekið með mér fartölvuna mína og gat nettengt hana í gegnum símann 

minn og komið leiknum í gang. Þarna, strax á fyrstu mínútu, rakst ég sem sagt á eina af 

stærstu hindrunum útináms sem er að allt getur farið úrskeiðis og ef ég hefði ekki haft tölvuna

með mér hefði ég setið uppi með hóp af mjög óánægðum nemendum út í miðju hrauni.

Ég kallaði alla saman við listaverkið og gekk úr skugga um að allir væru tengdir 

leiknum á netinu. Svo stillti ég í forritinu á að leikurinn stæði yfir í 40 mínútur og sagði 
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nemendunum að þá ættu allir að vera komnir í skýli í austurenda garðsins við hliðina á 

leikkastala. Þar yrði ég meðan á leiknum stæði og þangað mættu líka þeir nemendur koma 

sem yrðu þreyttir eða kaldir eða treystu sér ekki til að halda áfram. Það voru á endanum bara 4

strákar sem eyddu þessum 40 mínútum meira eða minna við skýlið en þeir treystu sér ekki í 

svona hópavinnu að þeirra sögn og vildu bara hafa gaman. Ég sagði þeim að það væri alveg 

sjálfsagt og gerði ekki mál úr því. Enda var ekki eitt af mínum markmiðum að allir kláruðu 

leikinn heldur að skapa jákvæða upplifun af útiveru og nýju umhverfi. 

Mér fannst réttast að taka ekki neikvætt á hegðun þeirra og spjallaði í staðinn við þá á 

meðan leiknum stóð og kynntist þeim nánar. Það átti eftir að borga sig þegar við unnum 

hópverkefnið í skólanum síðar um daginn því þá tóku þeir þátt og sköpuðu. Ég er nokkuð viss

um að ef ég hefði farið í neikvæð samskipti á Víðistaðatúni hefði það lokað á frekari þáttöku 

þeirra á námskeiðinu.

Meðan á leiknum stóð rölti ég nokkrar ferðir um Víðistaðatún og fylgdist með 

nemendum. Þau höfðu greinilega skipt með sér svæðum í garðinum og tóku þrautunum 

alvarlega. Ég fylgdist með einum hópi sviðsetja leikþátt um „einmanaleika og einelti“ við 

verkið Hundrað ára einsemd og tók myndband af öðrum hópi syngja lög við verkið Barnæska

mín líkt og synir mínir höfðu gert veturinn á undan. Verkið Lárétt landslag er staðsett við 

hliðina á skýlinu þar sem ég hafði bækistöðvar og fylgdist með gangi leiksins á tölvuskjánum 

og það var mjög áhugavert að heyra uppástungur og hugmyndir nemenda um hvað verkið 

væri í raun og veru. Einn hópurinn var til dæmis sannfærður um þetta væri svona „hestur“ til 

að stökkva yfir eins og í íþróttum og fannst mér það ekki svo galin uppástunga. 
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Sumar þrautirnar krefja þáttakandann um að skoða eða rannsaka verkið sjálft því mér 

fannst mikilvægt að þáttakendur myndi tengsl við verkið, finni fyrir því og skoði. Ein slík 

þraut var hjá verkinu Heimurinn sem vilji og hugmynd eftir Volker Schönvart en þar má sjá 

fjölda sívalninga, líkasta þeim sem framleiddir eru í stálverksmiðjum eða álverum, staflað á 

sérstakan hátt á svörtum ferningi. Þrautin í þessu verki var að telja sívalningana og mér fannst

gaman að sjá nemendur glíma við það verkefni, lyfta jafnvel einhverjum upp á axlir til að sjá 

betur. 

 Nemendurnir voru áhugasamir og brosandi og andrúmsloftið jákvætt.  Hins vegar 

komu líka upp vandræði í leiknum og skrifast það alfarið á höfund leiksins og þessarar 

ritgerðar. GPS punktar eins listaverksins voru t.d. vitlaust slegnir inn hjá mér í einu verki og 

ruglaði það talsvert hópana sem voru staddir út í miðju hrauni að leita að verkinu. Svo var eitt 

af svörunum við spurningu sem ég hafði bætt við í leikinn kvöldið áður vitlaust en spurningin 

var: „Hvernig er næsta línan í ljóðinu: Ó þú hýri Hafnarfjörður/er blasir móti sól“. Allir 

Hafnfirðingar vita að ljóðið heldur áfram með orðunum: „Hve fjöll þín eru fögur og hvergi 

meira skjól“. En ég hafði skráð sem rétt svar: „Hve fjöll þín eru fögur og gott að drekka kók.“ 

Fékk ég skammir í hattinn á leiðinni heim hjá nokkrum nemendum sem skildu ekkert í því að 

hafa fengið rangt svar við þessari mikilvægu spurningu.

4.5 Ratleikurinn kláraður 

Að leik loknum lá leiðin aftur upp í Engidalsskóla. Við

komum beint í hádegismat og hittumst svo aftur í

kennslustofunni. Næsta verkefni mitt var að fara yfir

úrslitin í ratleiknum og sýna stigin. Sem „stjórnandi“

leiksins í Turf Hunt getur þú skoðað allar myndir sem

þáttakendurnir tóku í leiknum. Ég skoðaði þessar

myndir með hópnum og þeim fannst það mjög

skemmtilegt og ég hrósaði þeim fyrir myndirnar,

frumleikann og hugmyndirnar. Mín reynsla í kennslu er

sú að nemendur eru oft feimnir og vilja síður að maður

sýni öllum bekknum verkefni sem þeir gera. En það var

enginn með mótbárur í þetta skiptið og einn hópurinn

kom meira að segja til mín og sagði að ég hefði gleymt

að sýna bekknum eina mynd sem ég lagfærði auðvitað strax. Þarna held ég að hafi skipt miklu
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máli að ég hafði byggt upp jákvæðni og traust alveg frá því ég hitti þau fyrst um morguninn. 

Ég held að án þess að hafa farið í nafnaleikinn með þeim og átt góðar samræður í 

göngutúrnum niður á Víðistaðatún hefðu þau eflaust ekki verið jafn opin og jákvæð fyrir því 

að deila myndum hópanna sinna með öllum bekknum.

Dæmi um myndir sem nemendur tóku í leiknum:

4.6 Lokaverkefni unnið með bekknum

Nú voru um 40 mínútur eftir af tímanum sem ég hafði með bekknum og ég átti enn eftir að 

fara í lokaverkefnið. Ég hafði gert verkefnalýsingu og sett með í glærurnar og sýndi þeim nú á

myndvarpanum. Verkefnið hét: Höggmyndin mín og gekk út á að þau áttu að fá 15 mínútur til 

að hanna verk, ákveða staðsetningu, gera kostnaðaráætlun og markaðssetningu og búa til 

skissu af því hvernig verkið gæti litið út. Ég vissi í raun ekki við hverju ég átti að búast í 

þessu verkefni þar sem ég hafði aldrei gert það áður og hefði aldrei lagt það fyrir með svona 

stuttum vinnutíma. Mig langaði hins vegar að fá einhverskonar mælingu eða tilfinningu fyrir 

því námi og reynslu sem hefði átt sér stað yfir daginn hjá okkur.

Bekknum fannst þetta ansi stuttur tími til að vinna verkefnið og sumir sögðu að þau 

fengju yfirleitt heilan dag eða nokkra daga til að klára svipuð verkefni og þetta. Ég svaraði því

til að við hefðum í raun verið að undirbúa okkur fyrir þetta verkefni frá því um morguninn. Ég

bað þau að rifja upp einkennin á höggmyndunum úr glærunum fyrr um daginn og hugsa um 

verkin sem þau höfðu séð á Víðistaðatúni. Svo sagði ég þeim að nota ímyndunaraflið og það 

væri engin „rétt“ eða „röng“ útkoma í þessu verkefni en Lilja M. Jónsdóttir talar einmitt um 

mikilvægi opinna spurninga í þemanámi í Skapandi skólastarfi (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls.

29) og Anna Þorkelsdóttir í viðtalinu sem ég tók við hana.
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Hóparnir byrjuðu að vinna og ég stillti skeiðklukkuna á tölvuúrinu mínu á 15 mínútur. 

Ég gekk um stofuna og sá að strákarnir sem höfðu ekki tekið jafn mikinn þátt og hinir á 

Víðistaðatúni sátu nú saman í einu horni og voru ekki að vinna. Ég spurði þá hvort þeir 

ætluðu ekki að vera með og þeir svöruðu að þeir „...vissu ekki alveg hvað þeir ættu að gera“ 

og voru búnir að gleyma í hvaða hópum þeir væru. Ég bauð þeim þá að þeir myndu bara búa 

til nýjan hóp og gera skissu að einu útilistaverki fyrir mig. Þeir voru til í það og ég náði í blöð 

fyrir þá og sagði þeim að byrja að vinna – sem þeir og gerðu. Þarna held ég að jákvæð 

samskipti okkar á Víðistaðatúni hafi skipt miklu máli því þeir voru greinilega vanir að „draga 

sig til hlés“ í stofunni og taka ekki þátt. Mér fannst skipta meira máli að fá þá í virkni en að 

halda fast í hópaskiptingu og verkefnalýsingu.

Eftir 15 mínútur sagði ég hópunum að leggja niður skriffærin og að nú myndu 

hóparnir koma að töflunni og kynna sitt verk. Þau voru öll til í það – sem mér fannst 

áhugavert og renna aftur stoðum undir að „sáttmáli“ minn við bekkinn hafði heppnast og þau 

voru tilbúin að deila og gefa af sér. Þarna held ég að notkun leikja fyrr um daginn hafi 

klárlega hjálpað mér.  Ef allt námskeiðið hefði farið fram í skólastofunni er ég viss um að 

bekkjarandinn og vinnuviljinn hefði ekki verið svona góður. Líkt og ég fjallaði um í 

fræðikaflanum eru fræðimenn sannfærðir um mikilvægi leiksins fyrir þroska barna og margir 

sem vilja auka veg hans í skólastarfi. Reynsla mín af tilraunakennslunni í Engidalsskóla er 

þessu samhljóðandi og sýnir mér hversu miklu það breytir í samskiptum þínum við 

nemendurna að yfirgefa skólastofuna og „leika sér“ í náttúrunni.

Verkin sem nemendurnir teiknuðu og útfærðu á þessum stutta tíma voru frumleg og 

skapandi. Einn hópurinn skilaði mynd af manneskju að veiða fisk við bryggju sem virðist vera

að detta í sjóinn. Hópurinn sagði að verkið tengdist flokknum „húmor“ og „undarleg 

staðsetning“. Það ætti að kosta 15 milljónir og vera úr stáli. Annar hópur bjó til skissu að 

verki sem sýnir hóp af fólki á stöpli að halda uppi risavöxnu hnattlíkani. Hnötturinn átti að 

vera úr stáli, holur að innan og myndi lýsast upp á kvöldin. Verkið yrði staðsett á Thorsplani í 

Hafnarfirði og táknaði stéttaskiptingu og því hvernig hinir „fátæku“ væru látnir halda uppi 

jörðinni fyrir hina „ríku“

Einn hópur skilaði fallegri mynd af rennibraut og einhvers konar slöngu sem hringar 

sig utan um hana. Hópurinn sagði að verkið ætti að vera staðsett í grennd við skólann í 

hrauninu og tilheyra flokknum „persónulegt“ því þetta væri eins og minning úr æsku en 

einnig „abstrakt“. Strákarnir sem höfðu átt erfitt með hópavinnuna bjuggu til mynd af 

risavaxinni Monster dós sem er orkudrykkur. Þeir sögðu að verkið ætti að vera á skólalóðinni,
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búið til úr áli frá álverinu og „sponsað“ af Monster sem mér fannst frumleg og ögrandi 

nálgun. 

 Svo voru það stúlkurnar tvær sem höfðu verið ótrúlega jákvæðar og áhugasamar allan

daginn og fundið „steininn“ á Víðistaðatúni. Þær gerðu skissu að verkinu „Þöggun“ sem þær 

sögðu eiga að fjalla um kynferðislegt ofbeldi gagnvart konum og vera bæði „pólitískt“ en líka 

„abstrakt“. Verkið átti að vera búið til úr stáli, kopar og gleri og þær sögðu verkið eiga að vera

fyrir framan Louvre safnið í Frakklandi því það væri eitt frægasta safn í heimi og því mundu 

milljónir sjá og skoða verkið. Mér fannst bæði hugmyndin og útfærslan frábær hjá þessum 

ungu hugsjónakonum.

4.7 Sjálfsmat og námskeið gert upp

Ég hefði klárlega viljað halda áfram að vinna með þessum skapandi krökkum að 

þessum verkefnum áfam. Ég sá skýrar tengingar við efnið á glærunum mínum og verkin á 

Víðistaðatúni sem var ætlunarverkið. Það jákvæðasta fannst mér þó að þau voru stolt af 

hugmyndunum sínum og sögðust leið yfir því að námskeiðið væri bara einn dagur. Mér fannst

líka áhugavert hversu hratt þau gátu unnið verkefnið og staðfesti það tilfinningu mína að bæði

hefði innlögnin og kveikjan virkað fyrr um daginn og nám farið fram. En líka að oft 

nemendur of langan tíma í verkefnavinnu sem veldur því að þeir missa jafnvel áhugann eða 

vinna hægar.

Áður en ég kvaddi hópinn lagði ég fyrir þau einfalt sjálfsmat í formi könnunar7 Fyrsta 

spurningin var: Mér finnst ratleikurinn vera a)skemmtilegur b) ágætur c) leiðinlegur eða d) 
7  Ég notaðist við Google form og læt svörin fylgja með í fylgiskjali.
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enga skoðun. Meirihluti bekkjarins eða um 70% fannst hann var skemmtilegur og restin af 

hópnum (30%) ágætur. Engum fannst hann leiðinlegur sem mér fannst jákvætt og áhugavert.

Næsta spurning snerist um alþjóðlega höggmyndagarðinn á Víðistaðatúni en ég var 

forvitinn af vita hversu stór hluti hópsins hafði vitað um tilvist garðsins fyrir námskeiðið. Ég 

hugsaði að spurningin gæti hjálpað mér í rökstuðningi fyrir mikilvægi þessa námskeiðs og 

ratleiksins í framtíðinni. Í ljós kom að um 60% hópsins sagðist hafa vitað af garðinum en það 

þýðir að tæp 40% nemenda í bekknum höfðu ekki hugmynd um tilvist hans. Fannst mér það 

nokkuð hátt hlutfall miðað við nálægð skólans við Víðistaðatún og vísbending um að aukið 

námsefni tengt garðinum sé bæði mikilvægt og nauðsynlegt.

Þriðja spurningin snerist um hvað nemendur hefðu lært á námskeiðinu mínu og ég 

ákvað að spyrja einfaldlega hvort nemandinn hefði lært „eitthvað nýtt í dag“. Spurningin 

snerist ekki um gæði námsins eða magn heldur eingöngu um hvort nemandinn upplifði að 

hafa lært eitthvað nýtt.Við þessari spurningu svöruðu yfir 90% nemanda að þeir hefðu lært 

eitthvað nýtt. Síðasta krossaspurningin fjallað um hópavinnuna en ef ég hefði unnið áfram 

með þessum bekk þá hefði ég gefið hópavinnunni meira vægi í sjálfsmatinu. Ég spurði 

einfaldlega hvernig nemendanum hefði fundist hópavinnan ganga og valmöguleikarnir voru a)

Vel b) ágætlega c) illa og d) enga skoðun. Yfir 50 % svöruðu að þeim hefði fundist ganga vel.

Um 30% ágætlega en um 10% sögðust ekki hafa neina skoðun.  

Opna spurningin var orðuð svona: „Skrifaðu 50 orð um hvað þú lærðir, upplifðir eða 

fannst skemmtilegt. Ef þér fannst þú ekki læra neitt nýtt útskýrðu út af hverju. Notaðu „mér 

finnst“ og „af því að“. Nærri öll svörin voru mjög jákvæð. Einum fannst „...góð hugmynd að 

prufa svona ratleik í staðinn fyrir að vera bara í skólanum að læra.“ Sumir sögðust hafa lært 

fullt um listaverki. „Ég lærði rosalega mikið í dag, og ég lærði líka fullt af nýjum listaverkum 

sem ég hefði aldrei vitað af, það var gaman að skoða þau og taka þátt í ratleik sem var mjög 

skemmtilegt“ og  „Ég lærði líka að list getur þýtt svo mikið og list sé bara allskonar.“ Flestir 

nemendur minntust á hversu skemmtilegt hefði verið að vera úti með vinum sínum. „Mér 

fannst það vera mjög gaman í þessum leik því það lætur mann vinna saman og maður lærir á 

meðan það er gaman (það er mjög sjaldgæft sko) en já það var mjöög gaman.“ (Heimild - 

fylgiskjal)

34



Lokaorð

Allt sköpunarferli er óvissuferð og það er á því ferðalagi sem maður lærir bæði um 

sjálfan sig og viðfangsefnið. Upphaflega átti lokaverkefni mitt að snúast eingöngu um 

ratleikinn á Víðistaðatúni. en með því að gera ratleikinn hluta af námskeiðinu Ratað um 

listina og leggja aukna áherslu á samþættingu og þverfaglegt samstarf fannst mér opnast fyrir 

mér nýjar dyr. Verkefnið tók á sig nýjar mynd og tilraunakennslan í Engidalsskóla var mér 

dýrmæt og lærdómsrík reynsla. Ég mun nú gera grein fyrir því helsta sem ég hef lært á þessu 

verkefni og hvernig mér finnst lokaverkefnið mitt tengjast þeim fræðikenningum sem ég hef 

reifað í þessari ritgerð.

Ég fjallaði í fyrsta hluta ritgerðarinnar um helstu skilgreiningar á útinámi og finnst 

ljóst að Ratað um listina fellur vel undir þær skilgreiningar. Í námskeiðinu fer klárlega fram 

grenndarnám enda Víðistaðatúnið einn af þeim stöðum sem allir skólar í Hafnarfirði 

heimsækja á einhverjum tímapunkti og hefur sinn sess í umhverfi bæjarins. Námskeiðið gæti 

einnig fallið undir flokkinn staðtengt nám en það ætti þá eingöngu við þá skóla sem eru við 

Víðistaðatún t.d. leikskólann Hjalla, Víðistaðaskóla, Norðurbergi, Víðivellir og Engidalsskóli.

Í öllum þessum skólum er Víðistaðatúnið hluti af nærumhverfi en í staðtengdu námi er 

markmiðið að „átta sig á umhverfinu og hvernig megi bæta það.“ (Inga og Auður, 2014 bls 

16) og gefa nemendum tækifæri til að „...skoða og greina umhverfi sitt og þá ferla náttúrunnar

eða mannlegra athafna sem móta þetta umhverfi.“8 (Inga og Auður, 2014). 

Mér finnst einnig ljóst að námskeiðið felur í sér mikla samþættingu  Í samþættu námi 

á þekking og færni að vera sótt í fleiri en eina námsgrein og námið á að dýpka þekkingu 

nemenda á ákveðnu efni og auka skilning. Því markmiði finnst mér vera náð í verkefninu 

mínu og byggi ég það á minni eigin reynslu og athugunum en einnig sjálfsmatskönnunni sem 

ég lagði fyrir nemendur. Spurningarnar leiddu í ljós að tæplega helmingur hópsins hafði ekki 

verið meðvitaður um listaverkin á Víðistaðatúni fyrir námskeiðið en nánast allur hópurinn 

(90%) taldi sig hafa lært eitthvað nýtt þennan dag. Opnu svörin sýndu að námið sem hafði 

farið fram féll svo sannarlega bæði að skilgreiningum um umhverfismennt og einnig 

samþættingu. Nokkrir nemendur töluðu um hversu gott hefði verið að komast út og hreyfa sig 

og einn nemandi talar um veðrið og umhverfið. Mér fannst sérstaklega áhugavert svar eins 

nemandi sem sagðist hafa lært að „...maður á ekki að fara ofan á þunnan ís á læk af því að þú 

verður blautur í gegn.“ Þetta svar tengdi ég við fyrstu minningu mína um útinám sem ég sagði

8 Hér er verið að vitna í Foundation of Place: A Multi-disciplinary Framework for Place-conscious 
Education úr American Educational Research Journal eftir D. A. Gruenewald.
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frá í upphafi ritgerðarinnar. Og í einum ummælum lýsir nemandinn námi sem fer undir 

yfirborðið þegar hann segir: „Ég  lærði fullt um listaverkin eins og hvað þau heita og hvað 

þau tákna“. 

Mér fannst einnig samhljómur í minni upplifun og því sem Anna Þorkelsdóttir lýsir í 

viðtalinu þegar hún segir frá hlutverki kennarans í samþættingarverkefnum. Hún segir 

kennarann ekki lengur í hinu hefðbundna hlutverki „að fara yfir“ heldur sé hann nemendum til

aðstoðar í verkefnum sem nemendur brenni fyrir. Nemendur vinni verkefnin ekki „fyrir 

kennarann“ heldur upplifa áhugaþörf og leiti til kennarans eftir aðstoð. Þetta samræmist minni

upplifun á því þegar ég lagði lokaverkefnið fyrir eftir ratleikinn. Ég gekk um stofuna og 

spjallaði við nemendur en þau voru öll að vinna á sínum forsendum að verkefni sem þeim 

fannst skemmtilegt og skapandi. Þegar þau kynntu verkefnið lagði ég áherslu á að þau væru 

að kynna verkefnið fyrir hvort öðru en ekki fyrir mig og það fannst mér gera að verkum að 

þau voru stolt af hugmyndunum sínum og spurðu mig hvort þau mættu halda áfram að vinna 

að þeim að námskeiðinu loknu.

Ratleikurinn á Víðistaðatúni fellur klárlega undir skilgreiningar á kennsluleik en ekki 

frjálsum leik. Ratleikurinn inniheldur ákveðnar reglur og býður upp á samkeppni til að ná 

ákveðnu markmiði. Hann flokkast því sem Ludus (kennslufræðilegur leikur).  Annað einkenni

kennslufræðilegra leikja er þeir séu faglegir og blandi saman leik og kennslufræðilegum 

markmiðum. Það tel ég skýrt í ratleiknum og það sem gerði sköpun ratleiksins mögulega var 

að Hafnarfjarðarbær keypti aðgang að Locatify/Turf Hunt forritinu fyrir þetta verkefni.

Ég var einnig forvitinn um hvort leikurinn á Víðistaðatúni gæti flokkast undir flæðið 

sem Mihaly Csikszentmihalyi skrifar um. Það sem mér fannst klárlega passa við upplifun 

mína af leiknum á Víðistaðatúni var að markmiðin voru skýr, samskipti og samvinna var 

mikilvæg, nemendur hættu að hugsa um sjálfa sig, gleymdu stað og stund og voru til dæmis 

mjög hissa þegar ég sagði að 40 mínútur voru liðnar og leikurinn búinn. Jákvætt viðhorf 

nemenda kom einnig bersýnilega í ljós í sjálfsmatinu og ummælum nemenda sem lýsa 

jákvæðni og gleði með daginn og verkefnið. Eða eins og einn nemandi sagði: „Mèr fannst 

skemtilegt í ratleikinum því mèr finnst gaman að leysa þrautir og vinna með öðrum en alltaf 

vinum mínum.“ (Heimild - fylgiskjal)

Að mínu mati náðum við því að vera í góðu flæði á þessum vindasama degi á 

Víðistaðatúni og Engidalsskóla og upplifun mín af bekknum og hópnum var mjög jákvæð. 

Mér fannst þau stíga út fyrir þægindarrammann og gefa mér tækifæri til að læra og upplifa 
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með þeim. Ég sagði þetta við þau í lok tímans og hrósaði þeim fyrir hversu dugleg þau hefðu 

verið og jákvæð. Ein stúlka í bekknum rétti þá upp hönd og sagði að venjulega töluðu 

kennarar um að þau væru versti bekkurinn við skólann. „Ég held að þú sért fyrsti kennarinn 

sem hefur hrósað okkur svona.“ Mér þótti vænt um að heyra það. Annar nemandi sagði svo í 

sjálfsmatinu. „Símon lét þetta vera þannig skemmtilegt eins og ekki margir aðrir kennarar 

myndu geta, hann er alveg frábær kennari, ég vona að hann komi og kenni okkur aftur.“ 

(Heimild - fylgiskjal)

Í þessari ritgerð hef ég gert grein fyrir lokaverkefninu mínu Ratað um listina sem er 

samþættingarverkefni þar sem ratleikur um Alþjóðlega höggmyndagarðinn á Víðistaðatúni er 

kveikju fyrir áframhaldandi skapandi vinnu. Ég hef fært rök fyrir því hvernig verkefnið 

samræmist hugmyndum og kenningum um umhverfismennt, samþættingu og gildi 

kennslufræðilegra leikja. Þetta verkefni hefur veitt mér gleði og innblástur. Ég hef öðlast 

meiri áhuga og virðingu fyrir náttúrunni og þörf til að brjótast út úr skólastofunni og 

„faggreinaboxunum“ eins og Anna María orðar það í viðtalinu. 

Ég byrjaði ritgerðina á tilvitnun í Heimsljós eftir Halldór Laxness þar sem hann lýsir 

því að þegar „jökullinn ber við loft hættir landið að vera jarðneskt, en jörðin fær hlutdeild í 

himninum.“ Í þessari tilvitnun talar Halldór um heim fegurðarinnar þar sem sorgin er ekki 

nauðsynleg. Slíkur er máttur náttúrunnar og sköpunarinnar – hún gerir vandamál 

hversdagsleikans minni og við lærum bæði með huganum og hjartanu. Að mínu mati er hægt 

að kenna nemendum um fugla en það kemur ekki staðinn fyrir að liggja í mosanum og hlusta 

á fuglasöng. Það er hægt að kenna nemendum um tré en það kemur ekki í stað þess að finna 

lyktina af þeim eða handfjatla. Og það er líka hægt að kenna nemendum um hvað sé list eða 

fegurð en það kemur ekki í stað þess að búa eitthvað til og skapa. Það er minn stærsti 

lærdómur eftir þetta kennaranám við Listaháskóla Íslands og sá boðskapur sem mig langar til 

að felist í lokaverkefni mínu. Hvort sem við erum leiklistar-, sjónlistar- eða danskennarar þá 

er það hlutverk okkar að breiða út boðskap sköpunarinnar. Við þurfum að efla skilning okkar 

á náttúrunni, nærumhverfi sínu og listinni. Þannig færumst við nær fegurðinni í lífinu sjálfu. 

37



Heimildaskrá

Árni Arnarson. (1995, jún). Jónsbókarmenn. Lesbók Morgunblaðsins, 70. árgangur(24. 
tölublað), 1–2.

Alþjóðastraumar í Firðinum. (1991, apríl 14). Þjóðviljinn, 3.

Ásgarður í skýjunum. (e.d.). Námsgögn. Sótt 30. apríl 2022, af https://ais.is/

Björn Þorsteinsson. (2011, október 12). Hver var Hegel og hvert var framlag hans til 
heimspekinnar? Vísindavefurinn. http://www.visindavefur.is/svar.php?id=60902

Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention.
Harper Perrenial.

Fjórtán stór höggmyndaverk þekktra listamanna reist. (1991, maí 16). Dagblaðið Vísir - DV, 
33.

Grundaskóli á Akranesi. (2019). Námskrá unglingadeild. Unglingastig—Svona erum við. 
https://www.grundaskoli.is/static/files/grundaskoli/skjol/Haustkynningar/
namsskra_unglingadeild_2019-1-.pdf

Guðmundur Hjaltason. (1911). Smágreinar um uppeldi—VIII. Kennsla undir berum himni. 
Skólablaðið, 5. árgangur(6. tölublað). https://timarit.is/page/2339159

Halldór Laxness. (2010). Heimsljós. (10. útgáfa ed.).

Hildur Dröfn Guðmundsdóttir & Rannveig Björk Þorkelsdóttir. (2019). Taktu til við að tvista:
Námsleikir í skólastarfi. Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun. Menntavísindasvið
Háskóla Íslands. https://doi.org/10.24270/netla.2019.17

Inga Lovísa Andreassen & Auður Ṕálsdóttir. (2014). Útikennsla og útinám í grunnskólum. 
Mál og menning.

Ingvar Sigurgeirsson. (2020, september 2). Leikir sem kennsluaðferð – vannýtt auðlind – 
Skólaþræðir. Skólaþræðir - tímarit samtaka áhugafólks um skólaþróun. 
https://skolathraedir.is/2020/02/09/leikir-sem-kennsluadferd-vannytt-audlind/

Íris Björk Eysteinsdóttir. (2021, nóvember 25). Veturinn 2020-2021. 7. Árgangur. 
Hæfnimiðað nám. Verkefnamiðað þemanám með áherslu á samþættingu námsgreina. 
Youtube. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QDDmDvpb3Ys

Dewey, John. (2000). Hugsun og menntun (Þýðing gerð eftir endurskoðaðri útgáfu 1933). 
Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

Jóhanna Einarsdóttir & Anna Magnea Hreinsdóttir. (2011, desember 30). „Við hugsum 
kannski meira um námið sem leikurin felur í sér“: Starfendarannsókn um tengsl leiks 
og læsis í leikskóla. Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun. 
https://netla.hi.is/greinar/2011/ryn/007.pdf

Jón Gunnar Bernburg. (2005, nóvember 21). Hvernig útskýrir maður aðferðafræði 
félagsvísinda? Vísindavefurinn. http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5420

Rousseau, Jean Jacques. (1889). Émile; or concerning education. (Eleanor Worthington, 
Þýð.). D. C. Heath & Company.

38

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QDDmDvpb3Ys
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=60902
https://ais.is/


Kristín Dýrfjörð. (2013, júní 3). Frjáls leikur—Hvað er það? Laupur. Heimasíða Kristínar 
Dýrfjörð. https://www.laupur.is/frjals-leikur-hvad-er-thad

Kristín Karlsdóttir. (2003, janúar 1). Mat á samskiptahæfni fjögurra ára barna. Uppeldi og 
menntun, 1. tölublað. 
https://timarit.is/page/4847216?iabr=on#page/n142/mode/2up/search/Piaget%20leikur

Langholtsskóli. (e.d.). Um smiðju. Smiðjan í skapandi skólastarfi. www.langholtsskoli.is. Sótt
28. apríl 2022, af https://sites.google.com/langholtsskoli.is/smidjan/heim

Lilja M. Jónsdóttir. (1996). Skapandi skólastarf (1. útgáfa). Námsgagnastofnun.

Listahátíð og alþjóðleg vinnustofa í Hafnarfirði í júní. (1991, maí 30). Pressan, 26.

Listrænt ákall til náttúrunnar. (e.d.). List fyrir alla. Sótt 27. apríl 2022, af 
https://listfyriralla.is/event/listraent-akall-til-natturunnar/

Ljótasta dæmið sem ég þekki um spillingu og misnotkun valdsins. (1991, október 31). 
Fjarðarpósturinn. 

Mennta- og Menningarmálaráðuneytið. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla almennur hluti 
2011 ; greinasvið 2013. Mennta- og menningarmálaráðuneyti.

Kristín Norðdahl. (2016). Hlutverk útiumhverfis í námi barna. Netla - Veftímarit um uppeldi 
og menntun, Sérrit-Um útinám, 24.

Norðlingaskóli—Starfshættir. (e.d.). www.nordlingaskoli.is. https://nordlingaskoli.is/just-
nam-kennsla/kennsluhaettir/

Ólafur Oddsson. (2003). Lesið í skóginn tálgað í tré. Garðyrkjuskóli ríkisins.

Sigurbjörg Friðriksdóttir, Elsa Rut Róbertsdóttir, & Guðrún Lára Magnúsdóttir. (2013). Flæði
er æði. Skólavarðan, 2. tölublað, 50.

Skarðshlíðarskóli í Hafnarfirði. (e.d.). Skólanámskrá 2021—2022. 8-10. Bekkur. 
https://www.skardshlidarskoli.is/media/skoli/Skolanamskra-Skardshlidarskola-
unglingastig.pdf

Stefán Bergmann. (2000). Umhverfismennt í íslenskum skólum. Uppeldi og menntun, 9. 
árgangur(1. tölublað), 2.

Þórður Snær Júlíusson. (2014, ágúst 5). Kjarninn og Locatify tilnefnd til alþjóðlegra 
verðlauna. Kjarninn. https://kjarninn.is/frettir/kjarninn-og-locatify-tilnefnd-til-
althjodlegra-verdlauna/

Æsa Sigurjónsdóttir. (2018). Óræð inngrip og pólitísk orðræða í borginni: Listaverkið í 
almannarými og áhrif útisýninga í Reykjavík. Ritið, 18(2), 75–103. 
https://doi.org/10.33112/ritid.18.2.4

39

https://nordlingaskoli.is/just-nam-kennsla/kennsluhaettir/
https://nordlingaskoli.is/just-nam-kennsla/kennsluhaettir/
https://listfyriralla.is/event/listraent-akall-til-natturunnar/


Viðauki 1

Viðtal við Önnu Maríu Þorkelsdóttir.

Dags. 13. apríl 2022

Viðtalið var tekið upp á myndband og hér er endurskrift þess.

Lengd 29:25 mín

SB: Það sem ég var að hugsa um að byrja að fjalla um. Fyrstu spurningar var að 
þú myndir segja mér aðeins út frá þinni vinnu og rannsóknum hvernig þú upplifir 
og skilgreininir hugtakið (samþætting innsk. Höf) og vinnur með það. Og næst 
myndi ég vilja heyra um þennan skóla meira: Ásgarð í skýjum. Mér finnst hann 
svolítið forvitnilegur… En kannski fyrsta spurningin væri þessi. Þróun hugtaksins
og um hvað erum við að tala í dag kannski…

AM: Sko. Minn skilningur á samþættingu hefur líka þróast. Ég byrja sem 
dönskukennari og svo fórum við þegar ég var í Hólabrekkuskóla að samþætta 
nokkur fög. Fyrst vorum við með „enska og heilbrigt líferni“. „Danska og hönnun
og smíði.“ Krakkanir áttu að útfæra eitthvað sem tengdist þessu. En svo þegar 
maður er hættur að hugsa um nám í svona kössum eins og hér er þessi 
dönskukassi, hér er stærðfræðikassinn og allt það þá opnast nýr heimur en kerfin 
hafa aldrei unnið með okkur. Þú veist. Eins og stundataflan og 
viðmiðunarstundataflan eru mjög hamlandi verkfæri. Eins og við sjáum þetta fyrir
okkur núna þá tökum við þessa kassa bara alveg út úr myndinni og kassinn verður
verkefnið. Eins og við vorum að klára í gær verkefni sem heitir Vísindi og tækni 
og inn í því er fullt af einhverjum einingum fyrir yngsta stig, miðstig og 
unglingastig og við setjum upp námsmarkmið hvað nemendur eiga að gera og 
hengjum svo við hæfnivimið og viðmið um árangur. Og þegar við erum að skoða 
verkefnið þá skoðum við hvað þau eiga að gera. Ef þau eiga að kynna þá veljum 
við hæfniviðmið sem passar við það. Þau eiga að vinna saman þá vinnum við við 
það. Þau eiga eiga að skrifa eitthvað á ensku eða íslensku og þá finnum við 
eitthvað hæfniviðmið við það. Þannig að svo eru kannski að skrifa eitthvað sem 
tengist í þessu tilviki vísindum að þá skoðum við náttúrugreinarnar hvar eru verið 
að vinna til dæmis með hugtök... er verið að spurja um hugtök í náttúrugreinum. 
Þannig að við hengjum það við sem passar alveg sama úr hvaða grein það kemur. 
Þannig viljum við horfa á samþættingu. Að við hættum að setja námið í þessa 
faggreinakassa. Svo er þú líka kannski að kenna eitthvað eins og segjum 
náttúrufræði og ég var að skrifa pistil núna sem var inn á ais síðunni og þar er ég 
meðal annars að velta því fyrir mér með íslensku. Ef að það er þannig að 
íslenskukennarinn á að passa það að það sé stór stafur eftir punkt. En bara 
íslenskukennarinn fimm tíma á viku, en það kemur engum öðrum við þá er þetta 
ekki eitthvað sem nemandinn upplifir sem mikilvægt eða þetta verður eitthvað 
sem hann temur sér. Við verðum öll að vera íslenskukennarar ef við ætlum að 
viðhalda þessu tungumáli.

06:56 
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SB: Þetta er einmitt eitthvað sem maður er mikið að berjast við. Þegar þau vinna á
Ipad gefa þau sér afslátt af setningaruppbyggingu og ég þarf alltaf að taka á þessu 
með stóran staf og punkt. Þeim finnst það þurfa ekki þegar þau vinna á Ipad.

AK: Þegar þau eru í náttúrufræðitíma finnst þeim það kannski eins mikilvægt en 
þau myndu kannski passa sig í íslenskutímanum. Enda er það líka kannski 
markmið í íslenskutímanum að passa hvernig þú skrifar. En ef þú ætlar að setja 
fyrir verkefni í náttúrufræði og þau eiga að gera grein fyrir einhverju sem tengist 
náttúrufræði og þú setur íslenskuviðmið við. Að þau eiga að passa stóran staf eftir
punkt, viðmið um árangur, það sem þú ert að meta. Áður en nemendur skila inn 
verkefninu þá áttu að gera þetta og þetta og ég er ekki búin að passa íslenskuna, 
ég ætla að renna yfir þetta aftur. Því þetta er viðmið í þessu verkefni. Og á þennan
hátt verður samþættingin svo ofboðslega einföld líka. Við erum 
grunnskólakennarar og eigum að geta kennt allt þó ég myndi ekki vilja meina að 
ég væri góður stærðfræðikennari.

SB: En upplifirðu það sem hindrun oft hjá kennurum. Á ég að kenna þetta? Getur 
íslenskukennari kennt vísindi? Getur stærðfræðikennari kennt íslensku? Er það 
hindrun að fólk sé svolítið að hugsa um sinn hring eða þægindarsvæði. Á ég að 
gera þetta?

09:23

AK: Það eru tvær hliðar á þessu. Önnur er sú að þetta er mitt fag, ég met það og 
þér kemur þetta ekki við. Þetta er mín búbbla. Þú ferð ekkert inn á mína búbblu. 
Og hitt er. Það vantar skýr námsmarkmið. Ef íslenskukennari setur inn 
námsmarkmið þar sem þið eruð að vinna í samþættingu saman og 
námsmarkmiðin eru þessu og það er búið að útskýra það fyrir þér þá getur þú 
alveg jafn vel metið það. Alveg eins og þú værir að vinna með lýðheilsu eða 
eitthvað  þannig. Og þau ættu að fara að gera æfingar úti. Og þú velur 
hæfniviðmið með íþróttakennaranum. Það er þetta sem hann vill sjá í verkefninu 
þá getur þú alveg eins metið það eins og hinn. Þannig að það sem snýr að þessu er
þessi hugsun að þetta sé „mitt fag“ og hitt er að námsmarkmiðin eru ekki nógu 
skýr.

SB: Hvað er þá sem þú hefur gert? Nú komst þú í skólann til okkar að tala við 
okkur. Hvernig verður það til að þú ert í þeirri stöðu. Hver var sú leið?

AK: Við byrjuðum að samþætta í Hólabrekkuskóla fyrir nokkuð mörgum árum 
sko. Og það var þegar fólk var að byrja. Það voru ekkert margir skólar byrjaðir á 
þessu. Og á þessum tíma var ég farin að halda fyrirlestra um til dæmis Moodol. 
Þannig að fólk hélt áfram að kalla á mig. Svo er staðan orðin þannig að ég er líka 
búin að vinna mikið með námsmat og Mentor og vinna með bráðgera nemendur 
og smám saman þegar fólk hefur samband við mig spyr ég hvað fólk vill að ég 
segi? Ég er kannski svona skoðanaglöð? En ég hlusta líka mjög vel og ég les mér 
til og ég passa mig líka á því eins og Twitterið mitt er bara kennarar, ég er með 
fræðasamfélagið líka og er búin að vera í meistaranámi líka. Og ég á til fyrir hóp 
sem kallast Vexa og okkar markmið er að koma á „snillismiðjum“ inn í 
grunnskóla. Hjálpa skólum að koma upp snillismiðjum, við rekum vef sem heitir 
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snillismiðjur og ég er líka í lærdómssamfélagi kvenna þar sem við ræðum 
skólamál og fleira...

SB: Þannig að þitt líf, það sem þú brennur fyrir er menntun og kannski hvernig 
við getum brotist út úr boxinu varðandi nálgun okkar á menntun.

12:38

AK: Já, og líka að við sem sérfræðingar, að við upplifum okkur sem sérfræðinga. 
Við getum ákveðið að við þurfum ekki að taka þessar bækur frá 
menntamálastofnun. Það er enginn sem ætlast til þess af okkur. Svo þegar við 
skoðum kennsluáætlanir, af því ég hef líka verið að vinna fyrir Reykjavíkurborg. 
Ef maður skoðar kennsluáætlanir þá snúast þær oft um þessar blaðsíður eða þessa 
kafla í bókum. En það vantar allan fókus á námsmarkmiðin, námsmarkmiðið má 
ekki vera að klára blaðsíður og taka kaflapróf heldur hvað kann nemandinn þegar 
hann er búinn.

SB: Ég var einmitt að kenna stjörnufræði og lét lokaverkefnið svolítið í hendur 
þeirra og þau eru að velja sér plánetur og svona. Þau geta unnið sjálfstætt, farið á 
netið. Það er skýrt hvað við ætlum að gera, þá verður þetta miklu skemmtilegri 
kennsla.

AK: Þau hafa líka áhrif. Þessi kynslóð sem við erum með í skólanum núna, Zeta 
kynslóðin eða Alpha kynslóðin, það er búið að gefa það út að þær vilja hafa áhrif.
Þær vilja ekki láta mata sig. Og til dæmis ef þau ættu að búa til kennsluefni eða 
senda út bæklinga, deila því sem þau eru að gera þá eru þau að hafa áhrif og þá 
vilja þau líka læra. Það breytir öllu í dag, ef þau eiga að læra eitthvað eins og 
heimildarritgerð. Ókei, þú átt að gera heimildarritgerð. Ég ætla ekki að fara yfir 
hana. Við ætlum að gefa út bók og bókin fer heim til foreldra og allir fá afrit og 
þar inni verður textinn þinn en láttu kennarann endilega lesa yfir textann tvisvar 
svo þú getur verið stoltur af þínum texta. 

SB: Þetta minnir mig nú bara verkefni sem pabbi gamli gerði þar sem hann lét 
nemendur búa til ljóðabækur í íslensku.

AK: En þá er líka svona tilgangur með verkefninu, annað en að skila til 
kennarans. Þá eru þau ekki að gera þetta fyrir kennarann. Við verðum að komast 
út úr því.

15:35

Næst spyr ég Önnu aðeins út í sögu samþættingarinnar.

AK: Það fyrsta sem kemur inn það eru þemadagar. Það voru alltaf þemadagar í 
ákveðnum skólum. Til dæmis Grundarskóla á Akranesi, Langholtsskóla var líka 
með þemadaga. Svo ákváðu þau að fara með þetta lengra og ekki bara vera með 
þetta ákveðnar vikur á ári heldur bara alltaf. Því í þessum vikum, og það sögðu 
þau í Grundarskóla, þá voru krakkarnir bara „all in“, mjög áhugasamir þannig að 
þetta var það sem þessir kennarar vildu sjá alltaf. Þannig að þar kemur þetta. En 
þau voru búin að vera með í Langholtsskóla mjög vel heppnuð þemaverkefni og 
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vildu ganga lengra. Voru með einhverja hugmyndafræði. Sagði ykkur frá Ritu 
Kersketano. Hún kom og sagði hvernig hún vinnur. Og þá small svolítið hjá þeim 
hvernig þeir gætu gert þetta. Og uppsetningin. Að vera með ákveðin 
kjarnaverkefni í hverju þema og ákveðin valverkefni, svona gerir hún þetta. Þetta 
sér maður mjög víða. Hörðuvallaskóla, Vallaskóla og sprellifixinu í 
Langholtsskóla.

Eitt sem var svona smá fókuspunktur hjá mér. Er í meistaranámi í listkennslu 
(útskýri minn bakgrunn í leiklist og listum). Þá hugsar maður með samþættingu, 
hér er dauðafæri, að nota listir í kennslu og leiklist. En í raunveruleikanum í 
grunnskólunum? Þá upplifir maður listgreinarnar svolítið einangraðar og 
venjulegir kennarar hætta sér kannski ekki í að nota leiklistina í kennslu. Hvernig
upplifir þú list- og verkgreinar inn í þessu? Eru þær hliðsettar?

AM: Það er maður sem heitir Kevin Bruckhauser... Hanns egir að 20% af tíma 
nemenda eigi þeir að gera eitthvað sem þeir hafa mestan áhuga á. Hugmyndin 
kemur frá Google í árdaga þess fyrirtækis voru starfsmenn hvattir til að vinna við 
annað en það sem þeir voru ráðnir í og út úr því kom til dæmis Gmail-ið. En 
Kevin Bruckhauser setur fyrir einhver verkefni og hann er að hvetja þau áfram, 
þið megið vera með Podcast en líka skila verkefni þar sem er listrænn 
tjáningardans. Hann sagði þetta í mörg ár. En svo komu stelpur og spurðu hvort 
þær mættu í alvöru, þær áttu að túlka bók eftir Shakespeare, og þær spurðu: 
Megum við í alvöru gera listrænan tjáningardans? Hann sagði: Þið megið bara 
ekki grínast í mér. En þær gerðu þetta. Þær gerðu dansverkefni þar sem þær 
túlkuðu alla kafla í leikritinu. Þetta snýst um að tengja hug og hönd, snýst um að 
gefa þeim færi. Við hugsum þetta í Ásgarði – við erum að setja upp kerfi. 
Nemandi sem er listhneigður – verk og iðnhneigður. Hann getur farið í gegnum 
grunnskólann og tekið undirstöður. Ef þú ætlar að læra rúmfræði eða form: Af 
hverju þarf það að vera í stærðfræðitíma? Þú getur gert það i hönnun og smíði. Þú
getur lært það í íþróttatíma? Nemendur eiga að geta ákveðið hvernig þeir gera 
þetta og sköpun þarf að fara þar inn. Eitt af því sem við höfum líka kannski gert 
börnunum okkar með allri þessari bókakennslu er að kenna þeim og segja að það 
séu ákveðin svör. Og oft veldur þetta þeim kvíða að þau eru að skrifa svör í 
línurnar og halda að þetta sé kannski eins og á að vera. Því þau vita að það er til 
kennarabók og þar eru réttu svörin. Þau eru alltaf komin til þín og spyrja: Er þetta 
rétt hjá mér? Við höfum kennt þeim rangt. Og við þurfum að afkenna þetta.

SB: Við hræðumst kannski opnu spurningarnar?

Já, og í staðinn fyrir að velta fyrir okkur og segja að það séu til fullt af svörum við
þessu. Þessi hópur kemur með eitt svar og kynnir og annar hópur er með annað 
svar. Til dæmis varðandi heimsstyrjöld gæti einn hópur tekið verkefnið út frá 
Pólverjum og annar frá gyðingum og í lokin er komin mikil þekking í hópinn?

SB: Ég spyr aftur um samþættingu listgreina inn í kjarnafög og hvort nát/sam eigi
auðveldara með samþættingu en íslenskukennari að samþætta dans í Gísla sögu. 

AM: Við gerum þetta mjög markvisst að áhugasvið nemenda komi inn í þetta. 
Við notum líka hugtakið „Lágur þröskuldur – hátt þak“ sem kemur frá Joe Boaler.
Heyrði þetta frá kennara við Hörðuvallaskóla. Segjum t.d. vísinda og tækniþema. 
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Þar er fyrir yngsta stig þannig að þeir sem geta teiknað og skrifað eitt orð á ensku 
– var þeirra eigin heimsreisa 1850 – voru búnir að lesa bókina Umhverfis jörðina 
á 80 dögum. Nemendur geta teiknað ferðina, aðrir geta gert texta og sagt frá. Bara
að hafa alla möguleika opna. Ekki segja: Þið eigið að skrifa ritgerð. Eða þið eigið 
að skrifa tíu orð. Þú skrifar það sem þú getur og velur það sem þú hefur áhuga á. 
Þetta verkefni, það voru krakkar að prófa og velta fyrir sér, þetta voru krakkar um
10-11 ára. Þau voru að velta fyrir sér hvert þau gætu farið 1850 og föttuðu sjálf að
Súes skurðurinn var ekki til. Þá fóru þau að velta fyrir sér – hvenær kom hann? 
Þannig að þau lærðu óvart um Súes skurðinn. Þannig að við megum ekki ákveða 
að nemendur geti ekki fundið út úr hlutunum sjálfir. 

SB: Í lokin. Ætla ekki að hafa þetta of langt. Að endingu langar mig að spyrja: 
Þú sem sérfræðingur í samþættingu. Af hverju er þetta mikilvæg breyting að fara 
í? Af hverju ættu kennarar og skólasamfélagið að fara í þetta.

AM: Við erum að kljást við ofboðslegan kvíða hjá börnum. Það er skólaleiði í 
börnum. Mínir skjólstæðingar sem eru oft bráðgerir líður oft hræðilega illa í 
skólum. Með því að færa námið yfir til þeirra og gefa þeim frelsi og hætta að 
hugsa um námið í kössum þá líður öllum betur. Það er í gangi verkefni á 
Tálknafirði og Patreksfirði sem kemur frá okkur. Ég er nýbúin að tala við 
kennarann þar – er kennsluráðgjafi þar. Og ég hringi í Patró og þau voru með 
verkefnið frá mér: Betri heimabyggð. Þar sem þau eru að kenna sér samfélagið og
atvinnulífið og guð má vita hvða. Gefa út Fréttabréf og kynningarbækling á 
mörgum tungumálum og endar á íbúaþingi þar sem þau fá bæjarstjórann og 
bæjarbúa og koma með tillögur og sýna myndir af því sem þau hafa verið að gera.
Ég hringdi í Patró um daginn og það svaraði kennari í síma og ég spurði hvernig 
gengi? Hún sagði: Það er svo gaman hérna. Krökkunum finnst svo gaman og 
maðurinn minn er farinn að kvarta undan því að ég sé farinn að tala um verkefnin 
upp úr svefni. Á Tálknafirði var einn kennari, ég fór þarna og krakkarnir voru í 
dönskuverkefni frá okkur, og þeir voru að spyrja: Megum við fá meiri tíma í 
dönskuverkefni? Þau vildu ekki hætta því þetta var skemmtilegt. Það var samþætt 
verkefni um persónusköpun. Og núna í byrjun janúar var þessi kennari sem hafði 
brunnið út og lent í kulnun. Hún sagðist vera að finna starfsgleðina á ný og sagði 
allt í þessu hjálpar þeim, þau eru ekki að pæla í hvaða bækur þau eiga að taka, þau
taka bara eitthvað efni, krökkunum líður betur, þeim líður betur og við þurfum að 
gera meira í þessu, okkar markmið er að þjónusta kennarana.
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Viðauki 2

Sjálfsmat nemenda í 7. bekk Engidalsskóla (Google forms)

Svör við „opnu spurningunni“.

◦ Mér fannst þetta skemtileg afðiað þetta var úti

◦ Ég gerði ekki neitt eiginlega👍

◦ Mér fannst ratleikurinn skemmtilegur af því við þurftum að leisa þrautir og finna hluti og það 

er gaman. Ég lærði líka meira um stittur til dæmis um að það eru margar týpur af stittum eins 

og fyndnar eða alvarlegar eða litlar eða stórar eða skrýtnar og litríkar kveðja

◦ Mér fannst þetta bara nýtt og mjög skemmtilegt, mér fannst líka mjög góð hugmynd að prufa 

svona ratleik i staðin fyrir að vera bara i skolanum að læra. Svo lærði ég líka nýa hluti eins og 

t.d þá vissi ég ekki að það væri höggmyndagarður á víðistaðatúni o.s.f. Ég væri mjög til í að 

gera þetta aftur.
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◦ Ég lærði alveg eitthvað um höggmyndir og alls konar þannig og þetta var alveg rosalega 

skemmtilegt. Símon lét þetta vera þannig skemmtilegt eins og ekki margir aðrir kennarar 

myndu geta, hann er alveg frábær kennari, ég vona að hann komi og kenni okkur aftur.

◦ Ég lærði rosalega mikið í dag, og ég lærði líka fullt af nýjum listaverkum sem ég hefði aldrei 

vitað af, það var gaman að skoða þau og taka þátt í ratleik sem var mjög skemmtilegt. Það var 

mjög gaman að vera með vinkonum mínum og upplifa góð útiveru. Takk fyrir mig:)

◦ Ég lærði litið. Gaman að leika í kastalanum og veiða Svan.

◦ Mér fannst gaman í ratleiknum en helmingurinn af hópnum mínum vildi ekki vinna verkefnið 

svo við vorum bara tvær, sem var mjög ósanngjarnt. En annars var þetta bara mjög gaman.

◦ Það var mjög gaman að gera þetta verkefni og ég lærði eitthvað nýtt eins og hvað höggmyndir 

þýddi. Mér fannst mjög gaman að gera þetta verkefni af því að ég fékk að vera með vinum 

mínum og mér finnst ratleikir mjög skemmtilegir.

◦ Mér fannst mest gaman að fara út og gera eitthvað. Það var gaman að gera leikinn en tíminn 

hefði getað verið betri út af veðrinu. Gaman að verkefnunum inni.

◦ Mèr Fanst skemtilgt í ratleikinum því mèr fynst gaman að leysa þrautir og vinna með öðrum 

enn alltaf vinum mínum.èg lærði t.d. að listaverkin eru miklu meiri en bara eitt listaverk því 

þau eru flest eins og t.d er eitt af þeim sími en það getur líka verið sturta. Það er hægt að sjá 

meiri en bara eitt listaverk í einu listaverki oftast.

◦ Èg lærði mjög mikið nýtt í dag eins að Víðistaðatún væri höggmyndagarður.Ég lærði líka fullt 

um listaverkin eins og hvað þau heita og hvað þau tákna. Ég lærði líka að list getur þýtt svo 

mikið og list sé bara allskonar.Og að lokum lærði èg að það væri miklu fleiri listaverk á 

víðistaðatúni en èg hélt

◦ Mér fannst mjög skemmtilegt útaf því að við unnum í hóp og okkur gékk vel. Mér fannst þetta 

líka mjög skemmtilegt útaf því að það duttu margir og það var fyndið. Ég var líka mjög 

blautur. Ég rann oft.

◦ Mér fannst þetta vera skemmtilegt því að við fórum ut í ratleik.

◦ Ég lærði að það væru svona högg myndir þarna og svo margar.

◦ Ég lærði að maður á ekki að fara ofan á þunnan ís á læk af því að þú verður blautur í gegn. Mér

fannst það vera mjög gaman í þessum leik því það lætur mann vinna saman og maður lærir á 

meðan það er gaman ( það er mjög sjaldgæft sko ) en já það var mjöög gaman.

◦ Ég lærði að það væri höggmyndagarður á víðistaðatúni, ég fann styttur á víðistaðatúni sem ég 

hafði ekki séð áður, ég lærði að búa til mína eigin styttu(með öðrum krökkum) mér fannst 

skemmtilegt í ratleiknum, mér fannst gaman að vinna saman, mér fannst gaman að kynnast 

nýjum kennara, þetta var mjög skemmtilegur dagur.
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