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Útdráttur 
Í þessari rannsókn eru möguleikar myndlistar og listkennslu með hringrás ræktunar, 

uppskeru og niðurbrots að leiðarljósi kannaðir. Verkefnið er listrannsókn og byggir á eigin 

reynslu við að rækta, uppskera og brjóta niður skúlptúra úr plöntum, sveppum og trjám  

meðan á rannsókninni stóð. Í henni voru skoðaðar ólíkar leiðir til að rækta lífplast og önnur 

þrívíð form úr ostrusveppamýsli, og skráðar niður hugrænar og skynrænar upplifanir af 

ferlinu til þess að þróa eigin listiðkun og finna vísa að listkennslu með þessari nálgun. Í 

rannsókninni vann ég á vinnustofunni minni og í nærumhverfi, hélt vinnustofu fyrir grunn-, 

leik- og framhaldsskólakennara í Grasagarði Reykjavíkur og hélt sýningu í Gunnfríðarstofu 

Gerðubergs á útskriftarviðburði Listkennsludeildar Listaháskólans. Í fræðihluta var stuðst 

við kenningar um grenndarnám, skrif frumbyggjafræðinga og umhverfissálfræðinga um 

tengsl menningar og náttúru. Einnig rýndi ég í listaverk, heimspeki og menntaheimspeki 

sem snýr að breytingum og hverfulleika, auk viðtala við tvo líffræðinga, 

grunnskólakennara og umhverfisverkfræðing um málefni tengd verkefninu. Í rannsókninni 

skapaði ræktunin á ostrusveppamýslinu ákveðinn ramma fyrir sköpunarferli sem hægt var 

að yfirfæra yfir á önnur hráefni sem finna má í skólum og í grennd við þá, en list og 

listkennsla sem gerir hringrásarkerfi náttúrunnar að útgangspunkti fellur vel að þverfaglegu 

skólastarfi, listkennslu í samræmi við samtímalist samfélagins og menntun til sjálfbærni 

þar sem viðfangsefni, aðferðir og öflun hráefnis eru krefjandi og spennandi fyrir nemendur 

og jákvæð fyrir umhverfi þeirra. 
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Þakkir 

Mig langar til að þakka leiðbeinendunum mínum, Guðbjörgu R. Jóhannsdóttur og 

Gunndísi Ýr Finnbogadóttur, fyrir ómetanlega hjálp meðan á verkefni þessu stóð, og alla 

þekkinguna, innblásturinn og tækifærin til að þroskast sem þær og aðrir kennarar í 

listkennsludeild Listaháskólans búa nemendum sínum. 

Ég er þakklát Ásthildi Jónsdóttur fyrir að bjóða mér að taka þátt í verkefni hennar Listrænt 

ákall til náttúrunnar í gegnum vinnusmiðju og sýningu á Barnamenningarhátíð, og 

starfsfólki Grasagarðsins fyrir að hýsa og styðja bæði vinnustofu og sýningu. Öllum 

viðmælendum mínum, Bergljótu Hjartardóttur, Guðrúnu Gísladóttur, Guðríði Gyðu 

Eyjólfsdóttur og Sigrúnu Thorlacius, er ég þakklát fyrir að hafa veitt mér mér dýrmætar 

upplýsingar og sjónarhorn á verkefnið. Jóhanni Óskari Sigurbjörnsssyni þakka ég kærlega 

fyrir að gefa mér hamp og bjóða mér að kynnast ræktun sinni á Syðri-Þverá, og Hafey 

Viktoríu Hallgrímsdóttur fyrir að kynna mig fyrir mýsli í starfsemi FAB-LAB í Reykjavík. 

Ég er Svanhildi Höllu Haraldsdóttur þakklát fyrir að vera sérstaklega hjálpleg í 

uppsetningu á sýningunni í Gerðarsafni, og þakka einnig henni, Agnesi Ársæls og Báru 

Bjarnadóttur fyrir dýrmæt samtöl um list, samtímann og umhverfið undanfarin ár. 

Fjölskyldunni þakka ég fyrir að kenna mér að elska listina og náttúruna, og Magnúsi fyrir 

að hafa ávallt þolinmæði og áhuga á öllu sem ég tek mér fyrir hendur.  

Í anda þessa verkefnis vil ég líka þakka hverfinu mínu, fyrir melgresið sem stingst upp á 

milli gagnstéttahellna á Laugarnesvegi 106, gleðina sem hrúðurkarlarnir og hafið við 

skarfaklett veita barninu mínu, bláklukkuþúfuna sem er undur á jörðu milli Sæbrautar og 

Laugarnestanga og fyrir allt hitt sem mótast og mótar af svisku og krafti í Laugarnesinu 

milli íbúðarhúsa og iðnaðarskemma.  
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Inngangur  

Hvað hvíslar mýslið er listrannsókn um ræktaða myndlist og möguleika ræktunar, uppskeru 

og niðurbrots sem útgangspunkt í myndlist og listkennslu. Kveikjur verkefnisins voru 

þessar: Hvernig þarf hráefnisnotkun í myndlistariðkun að breytast, nú þegar við þekkjum 

áhrif neyslu manneskjunnar á loftslag og lífríki? Og hvað getur listafólk lært og hvernig 

getur listin þróast af því að gera róttækar breytingar á því hvernig við öflum okkur hráefnis 

í listsköpun? Við upphaf verkefnisins hélt ég eftirfarandi spurningu nálægt mér: Hvað 

gerist ef hráefnið verður kennarinn? Svarið sem ég fann við henni var önnur spurning, 

hvað gerist þegar hringrásin verður kennarinn? Með þessa spurningu í huga hefur mín 

eigin list og sýn á listkennslu víkkað og þroskast. Markmið rannsóknarinnar var ekki að 

skipta út einu hráefni fyrir annað með sömu virkni, heldur kanna nýja og fjölbreytta 

möguleika þar sem hráefni og viðfangsefni mætast. Ég vonast til þess að þessi listrannsókn 

verði góður grunnur að listkennslu í ræktaðri myndlist, þar sem undur, fjölbreytt skynjun, 

náttúrutengsl og von eru í forgrunni.  

Í þessari ritgerð mun ég fara yfir eigin reynslu af því að búa til myndlist sem nemandi, 

kennari og sjálfstætt starfandi listafólk1. Í fyrsta kaflanum skoða ég ávinning þess að 

innleiða ræktun í skólastarf, og máta aðferðirnar sem ég fékkst við í eigin listsköpun við 

grenndarnám. Ég færi rök fyrir því að listkennsla á Íslandi megi færast nær samtímalist og 

skoða hvernig samtímalistaverk og heimspeki sem leggja áherslu á hverfulleika, flæði og 

tengsl við náttúru gætu vísað veginn að samtíma listkennslu. Ég styðst við viðtöl sem ég 

tók við náttúrufræðinga og verkfræðinga og skrif líffræðingsins Melvins Sheldrake til að 

glöggva mig á mýslinu sjálfu, og áhrifum þess á umhverfi og fólk. Að lokum fjalla ég um 

tengsl frumbyggjafræða og grenndarnáms. Í framkvæmdakafla lýsi ég sköpunarferli 

verkefnisins, frá fyrstu tilraunum til vinnusmiðju með grunnskólakennurum, og að lokum 

sýningu í Gerðubergi. Í niðurlagi ígrunda ég eigin upplifun af ferlinu og viðbrögð 

sýningargesta og þátttakenda í vinnusmiðjunni við verkefninu. Að lokum velti ég fyrir mér 

hvernig nýta megi niðurstöður verkefnisins sem vegvísa í listkennslu. 

Til  þess að hugsa með fræðiefninu ræktaði ég ostrusveppamýsli í vinnustofunni minni. 

Með mýslinu vann ég að listaverkum, ég prófaði að rækta það með hráefnum af eigin 

heimili og nærumhverfi og þeim sem finnast í skólum og á skólalóðum. Ég kannaði 

 
1 Í ritgerðinni verður orðið listafólk notað yfir fólk sem býr til list, bæði í eintölu og fleirtölu, nánar um það 
síðar í inngangi. 
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möguleika og ávinning þess að tjá sig listrænt með lifandi, vaxandi hráefni. Að hluta varð 

þessi rannsókn tæknileg og á köflum var ég alveg heltekin af mýslinu. Markmið mitt var 

þó aldrei að verkefnið snerist um að verða sérfræðingur í ostrusveppamýsli, heldur að 

komast að því hvernig myndlist og vísar að listkennslu yrðu til ef ég gerði mýslið að 

kennaranum mínum. 

Hvað hvíslar mýslið? Eða kannski hvernig? Í þessari ritgerð mun ég reyna að stilla mig inn 

á tíðni þess og miðla því sem ég verð vísari.  

Stuttlega um málnotkun í ritgerðinni: Í henni verður orðið listafólk notað yfir fólk sem býr 

til list, bæði í eintölu og fleirtölu. Ég geri mér grein fyrir að margt listafólk af öllum 

kynjum lætur sér nægja að nota orðið listamaður, og mörg eru á þeirri skoðun að konur séu 

líka menn, eins og Vigdís Finnbogadóttir lýsti yfir á sínum tíma. Önnur gera tilraunir með 

orð eins og listamenni og nú er möguleiki á að mynda orðið listakvár. Það er að miklu leyti 

huglægt mat hvers og eins hvernig orðanotkun mótar hugmyndir okkar um kynjakerfi og 

hvaða orð okkur finnst passa best við okkur sjálf en mér finnst hvorki orðið listamaður né 

listakona sitja þægilega sem lýsing á mér. Aftur á móti þykir mér listafólk ná því ansi vel 

og verður það orð notað í þessari ritgerð, sem ein tillaga af mörgum fyrir orðaforða um 

myndlist utan kynjatvíhyggjunnar.2 Orðin sýningargestur og listunnandi verða notuð í stað 

áhorfandans, þar sem önnur skynjun en sjón varð veigamikill partur af listaverkunum og 

upplifun sýningargesta af þeim. Að sama skapi verður orðið listkennsla notað í stað 

sjónlista eða myndlistarkennslu, þar sem bæði þau orð leggja einungis áherslu á hið 

sjónræna/myndræna. 

 

 

 

 

 

 
2 Fyrir þessari málnotknun er fordæmi í greininni: „Það á að vera eftirsóknarvert fyrir listamenn að búa í 
Reykjavík“, í öðru tölublaði Myndlist á Íslandi, blaðsíðu 81–93 (Megan Auður og fleiri, 2022). 
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Kveikja verkefnis 

1.1 Nám og eldri verk 

Þegar ég lagði stund á nám í Textíldeild Myndlistaskólans í Reykjavík kynntist ég því að 

búa til tvívíð og þrívíð form úr þræði, og var eftirminnilegust kennsla Ásthildar Jónsdóttur 

vefara þar sem hver nemandi dró í vefstól áður en við spreyttum okkur á því að vefa eftir 

bæði hefðbundnum aðferðum og eigin hugmyndum. Ofið efni samanstendur af láréttum 

þráðum sam kallast uppistaða og lóðréttum þráðum sem ofnir eru undir og yfir 

uppistöðuna, þeir heita ívaf. Að draga í þýðir að koma uppistöðunni á réttan hátt fyrir í 

vefstólnum áður en hægt er að hefjast handa við að vefa. Þetta er langvinnt og vandasamt 

ferli sem krefst tíma og nákvæmni. Ég held að ég hafi aldrei þurft að beita jafn mikilli 

þolinmæði og þessa daga sem Ásthildur leiddi okkur í gegnum ferlið við að draga í 

vefstólanna, en ég held að ég hafi líka sjaldan verið jafn stolt af neinu sem ég hef búið til 

og þegar ég klippti efni sem ég hafði búið til alveg sjálf frá grunni. Í Myndlistarskólanum 

lærði ég að góðir hlutir taka tíma.  

Eftir ár í textíldeildinni lá leið mín í grunnnám í myndlist við Gerrit Rietveld Academie í 

Hollandi. Þar kvað við annan tón en í textíldeildinni, fyrsta árið einkenndist af mikilli 

tilraunagleði og hröðum takti. Stórum og áræðnum listaverkum var hampað frekar en þeim 

íhugulu og smáu. Skúlptúrkennarinn okkar ítrekaði við okkur að við myndum aldrei sýna 

eða halda sérstaklega upp á verkefni frá þessu fyrsta árinu okkar, við værum að búa til 

verkin til að læra, til að verða fær um að búa til verðugri verk síðar meir. Ég lærði margt af 

því að vinna í þessu umhverfi og þarf reglulega að minna mig á hversu miklir töfrar geta 

átt sér stað á stuttum tíma þegar tilraunagleðin og leikur ráða för. Það sem sat hins vegar í 

mér var að þessum hraða takti var blandað saman við hráefni sem hafði kostað orku frá 

fólki og umhverfinu. Ef verðmæti listaverkana okkar var tímabundið, ef ferlið var 

mikilvægara en afurðin, af hverju vorum við öll að búa hana til úr efnum eins og málmi og 

plasti, sem eru byggð til að endast og endast? Nánast öll verkin sem ég vann að í 

grunnnáminu sneru á einn eða annan hátt að sambandi manneskju við náttúruna í umhverfi 

sínu eða náttúruna innra með okkur. Ég vann mikið með myndbandsmiðilinn og eftir því 

sem leið á námið varð ég sífellt uppteknari af efniskennd hans. Ég útskrifaðist með verk 

sem sýndi upptöku sem ég hafði óvart náð þegar ég var að taka upp myndband af 

engisprettu í þýskri sveit, meðan á upptöku stóð hoppaði engisprettan ofan á linsuna á 

vélinni minni, tók stjórn á eigin mynd og breyttist í risavaxna skuggaveru í upptökunni á 
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meðan magi hennar snerti linsuna. Ég var svo snortin af því að skordýr gæti notað linsuna 

mína sem áningarstað, stökkpall, stað til að standa á sex fótum í stutta stund, að ég gerði 

glerið í linsum og sjónvarpsskjám að viðfangsefni verksins í gegnum alls konar 

tilraunakenndar upptökur með ólíkum linsum og skjám. Ég kom að lokum tveimur skjám 

sem sýndu myndbandsverkið fyrir sitt hvorum megin við glugga, en glerið í glugganum 

endurkastaði ljósinu af skjáunum tveimur á hvor annan, svo það var ómögulegt fyrir 

áhorfandann að vita fyrir víst hvað var myndband og hvað var endurkast af hinum 

skjánum, eða sólarljósinu sem skein í gegnum tré fyrir utan skólann. 

 
Mynd 1. Skrásetning á verkinu Ears in the Stomach on the Glass. 

Verkið spratt af ást á náttúru og vilja til að tengjast náttúrunni sem finnst í þýskri sveit og 

náttúrunni sem finnst í manngerðum raftækjum og rýmum. Þrátt fyrir það var ég algerlega 

aftengd hráefnunum sem ég notaði til að klára verkið, þungum málmrömmum sem héldu 

skjánum uppi. Ég veit ekki hver bjó til þennan málm, hvaðan hann kom, og ég veit ekki 

einu sinni hvar þessir rammar eru núna. Fyrir mér, upptekna listnemanum, voru þeir 

einnota tól til að framkvæma listaverk, undanskildir hugmyndafræði og fyrirhugaðri 

merkingu verksins.  

Þegar ég kom heim úr grunnnáminu mínu upplifði ég hálfgerða stíflu sem var að sumu 

leyti uppsöfnuð þreyta, en ekki síður loftslagskvíði sem ég hafði loksins tíma til að finna 

almennilega fyrir og íhuga eftir að hafa verið á þeytingi árin á undan. Mér fannst engin 

hugmynd réttlæta að ég héldi áfram að vinna eins og ég hafði gert undanfarin fjögur ár. Ég 

vann þó að tveimur sýningum þar sem ég reyndi að nálgast viðfangsefni, hráefni og 
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framkvæmd myndlistarinnar á nýjan hátt. Annars vegar eru það verk sem voru sýnd á 

tvíeykissýningunni Re-fresh með Sindra Leifssyni í Harbinger árið 2019 og hins vegar 

útilistaverk sem voru sýnd á Hjólinu, útiverkasýningu Myndhöggvarafélagsins árið 2020. 

Í Hjólinu var efniskenndin á bakvið vídjólist mér enn hugleikin, ég stundaði að taka í 

sundur gamla skjái og spá hvort ég gæti búið til vídjóverk úr þeim, án aðkomu 

upptökuvélar. Inni í skjánum fann ég skjásíur sem bjaga sýn þeirrar sem horfir í gegnum 

þær, og brjóta ljós í grunnliti ljóss þegar sólin skín í gegnum þær: 

                           

Mynd 2: Ljósbrot úr gamalli skjásíu. Mynd 3: Skrásetning á verkinu Skjár. 

Ég endaði á að búa til ramma utan um skjásíurnar og staðsetja verkin í lúpínubreiðu við 

Úlfarsá þar sem sniglar sem heita lyngbobbar höfðu komið sér fyrir í hundraðatali. Í 

glitrandi slóð snigla eru fljótandi kristallar sem endurvarpa sólarljósinu á töfrandi hátt, en 

fljótandi kristallar eru einnig uppistaðan í lcd-skjánum sem ég tók í sundur fyrir verkið, lcd 

stendur fyrir enska hugtakið liquid chrystal display, sjónarspil fljótandi kristalla. Ég vildi 

kalla fram þessa fallegu bjögun á náttúrunni sem áhorfendur sæu í gegnum síurnar, en ég 

var líka forvitin að sjá hvort sniglarnir myndu búa til nýja sýningu fljótandi kristalla á 

síunum. Ég myndi ekki segja að listaverkið hafi verið fyrir sniglana, eða hafi verið 

samstarf með þeim, þeirra upplifun og þátttaka í verkinu verður mér alltaf ráðgáta. En mér 

fannst mikilvægt að færa sniglana ekki inn í sýningarrýmið, heldur draga manneskjuna út í 

umhverfi sniglanna, með sem minnstum óþægindum fyrir þá. Verkin gátu í rauninni staðið 

ein og sér sem sjónrænt inngrip í landslagið við Úlfarsá og gáfu fólki tilefni til að skoða 
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samspil síunnar, umhverfisins og ljóss, og öll samskipti snigla og sía voru bónus. 

Sniglarnir skriðu þó heilmikið um verkin og skildu í sumum tilfellum eftir slóð sína á 

síunum. Þessi tenging sniglanna og skjáanna sem ég vildi miðla til listunnandans var 

tilraun til að víkka út hugmynd okkar um það hvar náttúran er, kannski er örlítil náttúra 

kreist milli tveggja skjásía inni í tölvunni sem þú ert að lesa þennan texta af. 

Fyrir sýninguna Re-fresh varð ég hugfangin af þurrkaraló, sem mér þótti vera í senn 

ferskasti textíll sem til er, alltaf nýþveginn, og á sama tíma eitthvað viðbjóðslegt; úrkast 

húðflygsa, plast- og örtrefja sem líkami minn og föt voru búin að hafna. Ég gerði það að 

markmiði mínu í vinnuferlinu að fella þetta úrkast að einhverju handverki sem upphefði 

það, kæmi því af endastöðinni inn í hringrásina aftur. Ég gerði ótal tilraunir, reyndi að búa 

til pappír, þæfa og spinna. Ekkert gekk þar til ég fór að vinna með þurrkaralóna eins og 

afsteypuefni, maukaði hana með vatni í gamalli matvinnsluvél og steypti hana síðan í 

útskorinn línodúk. Úr urðu verk á mörkum prents og afsteypu, en svo bjó ég einnig til 

agnarsmáa stöpla sem héldu uppi óunninni þurrkaraló, og mætti segja að í þeim verkum 

hafi viðfangsefni, hráefni og arkitektúr sýningarinnar verið eitt og sama efnið.  

 

              

Mynd 4: Skrásetning á verkinu Uppáhalds lufsur. Mynd 5: Skrásetning á verkinu Flóki. 
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Í verkunum fyrir Re-Fresh og Hjólið var kveikjan einhvers konar kvíðatilfinning yfir sóun 

hráefnis, en lokaniðurstaðan snerist ekki um hana, heldur ólíkar nálganir að efninu í 

gegnum undur, skynjun og mögulega húmor. Á meðan ég vann að þessum tveimur verkum 

fann ég til löngunar til að vinna á enn umhverfisvænni hátt, leita leiða til að sleppa öllu 

trélími, öllum festingum með skrúfum, öllu sem ég gat ekki ræktað, endurheimt, uppskorið 

og jarðgert sjálf að sýningu lokinni. Ég einsetti mér að vinna á þennan hátt í þessari 

rannsókn. Ég fann að ég óttaðist að aðferðin gæti orðið eða verið álitin sérvitringsleg, en 

grunaði að með því að sníða verkefninu þennan ramma byggi ég til tækifæri til að læra og 

upplifa eitthvað óvænt og nýtt.  

Það er tilgáta mín að með því að aðlaga hráefnisnotkun listar og listkennslu að lífrænu 

hringrásarkerfi þurfi að endurhugsa skipulag, viðfangsefni og aðferðir kennslu og jafnvel 

námsumhverfi. Með því að setja sér skorður skapast nýjar áskoranir sem geta virkjað 

sköpunarkraftinn. Listsköpun með náttúrulegum hráefnum krefst oft og tíðum hægláts 

ferlis þar sem mörg skref þurfa að eiga sér stað áður en lokaafurð lítur dagsins ljós. Ferlið 

að vatnslita mynd gæti innhaldið göngutúr til að tína blóm í litarefni, eða hafist á því að sá 

fræi. Hvernig mynd vatnslitar nemandi með litarefni sem hún hefur ræktað og hlúð að yfir 

nokkurra mánaða tímabil? Getur ræktunin talist til listiðkunar? Hvaða list iðkum við á 

meðan litarefni vex og dafnar? 

 

1.2 Fyrstu skref sem kennari 

Haustið áður en ég hófst handa við rannsókn þessa fór ég í vettvangsnám á vegum 

Listaháskólans í Tækniskólanum, á nýsköpunar- og hönnunarbraut. Þegar kom að 

æfingakennslu ákvað ég í samráði við kennara að kenna verkefni í afsteypugerð með gifsi. 

Verkefnið hafði árið áður snúist um að nota gamlar fernur og umbúðir sem gifsmót, en ég 

fékk að breyta því örlítið og ákvað að vinna með gamlan textíl sem mót fyrir afsteypurnar. 

Ég byrjaði á að sýna þeim aðferðir í textílmótagerð (e. fabric formwork) og leiða þau svo í 

gegnum  nokkrar einfaldar æfingar í afsteypum með gifsi og textíl. Ég kom með stóran 

poka af sem fjölbreyttustum textílafgöngum sem ég hafði sankað að mér í gegnum tíðina. 

Þarna var allt frá litlum bútum úr hátæknitextíl fyrir heilbrigðisgeirann, yfir í gamlar 

blúndugardínur og staka sokka. Mitt hlutverk var að setja fram ramma verkefnisins, og 

leiða þau á milli þess að gera tilraunir, ígrunda niðurstöður, nýta ígrundun sína í næstu 

prufu, og svo koll af kolli þangað til þau voru komin með afsteypu sem þau voru ánægð 

með. Í stofunni sem kennslan fór fram höfðum við aðgang að alls konar smíðaverkfærum, 
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og notuðu nemendur allt sem þau fundu inni í stofunni til að þróa mótin sín. Nemendur 

fóru með verkefnið í mjög ólíkar áttir og voru tilraunagjörn í gegnum allt ferlið, þöndu út 

miðillinn, sem að mínu mati voru merki um að kennslan hafi gengið vel. Á næstu mynd 

sést verk nemanda enn í móti, hún notaði bóluplast og gamla gardínu til að ná fram áferð á 

gifsið, en tvo hamra til að ná fram sveigju í formið. 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mynd 6: Mynd af vinnu nemanda í Tækniskólanum. 

 

Eftirfarandi myndir sýna  tilbúin verk tveggja nemenda, annar einsetti sér að búa til eins 

þunna afsteypu af sokk og hann mögulega gat og endaði með næfurþunna afsteypu. Hin 

tók eftir því í fyrstu prufunni sinni að gult efni smitaði gulum lit og mynstri sem minnti á 

býflugnabú, og vann hún áfram með litinn og áferðina og notaði bandspotta til að búa til 

form sem minntu hana á býflugnabú. 
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Mynd 7: Mynd af vinnu nemanda í Tækniskólanum.        Mynd 8: Mynd af vinnu nemanda í Tækniskólanum. 

 

Tilraunagleðin var frábær, og ánægðust var ég með ólíkar útkomur nemenda sem þau unnu 

út frá sömu kveikju. En þessari aðferð fylgdi rosalegt drasl, allar prufurnar sem leiddu að 

lokaverki þeirra voru nauðsynleg skref í sköpunarferlinu en eftir tímann höfðu margar 

tilraunir tapað notagildi sínu og enduðu í ruslinu. Fyrir mér var eitthvað verðmætt við að 

nemendur fengju þennan frjálsa flæðis tilraunatíma með hráefninu, þau hefðu lært eitthvað 

allt annað ef þau hefðu þurft að skissa upp mótið fyrir fram og aðeins steypt einu sinni, þótt 

það hefði verið umhverfisvænna. Að vinna með mót og afsteypur er grunntækni sem að 

mínu mati er mikilvæg í undirbúningsnámi fyrir hönnun og/eða myndlist, og ég vildi ekki 

að umhverfissjónarmið myndu skerða kennsluna. Að nota gamlan textíl og þræði í mót 

virkaði vel sem leið til að minnka sóun og ýta undir sköpunarkraft nemenda, hvernig gat ég 

gert það með afsteypuefnið sjálft? Væri hægt að móta kennsluna í heild þannig að sterk 

umhverfisvitund leiði til meiri handverkskunnáttu og sköpunar? 
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2. Fræðilegt og listrænt samhengi 

2.1 Listkennsla og grænþvottur 

Líkt og í eigin verkum sem ég lýsti að ofan eru umhverfismál í auknum mæli viðfangsefni 

myndlistar samtímans en oft virðist ekkert tiltökumál að óhófleg og/eða óumhverfisvæn 

hráefnanotkun sé partur af annars vel ígrunduðum verkum um samspil manneskju og 

umhverfis. Sem dæmi um þetta má nefna Feneyjatvíæringinn árið 2017, þar sem stór hluti 

verka hátíðarinnar fjallaði um lofslagsmál, en staðbundnir umhverfishópar gagnrýndu 

hátíðina fyrir að hafa verið skaðlega umhverfinu þegar kom að innviðum, uppsetningu 

verka og neyslu hátíðargesta (Judah, 2019). Ég er mjög hugsi yfir þessu ósamræmi milli 

viðfangsefna nútímamyndlistarfólks og framkvæmdar verka þeirra, og sé þetta ósamræmi 

einnig í mörgum sjálfbærni-tengdum verkefnum í myndlistarkennslu á Íslandi. Ég hef sjálf 

oft ruglast í eigin kennslu og lagt upp með að vinna á sjálfbæran hátt en ekki náð að hugsa 

umhverfisþætti verkefnisins til enda. Til dæmis í verkefni sem ég vann með 6–9 ára 

nemendum haustið 2019 í Myndlistaskólanum í Reykjavík, þar sem ég hafði aðgang að 

frábærri efnisveitu byggðri á endurnýtingu. Ég bauð nemendum mínum að búa til lágmynd 

úr pappaafgöngum með því að mála þá og líma saman með trélími. Í verkefninu fólst 

endurnýting á pappanum, en einnig frumnýting, límið og málningin voru splunkuný. 

Samhliða því að finna pappanum framhaldslíf hafði ég notað ný hráefni sem kröfðust orku 

við framleiðslu og flutning. Með því að blanda pappanum og líminu/plastinu saman hafði 

ég einnig dregið úr möguleikanum á endurvinnslu hráefnanna seinna meir.  

Ég talaði við Bergljótu Hjartardóttur, sérfræðing hjá Umhverfisstofnun, um ósamræmi í 

skilgreiningum á endurnotkun og endurnýtingu. Ég spurði hana fyrst hvort öll endurnýting 

væri endilega sjálfbær. Bergljót sagði endurnýtingu langoftast vera vænlegri en 

endurvinnslu, þar sem endurvinnsla krefðist meiri orku en endurnýting. Sé nýju hráefni 

eins og lími bætt við endurnýtta hráefnið flækjast málin, þá þarf að skoða orkuna sem fór í 

að búa til límið, og áhrif límsins og framleiðslunnar á því á umhverfið (Bergljót 

Hjartardóttir, munnleg heimild, 9. mars 2022). Það er því kannski ekki nógu nákvæmt að 

skilgreina verkefnið að ofan sem endurvinnslu, heldur frekar sem blöndu af neyslu á nýju 

hráefni og endurvinnslu. Við ræddum einnig umhverfisvernd í myndlist og grænþvott. 

Algengasta birtingarmynd grænþvottar er þegar fyrirtæki markaðssetja vörur sem 

umhverfisvænar þegar þær eru það ekki, með umbúðum, merkjum eða auglýsingum 

(Umhverfisstofnun, 2022). Grænþvottur ruglar neytendur og getur leitt til þess að þeir 
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missi trú á fyrirtækjum sem grænþvo vörur sínar. Hann getur einnig leitt til almennrar 

tortryggni til allra söluvara sem merktar eru umhverfisvænar (Aji og Sutikno, 2015). Þó að 

það sé ekki til opinber skilgreining á grænþvotti sagði Bergljót að hann gæti einnig átt sér 

stað þegar einstaklingur selur sér hugmynd um að kaup eða önnur hegðun sem hefur áhrif á 

umhverfi þeirra sé umhverfisvæn þegar hún er það í raun ekki (Bergljót Hjartardóttir, 

munnleg heimild,  9. mars 2022). Ef ég leyfi mér að yfirfæra þessa hugmynd yfir á 

kennslu, þá er það ákveðinn grænþvottur að bjóða nemendum að vinna að 

endurnýtingarverkefni þegar í því felst bæði endurnýting og frumnýting. Annað dæmi um 

grænþvott í listkennslu væri ef viðfangsefni listsköpunarinnar snýr að umhverfisvernd en 

efni og aðferðir hafa skaðleg áhrif á umhverfið. Slíkur grænþvottur ber með sér þá hættu að 

nemendur öðlist ekki réttan skilning á hugtökum á borð við endurnýtingu og 

umhverfisvernd, eða sjái í gegnum grænþvottinn, upplifi að verið sé að plata þau og efist 

um heilindi annarrar kennslu eða annarra umhverfisvænna lausna.  

Ég veit að magnið af akrýllit, lími, skrauti, umbúðum og öðrum umhverfisskaðvöldum sem 

leggja leið sína í gegnum listkennslustofur eiga smáan þátt í mengun lífkerfisins og 

útblæstri gróðurhúsalofttegunda miðað við þungaiðnað og framleiðslu stórfyrirtækja. En 

skaðinn er ekki enginn og það er engin ástæða til að viðhalda honum ef hjá því verður 

komist. Það sem mér þykir mikilvægast þegar kemur að sjálfbærninámi í listkennslu eru 

hreinskilin samskipti milli kennara og nemenda, að nemendur upplifi ekki að verið sé að 

plata þau eða upplifi jafnvel að það sé ekki hægt að vinna á sjálfbærari hátt en í dæmunum 

að ofan. Mig grunar að með því að fjalla um náttúru, umhverfismál og umhverfið án þess 

að íhuga áhrif miðilsins sem til þess er nýttur á þessi sömu fyrirbæri skapist ákveðin 

aftenging, sem hefur áhrif á gæði og skilaboð listarinnar sem verður til, og ímyndunarafl 

þeirra sem skapa hana og nema. Ef kennsla sem á að snúast um umhverfisvernd eða 

sjálfbærni er ekki að fullu umhverfisvæn, hvaða áhrif hefur slík kennsla á ímyndunarafl 

nemenda, og hvernig hefur ímyndunarafl nemenda áhrif á umhverfið? 

 

2.2 Ímyndunaraflið 

Barátta um bætta plánetu er barátta um ímyndunarafl. Rithöfundurinn og aktívistinn 

Adrienne Maree Brown (2017) segist stundum upplifa sig fasta inni í ímyndunarafli 

einhvers annars, og að hún verði að rækta sitt eigið ímyndunarafl til að öðlast frelsi. Brown 

segir þetta ríkjandi ímyndunarafl, ímyndunaraflið sem hún er föst í, vera mótandi afl 

hvítrar kynþáttahyggju, hugmynda um að það sé ekki til nóg af auðlindum á jörðinni til að 
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öllum farnist vel og að þessar auðlindir, land, náttúra og manneskjur, séu eitthvað sem 

valdhafar mega taka, eigna sér og nýta án þess að íhuga afleiðingar gjörða sinna (Brown, 

2017, bls. 18). Í bókinni Stríð og kliður leggur Sverrir Norland fram þá hugmynd að frjótt 

vistkerfi og frjótt ímyndunarafl haldist í hendur, og að ef hlutar af vistkerfum eða heil 

vistkerfi séu í útrýmingarhættu sé ríkulegt ímyndunarafl okkar það líka (Sverrir Norland, 

2021, bls. 16, 20). Rannsókn þriggja mannfræðinga sem ber titilinn Diversity Begets 

Diversity sýnir fram á að á stöðum þar sem fjölbreytni í vistkerfinu er rík er menningarleg 

fjölbreytni mannfólksins sem býr þar einnig mikil, fjölbreytt menning helst í hendur við 

fjölbreytt vistkerfi (Hamilton, Walker og Kempes, 2020, bls. 1). Í tungumálum má finna 

tengingar milli ímyndunaraflsins og umhverfisins; Inúíska hugtakið sila nær bæði yfir 

loftslag og þekkingu. Þannig þýðir silaup assijjipallianinga „loftslagsbreytingar“ en 

silatujuk þýðir „þau eru vitur“. Bókmenntafræðingurinn Keavy Martin leggur fram þá 

túlkun að þessi tvíþætta merking orðsins sila bendi til þess að fólk öðlist visku með því að 

dvelja í og kynnast umhverfi sínu. Þannig tengir sila umhverfi og þekkingu, sila er 

órjúfanleg heild andrúmslofts og þekkingar sem streymir í gegnum allar lifandi verur 

(Martin, 2012, bls. 11). Þegar ég læri um sila verður mér hugsað til íslenska orðsins 

innblástur eða að vera innblásinn. Orðið vísar einnig til loftstreymis, en í íslenskri orðabók 

er innblástur: „áhrif sem örva sköpunargleði, einkum er varða listir eða andleg mál“. Það er 

kannski ekki skrítið að við tengjum loftstreymi andardráttarins við lífskraft og 

hugmyndaauðgi, með því að anda inn hleypum við heiminum inn í okkur í stutta stund, 

hann nærir okkur, og svo blásum við honum út umbreyttum. Andi ég inn með nefinu leyfi 

ég heiminum að snerta í mér heilann, örlitlar agnir af umhverfinu ferðast með 

loftstreyminu alla leið að lyktartauginni sem teygir sig út úr heilanum í nefið (Marks, 2008, 

bls. 124 og 136).  

Í greininni „A place pedagogy for global contemporaneity“ fjallar Margaret J. Somerville 

um kennslufræði þar sem staður er skilgreindur sem kennarinn eða kennslufræðin. Hún 

leggur til þessa skilgreiningu á slíkri nálgun: Samband okkar við stað byggir á sögum og 

öðrum táknmyndum, staður er snertiflötur þar sem ólíkir menningarheimar mætast og 

líkaminn er miðpunktur upplifunar okkar af staðnum (Somerville, 2010, bls. 335). 

Somerville lýsir því hvernig upplifun hennar af stöðum í Ástralíu sem virtust henni 

ómarkvert og hrjóstrugt landslag hafi breyst í þýðingarmikil rými við það að rannsaka þau 

með fólki af frumbyggjaættum sem hafði sjálft tengingu við staðinn, meðal annars í 

gegnum sögur. Þannig getur ímyndunaraflið hjálpað okkur að tengjast landslagi. Ríkjandi 

öfl segja okkur sögur af stöðum sem einkennast af aftengingu manneskjunnar við náttúruna 
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og skilgreina staði sem hluti til að sækja, nota og móta: fjöll eru námur, fallvötn eru 

orkugjafar. Að afbyggja þessar sögur er hluti af afnýlenduvæðingu og sögur þeirra sem 

hafa myndað náin tengsl við staði eru mikilvægur liður í því ferli. Þegar Somerville talar 

um tengsl sögu og staðar segir hún að hæglega megi tengja aðrar táknmyndir en sögu við 

stað, til dæmis tónlist, ljóð, skúlptúra, myndir og jafnvel tjáningarform vísinda og 

stjórnmálafólks (Somerville, 2010, bls. 336).  

Á meðan list getur opnað á skynjun, ný hugrenningatengsl og upplifanir hjá 

sýningargestum býður sköpunarferlið sem leiðir að tilbúnu verki oft upp á enn ríkari 

upplifanir, þar sem þau sem vinna að listinni skynja ýmislegt sem ratar ekki inn í verkið 

sjálft. Hvaða sögur af mannfólki og náttúru verða til hjá nemendum í sköpunarferlinu 

sjálfu, hvernig hefur hráefnið sem nemendur vinna með áhrif á þær sögur? Hvaða sögu 

segir hráefnið okkur þegar við búum til listaverk? Ég er sammála því að fjölbreytt lífkerfi 

sé uppspretta ríkulegs ímyndunarafls, og við þurfum að búa til tækifæri fyrir nemendur til 

að kynnast náttúrunni, umhverfinu og sambandi sínu við bæði tvö. Með því að gera 

ræktun, uppskeru og niðurbrot að viðfangsefni og hráefni í listsköpun nemenda verður til 

slíkt tækifæri, þar sem lífverur og lífkerfi geta sagt listafólki, nemendum og kennurum 

sínar eigin sögur í gegnum ófyrirsjáanlegar og óvæntar breytingar, vöxt og umbreytingu 

sem fylgir öllu því sem lifir. Með þeirri nálgun er hægt að huga að ímyndunarafli nemenda 

í gegnum kennslu og sköpunarferli, og samtímis komast hjá því að skaða nærumhverfi 

þeirra, sem mögulega stuðlar að sterkara ímyndunarafli okkar allra. 

 

2.3 Grenndarnám 

Í gegnum ræktun á mýsli, uppskeru á hampi og öðrum plöntum til að mata það, og loks 

niðurbrot á skúlptúrum úr mýsli í samfélagsgarði hef ég komið auga á ýmis tækifæri til að 

tengjast nærumhverfinu. Hægt er að rækta mýsli með því að næra það á pappír, pappa, 

bókum, viði, sumum matarafgöngum, laufum, stráum, barrnálum og öðru lífrænu efni sem 

fellur til frá görðum og trjám. Öll þessi hráefni falla til í byggingum og lóðum grunn- og 

leikskóla, og gæti mýsli því nærst á hráefnum sem falla til innanhúss, með dálítilli hjálp frá 

hveiti eða öðru auðmeltu kolvetni. Að sækja þessi hráefni, lauf og strá frá náttúrusvæðum á 

skólalóðinni, kaffikorg af kennarastofunni, matarafganga og plastumbúðir úr matsalnum, 

pappa og pappír úr kennslustofum, bókasafni og hjá stjórnendum, gæti skapað dýrmæt 

tækifæri til nýrra tenginga nemenda við umhverfi sitt (bæði inni og úti) og við starfsfólk 

skólans. Svo væri hægt að teygja sig út í hverfið, fá allan kaffikorginn frá 
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kaffihúsi/verslun/bakaríi hverfisins, þurrkaðan garðaúrgang þegar fólkið í hverfinu tekur til 

í garðinum á vorin, strá og blóm af grónum svæðum í grennd við skólann. 

Grenndarnám er kennsluaðferð sem tengir námsefni nemenda við nærumhverfi þeirra. Hún 

er að einhverju leyti nám um samfélag og nám um ást og virðingu fyrir vistkerfunum sem 

eru næst okkur, mannlegum og ó-mannlegum. David Sobel lýsir grenndarnámi fallega í 

bókinni Place-Based Education: „Grenndarnám snýst um að skapa tengsl milli 

mannneskja, sem og tengsl milli manneskja og náttúrunnar.“ Í bókinni heldur Sobel því 

fram að náttúrufræðikennarar eigi að kenna krökkum um jarðfræði staðarins sem þau búa 

á, og um plönturnar sem vaxa á skólalóðinni en ekki þær sem vaxa hinum megin á 

hnettinum (Sobel, 2004, bls. 6, 7 og 20). Samkvæmt kenningu grenndarnáms á nemandi í 

Reykjavík auðveldara með að skilja ólíka eiginleika vallhumals sem vex víðs vegar um 

höfuðborgarsvæðið en blóms sem ekki vex á Íslandi. Þegar ólík líffæri og eiginleikar 

blómsins hafa verið útskýrð í máli og mynd getur nemandinn kynnst því hversu erfitt það 

er að slíta blómið upp úr jörðinni, fundið lyktina sem gýs upp þegar blómið loksins slitnar, 

skoðað „pípukrýnd hvirfilblöð, loðinn stilk og hjartalaga jaðarblóm“ (Hörður Kristinsson 

og fleiri, 2019), með augum, fingrum og nefi, tekið eftir því hvenær blómið birtist á 

sumrin, missir lit sinn á veturna en ekki styrk og stendur teinrétt upp úr snjónum meira að 

segja í versta kulda og myrkri. Upplifunin verður ríkari en ef aðeins hefði verið hægt að 

skoða blómið á mynd.   

 

Með því að læra um fyrirbæri sem eru hluti af þeirra hversdagslega umhverfi finna 

nemendur tilgang og skilning á námsefninu og eiga jafnvel möguleika á að hafa áhrif á 

umhverfið í kringum sig. Nemendur sem hafa lært með aðferðum grenndarnáms sýna meiri 

umhyggju fyrir náttúrunni og líta síður svo á að þeir eigi hana eða hafi yfirráð yfir henni. 

Nemendur sem hafa lært með aðferðum grenndarnáms sýna bættan námsárangur á nánast 

öllum sviðum skólastarfsins, ekki bara þeim sem kennd eru í gegnum grenndarnám (Sobel, 

D. 2004, 25-28 og 33).   
 

Í rannsókn sem var gerð í grunnskóla í Texas voru áhrif grenndarkennslu skoðuð með tilliti 

til hæfni nemenda til nálægrar og fjarlægrar yfirfærslu á þekkingu sem þeir drógu af námi 

sínu. Yfirfærsla þekkingar er hæfnin til að yfirfæra það sem maður hefur lært úr einu 

samhengi í annað og er þessi hæfni eitt af grunnmarkmiðum menntunar (Drífa 

Þórarinsdóttir, 2017, bls. 2). Nálæg yfirfærsla er hæfnin til að yfirfæra þekkingu milli 

svipaðra greina, en fjarlæg yfirfærsla á sér stað þegar nemandi getur flutt skilning sinn í allt 
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annað samhengi. Hæfnin til fjarlægrar yfirfærslu er sérstaklega eftirsóknarverð því hún 

gerir nemendum auðveldar fyrir að tengja saman nám og eigið líf og halda áfram að læra 

sjálf eftir að formlegri kennslu lýkur. Í rannsókninni í Texas var 45 nemenda hópi af 

3. bekkingum skipt í tvennt, öðrum hópnum var kennt á hefðbundinn hátt en hinum var 

kennt með grenndarnáms-miðuðum aðferðum. Fyrri hópurinn leysti umhverfistengd 

verkefni inni í skólastofunni, þau lásu texta, leystu verkefnablöð og hlustuðu á lýsingar 

kennarans á viðfangsefninu. Seinni hópurinn vann þrjá af fimm dögum vikunnar úti, 

nemendur bjuggu til sínar eigin rannsóknarspurningar og reyndu að finna svör við þeim 

bæði í textum og á vettvangi. Þegar hæfni hópanna tveggja til yfirfærslu lærdóms var 

könnuð kom í ljós að þótt báðir hópar gætu yfirfært lærdóm sinn yfir í tengt samhengi gátu 

aðeins nemendurnir sem höfðu fengið grenndarnáms-miðaða kennslu framkvæmt fjarlæga 

yfirfærslu. Þessi hópur hafði því ekki einungis lært staðreyndir, heldur höfðu þau lært að 

hugsa á greinandi hátt, rannsaka, skoða og leysa vandamál, og öðlast hæfni sem þau gátu 

beitt í alls konar aðstæðum (Glenn, 2000, bls. 17). Ég tel að myndlistarkennsla sem leggur 

áherslu á að nemendur rannsaki vel hráefnin sem þau vinna með geti einmitt skapað þessa 

hæfni til fjarlægrar yfirfærslu, að hluta til vegna þess að slík kennsla er í eðli sínu 

þverfagleg. Að rækta myndlist krefst þess að nemendur og kennarar fái lánaðar aðferðir og 

þekkingu úr náttúrufræði, ræktuð myndlist býður upp á tengsl við aðrar list-og verkgreinar, 

sem og samfélagsfræði og jafnvel tungumálakennslu, en um slíka samþættingu fjalla ég 

ögn síðar. 

 

2.4 Sveppurinn í eldhúsinnréttingunni  

Ostrusveppamýsli finnst ekki á skólalóðum íslenskra skóla, en eins og ég minntist á að 

framan getur það nærst á fjölbreyttum trefjum í nærumhverfi skólans. Mýsli gæti endurnýtt 

allan pappa sem fellur til í skólabyggingu, en ólíkt listaverkum sem endurnýta með lími og 

málningu, þá gæti skúlptúrinn annaðhvort endað uppi á hillu heima hjá nemanda eða verið 

grafinn í moltu, trjábol eða jörðu á skólalóðinni þar sem hann myndi auðga en ekki skaða 

lífríkið sem þar er fyrir. Að búa mýslinu góðar aðstæður til að vaxa, fylgjast með vextinum 

og síðan niðurbrotinu, gæti verið dýrmætur hluti af skólastarfi, annaðhvort í samhengi 

myndlistar, heimilisfræði, samfélagsfræði eða náttúrufræði, eða jafnvel öllum greinum 

samtímis. 
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Ég var forvitin að vita hvaða áhrif það gæti haft að grafa ostrusveppamýslið í jörðu á 

íslenskri skólalóð. Ég hafði því samband við Guðríði Gyðu Eyjólfsdóttur og Sigrúnu 

Thorlacius til að spyrja þær nánar út í ostrusveppi og möguleg áhrif þeirra á íslensk 

vistkerfi. Guðríður Gyða er sveppafræðingur sem starfar við Náttúrufræðistofnun Íslands. 

Sigrún er líffræðingur og vöruhönnuður, en hún vann lokaverkefnið Heilun jarðar í 

Listaháskólanum árið 2015 þar sem hún skoðaði getu sveppa til að brjóta niður eiturefni 

(Sigrún Thorlacius, 2015). Þær sögðu mér báðar að líklegast myndi mýslið ekki valda 

neinum skaða í íslenskri náttúru, það myndi ekki endilega lifa af en myndi brotna niður og 

verða næring fyrir jarðveginn (Sigrún Thorlacius, munnleg heimild, 17. mars 2022; 

Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir, munnleg heimild, 17. mars 2022). Sigrún líkti því að koma 

skúlptúr ræktuðum úr mýsli ofan í jörðina við að setja þar pappakassa eða annað lífrænt 

rusl, og myndu „aðrir sveppir, örverur, rotverur, skordýr, frumdýr, bakteríur, allt þetta litla 

dót sem við sjáum ekki sem vinnur að því að brjóta niður allt sem deyr“ brjóta hann niður 

(Sigrún Thorlacius, munnleg heimild, 17. mars 2022). Guðríður taldi einnig líklegt að 

mýslið myndi deyja og brotna niður á skólalóðinni en hvatti mig til þess að prófa frekar að 

koma því fyrir í gömlum trjám heldur en að grafa það í jörðu. Þá gæti það mögulega haldist 

lifandi þar sem ostrusveppir þrífast best í gömlum trjábolum. Þá væri ráð að bora með 

stórum bor inn í trjádrumbana og koma mýslinu fyrir, loka fyrir með berki eða trjábút, 

vökva og bíða og sjá hvort það taki við sér. Ostrusveppir þrífast að einhverju leyti á Íslandi 

og hafði Guðríður tvisvar fengið tilkynningu um að tegundin héldi til í mannabústöðum. 

Fyrst hafði kona samband við hana varðandi mögulegan myglusvepp í eldhúsinnréttingu 

húsbíls en nokkrum dögum seinna kom annað í ljós þegar búnt af ostrusveppum hafði 

sprottið út úr innréttingunni. Guðríður sagðist seinna hafa fengið tilkynningu um annað 

hattsveppabúnt í skrifstofugámi á höfuðborgarsvæðinu og bætti svo við: 

Bjarni Diðrik Sigurðsson segist hafa fundið hann útí skógi þannig að ég trúi því og mér 
finnst bara allt í lagi að sleppa þessum lausum, mér finnst það bara alls ekki slæmt. Ég hugsa 
að hann sé hérna, og sveppir eru almennt séð svona, ja hvað segja þeir, heimsborgarar, það 
er erfitt að ætla að hemja þá af öryggi einhvers staðar á einum stað. En það er alveg hægt að 
hjálpa til við ferð sumra um heiminn, og suma vill maður kannski ekki fá í heimsókn. En 
þetta er bara þannig, að sveppir geta komið með varningi, og svo geta þeir borist með 
loftstraumum eða fuglum og svo bara allt í einu eru þeir mættir. En þá hafa þeir örugglega 
verið kannski fimm til tíu ár að undirbúa jarðveginn áður en þeir birtast sem aldin. 

  

Sigrún benti einnig á að þegar gróðrarstöðvar flytja inn mold, plöntur og tré fylgja ýmsar 

smáar verur með, meðal annars sveppir. Einnig berum við sveppagró undir skónum okkar 

og þau berast með öllu sem við flytjum inn (Sigrún Thorlacius, munnleg heimild, 17. mars 

2022). Ábendingar bæði Guðríðar og Sigrúnar minntu mig á hversu mikil áhrif við 
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manneskjurnar höfum á umhverfi okkar, án þess að hafa yfirsýn eða stjórn á þeim. Eftir 

samtöl mín við Bergljótu, Sigrúnu og Guðríði var ég nokkuð viss um að það að rækta 

myndlist með sveppamýsli og leyfa því síðan að brotna niður á íslenskum skólalóðum 

myndi ekki hafa skaðleg áhrif á umhverfið, og mér þótti spennandi tilhugsun að mýslið 

gæti lifað af inni í gömlum trjám. Þrátt fyrir það var ég minnt á að ég gæti aldrei alveg séð 

fyrir hver áhrif mýslisins verða þegar því er komið fyrir á skólalóðinni, að bjóða nýjum 

gesti inn í vistkerfi gæti alltaf dregið óvænta lífveru að staðnum eða kynnt inn næringarefni 

sem henta illa örverum og smádýrum á svæðinu illa (Bergljót Hjartardóttir, munnleg 

heimild, 9. mars 2022).  

 

2.5 Að snerta námsefnið með heilanum 

Í viðtali mínu við Guðríði Gyðu kom það mér á óvart hversu mikilvægt hlutverk lykt leikur 

í starfi hennar. Til þess að greina eina sveppategund frá annarri þarf hún að nota sjón sína, 

stækkunargler eða víðsjá, snertingu, lykt og jafnvel bragð. Guðríður lýsti fyrir mér hvernig 

sveppafræðingar bera saman lykt sem þau finna af sveppum við lista sem tengja lykt 

sveppa við vel þekktar lyktir eða brögð sem minna á sveppinn. Þó að sumir sveppir lyktuðu 

ekki alveg eins og þær lyktir sem þeim var líkt við, nægði líkingin oftast til að ná fram 

réttri greiningu. Þegar kalt er í veðri þarf stundum að leyfa sveppinum að hitna inni svo 

hægt sé að greina lyktina af honum, og þegar sveppir gefa frá sér daufan ilm er hægt að 

loka þá inni í boxi til að leyfa lyktinni af þeim að safnast upp í afmörkuðu rými. Mér þótti 

alveg heillandi að hlusta á þessar lýsingar á vísindalegri greiningu á sveppi framkvæmdri 

með lyktarskyni manneskju, skynfæri sem ég áleit einstaklingsbundið og huglægt.  

Í greininni „Thinking Multisensory Culture“ leggur Laura U. Marks (2008) til að öll 

skynfæri hafi bæði samfélagslega og persónulega vídd, og að nærskynfærin, bragð, lykt og 

snerting, gætu átt stærri þátt í að móta fagurferði og þekkingingarsköpun en þau gera nú. Í 

greininni rekur hún hvernig heimspekingar 18. og 19. aldarinnar staðsettu sjón og heyrn 

ofar nærskynfærunum: Baumgarten sagði nauðsynlegt að aðskilja þekkingu frá 

skynfærunum, og að skynjun gæti aðeins þótt falleg væri hún skynjuð í gegnum sjón eða 

heyrn. Samkvæmt Kant gátu nærskynfærin ekki skynjað fegurð og Hegel taldi ómögulegt 

fyrir nærskynfærin að eiga fagurferðilega upplifun. Samkvæmt Hegel væri aðeins hægt að 

upplifa og miðla list í gegnum sjón og heyrn, nærskynfærin hefðu aðeins þann tilgang að 

svala nautnum en ekki skynja fegurð eða sækja þekkingu (Marks, 2008, bls. 124–125). Við 

lyktum vissulega til að njóta, mörg sækja í og setja á sig ilmefni af ýmsu tagi og við 
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njótum þess að lykta af mat. Að lykta sér til yndisauka virðist að sumu leyti ekki vera 

partur af hversdegi fólks heldur frí frá honum, og lykt sem eitt sinn fylgdi hversdeginum 

hefur varfærnislega verið fjarlægð úr umhverfi okkar, svitalykt er falin, rusl er annars 

staðar, skólp neðanjarðar, matarframleiðsla er annars staðar og flest önnur framleiðsla líka. 

Eftir að lykt hversdagsleikans var fjarlægð úr umhverfi okkar hætti fólk að notast við 

lyktarskynið sem skynfæri til þekkingarleitar, og telur Marks að það sé meðal annars vegna 

þess að við tengjum lykt við skít, fátækt og aðrar hliðar samfélagsins sem við viljum helst 

sópa undir teppið. Þannig getur hin saklausasta lykt eða samræður um lykt í 

almenningsrými virst óviðeigandi (Marks, 2008, bls. 127 og 131). Við notum enn 

lyktarskynið til einfaldrar þekkingarleitar, við lyktum af matnum í ísskápnum til að athuga 

hvort hann sé ætur, lykt af bruna eða eiturefnum gefur okkur oft vísbendingu um að hætta 

sé á ferð (Marks, 2008, bls. 127). Þetta eru mikilvægar upplýsingar en það mætti kannski 

líkja þeim við það ef við notuðum einungis sjón til þess að lesa á umferðarskilti og koma í 

veg fyrir að við löbbuðum fram af þverhnípi, en ekki til að lesa skáldsögur og fræðibækur, 

skoða teikningar, málverk og ljósmyndir, lesa í veðrið, lesa í skóginn, lesa í svipbrigði. 

Listi þekkingar sem við sækjum okkur með sjón er nánast óendanlegur, en leiðir okkar til 

þekkingarleitar með lyktarskyni gætu einnig verið fjölbreyttari, við gætum lyktað til að 

skynja rými, nema breytingar í umhverfi okkar, finna og greina í sundur plöntur. Eftir að 

hafa verið uppnumin af lykt við rannsókn þessa finn ég núna að ég þarf ekki lengur að 

beygja mig niður í lyng til að taka eftir lyktinni af plöntunum sem vaxa þar. Lykt af 

umfeðmingi, krækiberjalyngi og blóðbergi stígur upp af jörðinni og án þess að nota augun 

eða krjúpa finn ég með nefinu hvaða plöntum ég er umkringd. 

En hvernig virkar lyktarskynið? Þegar við drögum andann til þess að finna lykt ferðast 

sameindir sem hafa leyst upp úr hlutum sem við lyktum af inn í nefið okkar og snerta 

lyktartaugina sem teygir sig út úr heilanum og inn í nefið (Marks, 2008, bls. 136). Við 

finnum lykt  þegar líkaminn snertir heiminn, eða þegar heimurinn snertir líkamann. 

Nærskynfærin minna okkur á að þau sem skynja eru órjúfanleg frá því sem er skynjað, á 

þessum grundvelli er hægt að líta á lykt sem skynfæri sem getur mótað fagurferði, 

þekkingu og jafnvel siðferði (Marks, 2008, bls. 129). Fyrir mér liggja möguleikar 

lyktarskyns til að móta siðferði í nándinni sem lyktarskynjun getur skapað. Að skynja með 

augunum, að sjá, getur átt sér stað án snertingar og án nálægðar, og vegna þess að sjón er 

oft metin ofar nærskynfærunum skapast hætta á að fólk telji sig þekkja fyrirbæri eftir að 

hafa einungis séð þau, en ekki snert, lyktað eða bragðað á þeim.  
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Lýsing Guðríðar á starfi sínu gefur vísbendingu um að það séu til störf þar sem 

lyktarskynið skipar veigamikinn þátt í þekkingarsköpun og greiningu. Í eigin sköpunarferli 

fann ég að sterka, margþætta og að mínu mati góða lyktin af ostrusveppamýslinu sendi mig 

í höfðinu beint inn í skóg, þó að ég héldi á mýsli sem ræktað var með hampi eða stráum 

ofan í litlum plastpoka á fimmtu hæð í blokk leið mér eins og ég væri að stinga nefinu ofan 

í jörðina í skógarbotni. Í greininni Sniffing and Savouring, the aesthetics of smells and 

tastes segir Emily Brady lyktarskynið vera betur til þess fallið en sjón að vekja upp gamlar 

minningar, og að tilfinningaleg vídd minninga sé sérstaklega sterk sé það lyktarskynið sem 

vekur þær upp (Brady, E. 2005, bls. 188–189).  Í gegnum lykt sá ég fram á að geta boðið 

sýningargestum að tengjast myndlistinni með fleiri en einu skynfæri og var spennt að sjá 

hvaða áhrif lyktin gæti haft. Í framkvæmdakafla og niðurstöðum mun ég fjalla um hlutverk 

lyktar í lokaverkum verkefnisins, og samræður við sýningargesti um hana. 

 

2.6 Ræktun í nærsamfélögum og skólum 

Að rækta mýslið hefur verið sérstaklega heillandi ferli, vöxtur mýslisins og það form sem 

það tekur á sig í hvert skipti sem ég gái að því er hugfangandi. Þessi upplifun mín er 

auðvitað huglæg og bundin við eina manneskju með sinn huga, umhverfi og fyrri 

upplifanir. Engu að síður var ég forvitin að komast að því hvort þessar upplifanir væru 

einnig almennar upp að vissu marki, hvort þær hefðu verið rannsakaðar og ættu mögulega 

erindi inn í skólakerfið. 

 

Hjónin Rachel og Stephen Kaplan hafa rannsakað áhrif náttúru á manneskjuna, og þróuðu 

meðal annars kenninguna um endurheimta athygli (e. attention restoration theory). Í bók 

sinni The Experience of Nature, a Psychological Perspective tóku þau saman rannsóknir 

sem þau gerðu á sjöunda og áttunda áratug tuttugustu aldar. Kaflinn um náttúru í návígi 

vakti sérstaka athygli hjá mér með tilliti til ræktunar í samhengi við skóla í borgarbyggð. 

Eitt af því sem rannsóknir Kaplan og Kaplan sýndu fram á var að upplifun fólks af náttúru 

í borgarlandslagi hafði verið virkilega vanmetin. Þau sýndu einnig fram á að fólk tekur oft 

litla garða og minni ræktuð svæði fram yfir víðáttumikil gróin svæði innan borgarinnar. 

Það sem skipti máli var að svæðin væru forvitnileg og fjölbreytt, að það væri heillandi fyrir 

fólk að staldra þar við og týna sér í að skoða ólíka króka og kima þeirra. Við rannsóknir 

þeirra á samfélagsgörðum komust þau að því að slíkir garðar höfðu ekki einungis góð áhrif 

á þau sem sinntu þeim á beinan hátt, heldur veittu þeir öðru fólki í hverfinu stolt og gleði. Í 
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rannsóknum hjónanna á fólki sem iðkar garðyrkju komust þau að því að beinn ávinningur á 

borð við uppskeru var sjaldnast meginforsenda garðyrkjunnar. Flestir þátttakendur 

rannsóknarinnar sögðu ró og frið sem þau upplifðu við iðjuna skipta sig mestu máli, og 

settu það að heillast í annað sæti: að heillast af vexti, vera heltekin af undirbúningi, að vera 

í nánd við moldina og náttúruna (Kaplan og Kaplan, 1989, bls. 168).  

Greinin School gardens: Teaching and Learning Outside the Front Door segir frá 

rannsókn sem skoðaði áhrif garðyrkju á skólalóðum á nemendur og skólamenningu. Líkt 

og í rannsóknum Kaplan og Kaplan kom þar fram að ræktunarreitir veittu öllu 

skólasamfélaginu ánægju og stolt, hvort sem nemendur og kennarar tóku beinan eða 

óbeinan þátt í ræktuninni. Þau sem tóku þátt í ræktuninni upplifðu ró við að hlúa að og 

fylgjast með plöntum vaxa og dafna og upplifðu að þau væru að gefa eitthvað til baka til 

skólasamfélagsins (Kaplan og Kaplan, 1989, bls. 28 og 30). Í rannsókninni var ræktunin 

tengd við fjölbreytt fög skólans, einn skóli tengdi eplatré á lóðinni við ritun. Nemendur 

fylgdust með blómi verða að ávexti og ávextinum þroskast, tíndu eplin, elduðu úr þeim, 

borðuðu þau og að lokum skrifuðu þau um það sem þau höfðu upplifað. Kennari þessara 

nemenda sá mikinn ávinning af því að leyfa nemendum að skrifa um það sem þau höfðu 

upplifað á eigin skinni en ekki einungis lesið um eða hlýtt á frásagnir af, og nemendur voru 

jákvæðir gagnvart því að fá að skrifa úti, fjarri þunga loftinu í kennslustofunni. Annar 

kennari lýsti því hvernig nemendur með hegðunarvanda áttu auðvelt með að opna sig við 

það að sitja saman og róta í mold, aðstæðurnar hentuðu betur til að tjá sig um erfiðar 

upplifarnir og tilfinningar en hefðbundnir tímar eða hvíldarstundir inni í skólanum. Í 

ritgerðinni Tálgun, tal og hugsun lýsir Þórdís Halla Sigmarsdóttir álíka áhrifum tálgunar og 

útináms á nemendur. Samkvæmt henni slaka nemendur á þegar þau komast út og slökunin 

skapar aðstæður þar sem hugi nemenda á auðvelt með að komast á flug og þau eiga auðvelt 

með að tjá sig hvort við annað (Þórdís Halla Sigmarsdóttir, 2020, bls. 7–8). Kennarar í 

rannsókninni tóku eftir því að garðyrkjan gat haft jöfnunaráhrif á nemendur, nemendur á 

ólíkum aldri áttu auðvelt með að vinna saman og eiga samskipti í ræktunarreitunum og áttu 

betri möguleika á að skapa vináttu en inni í hefðbundum kennslustofum. Hjá einum skóla 

skapaðist samband við félag eldri borgara í grenndinni, nemendur buðu meðlimum þess að 

tína sér grænmeti og ávexti að vild úr garðinum og út frá því vatt upp á sig samband sem 

endaði á að nokkrir eldri borgaranna urðu að leiðbeinendum í prjóna- og saumaklúbbi 

nemenda við skólann. Höfundar rannsóknarinnar sögðu þetta tilvik vera nokkuð sérstakt, 

en það væri þó dæmi um hvernig ræktun og einföld gjöf til nærsamfélagsins getur undið 

upp á sig og orðið til þess að rjúfa eingangrun eða efla tengsl milli kynslóða innan hverfis. 
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Nemendur sögðu einnig ánægjulegt að fylgjast með breytingum, garður er aldrei eins dag 

frá degi. Eitt af því sem mér finnst einmitt svo dásamlegt við að rækta mýslið er hve 

spennandi það er að fylgjast með því vaxa án þess að ég geri neitt. Ef ég bý til góðar 

aðstæður í byrjun tekur við allt upp í mánaðarlangt ferli þar sem mýslið vex og breytist 

alveg sjálft. Ég kíki daglega, stundum oftar, og sé eitthvað nýtt. Því betur sem ég læri inn á 

mýslið tek ég eftir breytingu fyrr, ég veit að hvaða línum og formum ég er að leita. Þegar 

ferli náttúrunnar eru í nánasta umhverfi við nemendur og kennara verður umhverfið að 

kennara með því einfaldlega að vera til og breytast.  

 

2.7 Ræktun og endurnærð athygli 

Í greininni „The Restorative benefits of nature: Towards an Integrative Relationship“ benti 

Stephen Kaplan (1995) á að stýrð athygli (e. directed attention) sé ekki endilega 

mikilvægasti þáttur hæfninnar til að læra eða leysa vandamál, en ólíkt þekkingu, skynjun 

eða framkvæmd væri hún sá viðkvæmasti. Stephen Kaplan skilgreindi stýrða athygli sem 

hugarástand þar sem við beinum athygli okkar viljandi að viðfangsefni en sökkvum ekki 

ofan í það áreynslulaust. Þessi athygli getur gert okkur þreytt svo við þurfum hvíld og eða 

endurnæringu. Til þess að hvíla stýrða athygli sé nauðsynlegt að finna huganum nýja leið 

til að einbeita sér á hátt þar sem stýrð athygli verður tímabundið óþörf. Kaplan kallaði þetta 

ástand einbeitingar á ensku fascination (stundum soft fascination) og mun ég notast við 

íslenska orðasambandið að heillast til að lýsa því og virkni þess. Kaplan nefnir hella og 

villt dýr sem dæmi um fyrirbæri sem fólk þarf ekki að nota stýrða athygli til að einbeita sér 

að, tilvist þeirra sé svo grípandi. En hann leggur líka áherslu á náttúrulegt umhverfi og 

segir gönguferð í náttúrulegu umhverfi skapa góð tækifæri fyrir hugann til að hvíla stýrðu 

athyglina, heillast í mýkt af umhverfi sínu og íhuga sinn gang (Kaplan, 1995, bls. 171). 

Kaplan kallaði þessar aðstæður endurnærandi umhverfi (e. restorative environment) og 

mér finnst vera ákveðinn samhljómur með þessum aðstæðum og öðru stigi sköpunar í 

hugmyndum Mihaly Csikszentmihalyi: dvala (e. incubation). Í bók sinni Creativity: Flow 

and the Psychology of Discovery and Invention leggur Csikszentmihalyi til að 

sköpunarferlinu megi skipta niður í fimm stig: rannsókn/undirbúning (e. preparation), 

dvala (e. incubation),  innsýn/hugljómun (e. insight), mat (e. evaluation) og framkvæmd (e. 

elaboration). Áður en sköpunarferli lýkur í fullkláruðu sköpunarverki, hvort sem það er 

bók, kenning, listaverk eða eitthvað annað, fer fólk í gegnum þessi fimm skref á ólínulegan 

hátt, þau gætu farið nokkrum sinnum milli þess að rannsaka, dvelja með viðfangsefni sínu 
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og fá litlar uppljómanir fram og til baka þangað til framkvæmd lýkur. Dvala lýsir 

Csikszentmihalyi sem ástandi þar sem fólk gefur huganum hvíld eftir tímabil rannsókna og 

undirbúnings, á meðan hugurinn fær hvíld raðar hann saman tengingum og hugmyndum 

sem fá að gerjast á sínum tíma (Mihaly, 1996, bls. 79–80). Þegar ég kenndi nemendum á 

lokaönn í textíldeild Myndlistaskólans í Reykjavík snemma árs 2022 bað ég þær allar um 

að íhuga og deila með hópnum hver þessi fyrstu tvö þrep sköpunar væru í sínu eigin ferli. 

Þær nefndu nánast allar gönguferð í náttúru og/eða sund, og samspilið milli þess að losa sig 

við áreiti og tengjast umhverfinu í göngunni eða sundinu sem gott ástand fyrir þennan 

dvalartíma. Kenningar Kaplan & Kaplan og Csikszentmihalyi styrkja trú mína á mikilvægi 

þess að fara með nemendum á náttúrusvæði til að afla hráefna til listsköpunar. Slíkar ferðir 

gætu við fyrstu sýn virst vera tímaþjófar frá verðmætum stundum í listkennslustofunni. En 

þegar betur er að gáð eiga þær möguleika á að vera partur af sköpunarferli nemenda, og 

rými til þess að hvíla huga nemenda og kennara frá því að vera í stýrðri athygli með því að 

íhuga og heillast af náttúrunni.  

 

2.8 Ræktun og vettvangsferðir í samtímalist 

Að fara á vettvang í náttúrunni er fastur liður í starfi margs samtímalistafólks, og má finna 

fjölmörg dæmi um slíka listiðkun í íslensku myndlistarumhverfi. Sum verk draga 

listafólkið á vettvang og afraksturinn er sýndur í hefðbundnum sýningarrýmum, önnur 

flytja bæði listafólk og sýningargesti með einum eða öðrum hætti á annan stað. Mig langar 

til að nefna verk Wiolu Ujazdowska sem dæmi um list sem dregur listamann á vettvang og 

býður sýningargestum að skyggnast þangað með hjálp stafrænnar tækni. Í verkinu Takk 

fyrir að halda okkur á lífi vann Wiola út frá  samnefndu verki Mierle Laderman Ukeles þar 

sem Ukeles tók í hendur á öllu hreinlætisstarfsfólki New York-borgar árið 1979. Með 

gjörningnum vildi Ukeles varpa ljósi á hversu ómissandi hreinlætisstarfsfólk er 

samfélögum, en er að sama skapi einn af þeim samfélagshópum sem verður fyrir mikilli 

efnahagslegri kúgun. Með því að endurvekja gjörning Ukeles í gegnum póst-húmaníska 

linsu streymdi Wiola beinni upptöku af sér á listahátíðinni Plöntutíð þar sem hún þakkaði 

hundum, kjúklingum og kindum á sveitabæ á Austurlandi fyrir að halda okkur, mönnunum,  

á lífi (Plöntutíð, 2022). Fyrir verkið Takmarkalaus vinna sótti Wiola textíl, viðarbúta og 

málm úr yfirgefnum og rotnandi vinnubústöðum sem hýstu verkafólkið sem byggði álverið 

á Reyðarfirði. Inni í glerkassa kom hún þessu hráefni fyrir með bergfléttu, túnfífli og 

arniku, blómum sem eru þekkt fyrir að heila umhverfi sitt og sinna mikilvægu 
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niðurbrotsferli (Hjólið, 2022). Verkið vísar því bæði til vinnu erlenda verkafólksins sem 

byggði álverið, og þeirrar vinnu sem bíður náttúrunnar við að brjóta niður vinnubúðir sem 

Alcoa ákvað að væru einnota. Þessi verk spretta úr rannsóknum og vangaveltum Wiolu um 

erlent vinnuafl á Íslandi og vinnuafl ómennskra lifandi vera. Vinna hennar að verkunum 

sveiflast á milli rannsókna, þróunar hugmynda, ræktunar og vettvangsferða á staði þar sem 

náttúra og menning eiga í gagnvirku og vandasömu sambandi.  

Myndlistarsýning Hildar Bjarnadóttur Vistkerfi lita hafði sem útgangspunkt landspildu í 

Flóahreppi sem Hildur eignaðist árið 2012, en í verkum sýningarinnar er þörf mannsins til 

að tilheyra ákveðnum stað í heiminum skoðuð (Listasafn Reykjavíkur, 2016). Verkin á 

sýningunni voru jurtalituð silkiefni og ofin málverk úr jurta- og akrýllitum, en jurtirnar í 

litina tíndi Hildur á landinu í Flóa, þar sem hún varði heilmiklum tíma í aðdraganda 

verkanna. Í doktorsritgerð sinni um verkin lýsir Hildur því hvernig dvölin með plöntum 

svæðisins opnaði smám saman upp nýjar upplifanir, að verja tíma með landinu var eins og 

að fínstilla sig inn á tíðni sem einungis væri hægt að nálgast með því að gefa ferlinu nógu 

langan tíma. Í þessu ferli fór hún að nema vinskap, samvinnu og pólitík milli plantnanna, 

hvernig sumar plöntur stálu næringu frá öðrum, hún sá að aðrar forðuðust hvor aðra og 

hvernig smávíðir gat villt á sér heimildir með samvinnu við svepp (Hildur Bjarnadóttir, 

2016, bls. 8). Í lýsingu á sýningunni á heimasíðu Kjarvalsstaða er viðhorfi til plantnanna á 

staðnum lýst svo: 

Plönturnar á landinu eru upptökutæki fyrir staðinn sem þær vaxa á og hið vistfræðilega og 
samfélagslega kerfi sem þær tilheyra. Þær safna upplýsingum frá jarðveginum og 
andrúmsloftinu í gegnum rætur, laufblöð, blóm og krónublöð. Þessar upplýsingar yfirfærast 
í litinn sem Hildur vinnur úr plöntunum og notar í sýningunni Vistkerfi lita. 

 

Í viðtali árið 2016 segir Hildur að hún og maðurinn hennar séu búin að byggja sér 

vinnustofu á landinu, en að vinnustofan hennar sé reyndar landið allt. Hún hefur áhrif á 

landið með því að girða það af fyrir kindum og landið mótar hana og hennar listsköpun.  

Auk Wiolu Uzjadowska og Hildar Bjarnadóttur langar mig að minnast stuttlega á fleira 

listafólk sem vinnur að list á vettvangi. Þar má nefna rannsóknir og verk Þorgerðar 

Ólafsdóttur á núminjum á Íslandi, meðal annars í Surtsey, sýningar Selmu Hreggviðsdóttur 

og Sirru Sigrúnar Sigurðardóttur út frá Silfurbergi og verk Bjarka Bragasonar, en hann 

hefur meðal annars iðkað listsköpun og rannsóknir á vettvangi Kárahnjúka, 

Breiðamerkurjökuls, Sierra Nevada og í garði ömmu sinnar og afa í Kópavogi sem hann 

lýsir sem þekkingarstað fullum af sögum (Stundin, 2021). 
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Fá nemendur í íslenskum skólum að kynnast þessari samtímalist? Fá þau að kynnast 

þessum vinnuaðferðum samtímalistafólks í gegnum eigin framkvæmd? Samkvæmt 

rannsókn Anne Bamford á listfræðslu á Íslandi er skilgreining skólakerfisins á list þrengri 

en sú sem viðgengst í samfélaginu. Í flestum löndum sé meiri samsvörun milli menningar í 

samfélaginu og lista sem kenndar eru í skólum. Hún nefnir sem dæmi að í Senegal sé 

hárfléttun mikilvæg listgrein og því sé hún kennd í skólum (Bamford, 2011, bls. 8 og 18). 

Selma Hreggviðsdóttir segir ákveðna gjá hafa myndast milli almennings og þeirra sem 

starfa í starfsumhverfi samtímalistar og að listkennsla í íslenska skólakerfinu þurfi að 

leggja meiri áherslu á að kenna með aðferðum samtímalistar til að gefa nemendum færi á 

að mynda tengsl við menninguna sem eigi sér stað í samfélagi þeirra núna (Selma 

Hreggviðsdóttir, 2020, bls. 5 og 11). 

Rannsókn Bamford var framkvæmd á árunum 2008–2009 og hafa þátttakendur hennar því 

stuðst við námskrár frá 2006 og 1999. Aðalnámskráin sem nú er í gildi skilgreinir 

listkennslu á hátt sem samrýmist betur samtímamenningu samfélagsins. Í sameiginlegum 

hæfniviðmiðum fyrir list- og verkgreinar er lögð áhersla á að nemendur geti beitt þeirri 

tækni, leikni og þekkingu sem listgreinin hefur upp á að bjóða á sjálfstæðan hátt. 

Sjónlistum er lýst sem fagi þar sem nemendur vinna með málefni daglegs lífs eða 

ímyndunaraflið á gagnrýninn hátt, og öðlist þannig möguleika á að kynnast sjálfum sér 

betur í tengslum við náttúruna og efnisheiminn. Í hæfniviðmiðum fyrir sjónlistir er hvergi 

afmörkuð ákveðin aðferð eða tækni sem skólum ber skylda til að leggja áherslu á, heldur er 

miðað við að nemendur geti við lok 10. bekkjar m.a. sett fram hugmyndir sínar byggðar á 

ímyndunarafli og/eða rannsókn á myndrænan hátt og geti greint hvernig samtímalist fæst 

við álitaefni daglegs lífs (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 147). Vettvangurinn getur 

gefið þekkingu, en hann getur líka veitt huganum hvíld til að vinna úr þeirri þekkingu sem 

listafólk og nemendur hafa nú þegar viðað að sér. Að vera á vettvangi er því tækifæri til að 

afla hráefnis, kynnast nýjum viðfangsefnum og setja sig í spor samtímalistafólks nemenda. 

Sömuleiðis getur vettvangsferðin verið endurnærandi umhverfi frá hefðbundnu áreiti þar 

sem nemendur eiga möguleika á að komast í flæði, leyfa þekkingu og hugsunum sínum að 

malla, sem á góðum degi gætu orðið að hugljómun.  

 

2.9 Viðarhnullungur tekur stjórn 

Að vera á vettvangi getur einnig gefið umhverfinu færi á að taka yfir þróun listaverks, eins 

og í tilviki lausagöngulistaverksins Wooden Boulder, sem átti upphaflega alls ekki að verða 
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fyrir áhrifum af umhverfi sínu. David Nash (f. 1945) er listamaður sem hefur fengist við 

höggmyndir úr viði og skúlptúra úr lifandi trjám. Stóran hluta af listrænni iðju hans mætti 

flokka undir nokkuð hefðbundna óhlutbundna skúlptúra sem hafa verið sýndir í söfnum og 

galleríum víðs vegar um heiminn. Í þessum verkum sést glöggt bæði skilningur Nash á 

efniviðnum og örugg beiting hans á exi, keðjusög og logsuðutæki. Það verk sem heillar 

mig mest eftir Nash varð hins vegar til fyrir röð tilviljana og afla sem Nash gat ekki beislað 

með verkfærum sínum. Árið 1977 féll risastórt eikartré í stormi í bænum þar sem Nash bjó. 

Á þessum tíma hafði hann ekki efni á að kaupa sér hráefni og því samdi hann við 

landeigendur um að hann fengi að eiga eikina gegn því að fella hana almennilega. Nash hjó 

breiðasta hluta eikarinnar í gróft kúlulaga form, viðarhnullung. Markmiðið var að búa til 

form úr eikinni sem hann gat rúllað í vinnustofuna en hann komst fljótt að því að hann var 

svo þungur að það var hræðilegt átak að ýta honum áfram og hættulegt að leyfa honum að 

rúlla niður á við, þar sem hann gæti unnið fólki eða umhverfi skaða ef hann kæmist á of 

mikla ferð. Nash ákvað því að rúlla hnullungnum út fyrir bæjarmörkin með það fyrir 

augum að láta hann fljóta niður árstreymi í átt að vinnustofunni. Nash var rétt lagður af 

stað þegar nýja hráefnið hans festist í miðjum fossi og haggaðist ekki. Hann eyddi heilu ári 

í að reyna að koma honum áleiðis en umhverfið, áin, rigningin, jarðvegurinn og 

uppátækjasamir unglingar voru honum yfirsterkari, hnullungurinn ýmist festist, varð 

óínáanlegur eða týndist. Það var ekki fyrr en Nash stóð við hnullunginn á fallegum vordegi 

og horfði á hvít blóm sem höfðu fallið á hann af nærstöddu plómutré að hann áttaði sig á 

því að þessi ferð hnullungsins var listaverkið. Alla daga síðan hefur hnullungurinn sjálfur 

ráðið för, hann hefur ferðast upp og niður ána, færst til í stormum, týnst nokkrum sinnum, 

yfirvöld hafa tvisvar reynt að fjarlægja hann en í bæði skiptin verið stöðvuð af bændum í 

sveitinni sem stóðu vörð um listaverkið (Christies, 2020). Nash skrásetur ferðir 

viðarhnullungsins í myndbönd og ljósmyndir og með kolum á pappír, tveimur ólíkum 

viðar-afurðum ef út í það er farið.  

Fyrir mér fjallar Wooden Boulder um það hvernig náttúruöfl geta tekið þátt í að móta 

samtímalist þegar listiðkandinn er tilbúinn til að hlusta. Hnullungurinn er alveg ný tegund 

af útilistaverki, Hann er ekki beint landlist en hefur verið kallaður lausagönguskúlptúr 

(Christies, 2020). Hann hefur ekki spurt um leyfi fyrir því að vera þar sem hann er, hann er 

í virku samtali við samfélagið, fólkið sem deilir landi með hnullungnum hefur passað upp á 

hann, leitað að honum og látið Nash vita þegar hnullungurinn dúkkaði upp á nýjum stað. 

Sagan af viðarhnullungnum átti sér stað án þess að Nash skrifaði hana, hún er skrifuð af 
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þyngdaraflinu, veðrakerfum Wales, uppátækjum, vegum og blómum af plómutré á 

fallegum vordegi.    

Árið 1994 var hnullungurinn kominn alveg að veginum sem Nash hafði upphaflega ætlað 

að rúlla honum að til að koma honum í vinnustofuna. Nú blasti við möguleikinn að rúlla 

honum loksins þangað sem hann átti upphaflega að fara. En samkvæmt Nash ávarpaði 

hnullungurinn hann og sagði: „Ef þú flytur mig inn í vinnustofuna mun ég þorna upp og 

springa.“ Nash rúllaði honum því yfir veginn og hélt vegferð hnullungsins sem listaverks á 

ferðalagi áfram (Christies, 2020).  

Hvað ætli Nash meini þegar hann segir að hnullungurinn hafi talað við hann? Á þessum 

tíma hefur eflaust verið auðvelt fyrir þau sem vilja hlusta að lesa ýmislegt úr hnullungnum, 

hann var búinn að draga í sig umhverfið í orðsins fyllstu merkingu, rakann úr ánum og 

regninu og mosa, þörunga og ýmsar smáverur. Fyrir manneskju sem hafði helgað starf sitt 

því að stilla sig inn á tré, rótföst og niðurhoggin, er kannski engin furða að Nash hafi getað 

heyrt í hnullungnum. Ég heyrði manneskju fyrst tala á þennan hátt í Ytri-Fagradal þar sem 

ég var í litlum hópi listafólks að sækja leir til Höllu Steinólfsdóttur. Hún hafði af mikilli 

hlýju og gestrisni sýnt okkur staðinn þar sem leirinn var grafinn upp, gefið okkur kaffi í 

múmínbollum, kynnt okkur fyrir býflugum bæjarins og sútuðum gærum sem héngu úti til 

þerris. Við vorum við það að kveðja þegar Halla rétti fram höndina og sagði við okkur: 

„Svo skulið þið passa upp á að spyrja leirinn, hvað vilt þú?“ 

Allar götur síðan hef ég æft mig í að hlusta á hráefnið, hlusta með húðinni og augunum, 

nefinu og eyrunum, líkamanum og höfðinu. En þessi hlustun kemur ekki af sjálfu sér, 

sérstaklega þegar það er alls konar skarkali í samfélaginu.  

 

2.10 Að staðarhugsa með umhverfinu 

Hvaðan koma þessar hugmyndir um að hlusta á leir, tré, steina, að treysta því að öll 

fyrirbæri í umhverfi okkar hafi atbeini og að við eigum möguleika á að vera í samtali við 

þau? Hver hafa ræktað og hlúð best að þessari hugsun? Í grein sinni „An indigenous 

feminist‘s take on the ontological turn: ‘Ontology‘ is just another word for colonialism“ 

bendir Zoe Todd (2016) á að mikið af nýjustu og framsæknustu hugmyndum í vestrænni 

heimspeki og mannfræði sem snúa að loftslagsmálum og hugmyndum mannfólks um 

umhverfi sitt byggi á visku frumbyggja en það sé alls ekki alltaf tekið fram. Þegar ég 

kynntist skrifum fræðafólks á sviði frumbyggjavisku sá ég sterka tengingu á milli kenninga 

þeirra og þess sem ég hafði kynnst af grenndarnámi, og hefur kennarinn David 
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Gruenevald, sem hefur skrifað og framkvæmt fjölda rannsókna á sviði grenndarnáms, 

vakið máls á því að grenndarnám verði að taka mið af þekkingarfræði frumbyggja til að 

hafa alvöru áhrif (Gruenewald, 2008, bls. 151).  

Robin Wall Kimmerer er örugglega sá höfundur sem hefur haft mest áhrif á mig sem 

listkennara, en ég kynntist henni í gegnum bókina hennar Braiding Sweetgrass árið sem ég 

byrjaði í námi við listkennsludeildina. Kimmerer hvetur lesanda sinn til að líta til kennara í 

náttúrunni, við manneskjurnar getum kennt hver annarri margt og skapað þekkingu um 

heiminn í kringum okkur, en náttúran geti líka kennt okkur um sig sjálf. Lifnaðarhættir 

annarra tegunda, eins fjölbreyttir og þeir eru, búa yfir þekkingu sem er okkur ekki einungis 

gagnleg heldur nauðsynleg (Kimmerer, 2013, bls. 9).  

Kimmerer er grasafræðingur að mennt og rekur einn þráður í Braiding Sweetgrass vegferð 

hennar gegnum akademíska menntakerfið, bæði sem nemanda og kennara. Það er heillandi 

að lesa um upplifun hennar af því að kenna átján ára háskólanemendum almenna líffræði, 

hvernig hún rak sig á áhugaleysi nemenda, öðlaðist innsýn í slokknaðan áhugann og fann 

leiðir til að tendra hann með því að fara með nemendur á vettvang. Eftir að hafa furðað sig 

á hálfsofandi nemendum yfir fyrirlestrum hennar um rótarkerfi og æðplöntur spurði hún 

bekkinn hver þeirra hefðu einhvern tímann lagt stund á ræktun. Öll þau sem sátu á fremsta 

bekk og höfðu sýnt fyrirlestrinum áhuga réttu samstundis upp hönd en það kom á daginn 

að ekkert þeirra syfjuðu höfðu kynnst plöntum með því að rækta þær sjálf. Kimmerer dró 

þá ályktun að hún og nemendurnir á fremsta bekk gætu tengt efni fyrirlestursins við 

minningar sínar af því að vera með plöntum, minningar sem gætu innihaldið snertingu, lykt 

og liti, form, kerfi, óreiðu og hið óvænta. Kimmerer hafði fram að þessu gert ráð fyrir að 

öll hefðu þessar minningar til að sækja í, en áttaði sig þarna á því að ekki allir nemendur 

hennar deildu þessum reynslubanka með henni. Hún ákvað því að hún yrði að finna 

nemendum sínum nýja kennara og leitaði til garðsins, sem tókst að tendra áhuga allra 

nemendanna sem áttu auðvelt með að mynda hvert sína persónulegu tengingu við 

plönturnar í garðinum (Kimmerer, 2013, bls. 134 og 137).  

Líkt og Somerville sem tengdi sögur fólks af stöðum við grenndarnám (2010) segir 

Kimmerer sögur tengja manneskjuna við umhverfi sitt, og að það sé lífsnauðsynlegt að við 

breytum sögunni um samband okkar við náttúruna. Hún tekur sem dæmi mikilvægi þess að 

við trúum því að manneskjan geti haft góð áhrif á náttúruna, að við séum ekki einungis 

skaðvaldur heldur getum átt í gagnkvæmu og heilbrigðu sambandi við umhverfi okkar 

(Kimmerer, 2013, bls. 9). Í bókinni og með nemendum sínum hefur hún velt upp 

spurningunni hvort jörðin elski okkur, eða elski okkur til baka, og hvernig það myndi móta 
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viðhorf okkar og hegðun gagnvart jörðinni ef við vissum eða tryðum því að hún elskaði 

okkur (Kimmerer, 2013, bls. 124). Rannsóknir hennar og nemenda hennar hafa sýnt fram á 

að uppskera frumbyggjasamfélaga á ilmrey (e. sweetgrass) og svartaski viðhaldi 

tegundunum á svæðum þar sem fólk tekur þær til körfugerðar og hátíðarathafna, en að 

vöxtur þeirra minnki eða hverfi á stöðum þar sem ekki er tekið af þeim. Kimmerer lýsir því 

hvernig niðurstöðurnar úr rannsókninni um ilmreyrinn hafi komið samstarfsfólki hennar og 

yfirmönnum í háskólanum sem hún starfaði í að óvörum, og lýsir því hvernig nemendur í 

sama skóla hefðu skyndilega orðið orðlaus þegar þau hefðu verið spurð hvort jörðin 

elskaði okkur til baka. Hvorki kennarar né nemendur virtust hafa mikla trú á því að 

manneskjan „gæti átt í jákvæðum tengslum við náttúruna. Þegar nemendur voru spurð 

hvaða áhrif það gæti haft á jörðina ef við tryðum því öll að náttúran elskaði okkur til baka 

stóðu þau hins vegar ekki á gati, heldur létu sig í sameiningu dreyma aðstæður þar sem 

fólk lifði í jafnvægi við umhverfi sitt, á smáum og stórum skala“ (Kimmerer, 2013, bls. 

124). 

Kimmerer bendir  á áhrif tungumála og orða á upplifun okkar og hugmyndir um náttúruna, 

og ber saman hvernig enska tungumálið og Potawatomi, tungumál hennar ættflokks, 

nálgast og skilgreina heiminn á ólíkan hátt. Í ensku eru nafnorð notuð til þess að lýsa 

flestum fyrirbærum í náttúrunni: um vatn sem rennur úr uppsprettu eða bráðnandi jökli 

höfum við nafnorðið á, um steinefni sem rísa hátt upp í loft við jarðskorpuhreyfingar 

og/eða eldgos og brotna hægt og hægt niður í smásteina og sandkorn notum við nafnorðið 

fjall, og svo koll af kolli. Í Potawatomi-tungumálinu er öllu í náttúrunni lýst í sögnum, á er 

að vera á, fjallshlíð er að vera fjallshlíð, rauður er að vera rauður (Kimmerer, 2013, bls. 

54). Í skrifum sínum á ensku þýðir hún þessi orð og hugtök á þennan veg: To be a hill, to 

be red, to be a river, og mín þýðing yfir á íslensku hermir eftir henni, en það væri hægt að 

losna alveg við nafnorðið úr íslensku þýðingunni með því að segja einfaldlega að áa, að 

rauða, að fjallshlíða. Í Potawatomi-tungumálinu hafa öll fyrirbæri atbeini, þó að atbeinið 

eigi sér ólíkar birtingarmyndir og séu ekki samrýmanleg virkni manneskjunnar. 

Tungumálið afmarkar ekki fyrirbæri náttúrunnar sem hluti heldur skilgreinir þau sem 

lifandi og breytileg ferli (Kimmerer, 2013, bls. 54). Kimmerer kallar þetta tungutak 

málfræði þeirra lifandi (e. grammar of animacy). Hún segir hana einnig geta skapað meiri 

nánd milli þeirra sem tala tungumálið og þeirra sem tungumálið setur orð á, og það sé 

brýnt að við lítum á okkur sjálf, sem og öll önnur fyrirbæri í umhverfinu, ekki sem óvirka 

hluti heldur lifandi verur sem framkvæma, breytast af umhverfi sínu og breyta því 
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(Kimmerer, 2013, bls. 55).  

 

Félags- og frumbyggjafræðingurinn Vanessa Watts (2013) gagnrýnir einnig þá heimssýn 

þar sem einungis manneskjur hafa atbeini í greininni „Indigenous place-thought & agency 

amongst humans and non-humans (First Woman and Sky Woman go on a European World 

Tour!“). Watts segir frumbyggjafræði skilgreina vistkerfi sem samfélög sem búa yfir sínu 

ákveðna siðferði, samningum og samkomulagi milli ólíkra tegunda. Eins og þessi lýsing 

hennar horfir við mér er hún ekki ósvipuð lýsingum Hildar Bjarnadóttur á landspildu 

hennar í Flóa eftir að hún hafði stillt sig inn á tíðni svæðisins og tók eftir vináttu og pólitík 

plantnanna í kringum sig. Í greininni kynnir Watts hugtakið staðar-hugsun (e. place-

thought). Staðar-hugsun er rými þar sem staður og hugsun hafa aldrei verið aðskilin 

fyrirbæri, innan staðar-hugsunar er slíkur aðskilnaður ekki mögulegur. Staðar-hugsun 

byggir á þeim forsendum að land sé lifandi og hugsandi, og að lífverur, meðal annars 

manneskjur, öðlist atbeini sitt frá þessari hugsun. Álítum við okkur framlengingu af 

landinu sem við búum á, og okkur sjálf og ó-mennsk fyrirbæri í náttúrunni sem meðlimi af 

einu og sama samfélaginu, finnum við fyrir ríkari skyldu til að halda í samskipti okkar við 

landið, nánast eins og fjölskyldumeðlim (Watts, 2013, bls. 27). Þá opnast möguleikinn á 

því að spyrja leirinn, trjáhnullunginn og blómabreiðuna hvað þau vilji, hver þau séu, hvað 

þau viti.  

 

Watts segir mikilvægt að fræðin sem hún leggur til í greininni séu ekki skilin sem 

myndlíkingar eða goðsögur heldur sannindi. Hún gagnrýnir heimspekinginn Stacy Alaimo 

fyrir að taka aðeins hálft skref í átt að því að ljá ó-mennskum fyrirbærum í náttúrunni 

atbeini: 

Alaimo (2008) describes the following: "Dirt demonstrates an agency without agents, a 
foundational, perpetual becoming that happens without will or intention or delineation. In 
fact, dirt, a rather indiscrete substance, is necessary for the emergence of less diffuse life 
forms" (p. 247). Thus, dirt acts. It does not think necessarily, nor does it want to desire, but 
it is constantly fulfilling its intention. It is necessary for other life forms to survive; it 
provides a space for life to emerge. Yet this type of agency is hierarchical; it is dependent on 
the belief that humans are different based on our ability of will and purpose. Dirt is 
acknowledged as an actant at best, no longer an afterthought but still limited with regard to 
ability. How does dirt affect me? How do I affect dirt? These are the questions that 
underscore the agency which is limited to a humancentric quandrary. Alaimo further states 
that dirt may not be elevated to the status of "family member", but at least elevated to 
"something worthy of care and feeding" (2008, p. 254). (Watts, 2013, bls. 28) 
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Í grein Alaimo skrifar hún um enska orðið dirt í samhengi ræktunar, og álít ég því að hún 

sé að tala um mold en ekki óhreinindi. Alaimo lítur svo á að mold sé fær um að 

framkvæma (e. act)  en hafi ekki meðvitund um það sem hún gerir, mold sé dæmi um 

atbeini án meðvitundar (e. agency without a subject). Samkvæmt Watts er þetta viðhorf til 

moldarinnar mannhverft og setur manneskjuna ofar moldinni (Watts, 2013, bls. 28–29), og 

eftir því sem ég kynnist betur niðurbrotsferlum náttúrunnar, þar sem sveppaþræðir í mold 

eiga stóran þátt, verð ég sannfærðari og sannfærðari um að Watts hafi margt til síns máls. Í 

bókinni Entangled life eftir Melvin Sheldrake (2020) leitast höfundur við að gefa lesanda 

sínum innsýn í töfraheim sveppa og sveppaþráða og lítur hann til Robin Wall Kimmerer og 

Potawatomi-tungumálsins til að ímynda sér aðra leið til að skilja atbeini svepparíkisins og 

náttúrunnar í heild sinni.  Hann segir manninn oft mæla hæfni náttúrunnar eftir sjálfum sér, 

og komi því ekki auga á að hæfnin til að læra, eiga samskipti og leysa vandamál tekur á sig 

ólík form eftir ólíkum lífverum og/eða vistkerfum (Sheldrake, 2020, bls. 17). Sheldrake 

bendir á að mýsli sé í raun orð yfir hegðun eða kerfi sveppaþráðanna og að sumar 

sveppategundir geti sent rafboð eftir mýslinu sem þær mynda, ekki óskyld rafboðum í 

taugafrumum dýra, til dæmis manna (Sheldrake, 2020, bls. 7). Kannski væri þá nákvæmara 

að tala um að sveppaþræðir mýsli, og nota þannig sögnina að mýsla, sem gæti þá átt við að 

vaxa, tengjast, flytja vatn og næringarefni milli staða og að hugsa. Þegar ég loka augunum 

og sé fyrir mér stóran vef af mýsli senda frá sér rafboð á borð við þau sem skjótast um 

heila minn á meðan ég finn réttu orðin til að ljúka við þessa efnisgrein er alls ekkert erfitt 

að trúa því að moldin hafi meðvitund.  

 

2.11 Hringrás, hversdagsleiki og hverfulleiki 

Verk sem unnin eru með lifandi og vaxandi hráefni endast eða varðveitast ekki á 

hefðbundinn hátt. Þau eru í sífelldri breytingu í aðdraganda sýningar, meðan á sýningu 

stendur, og munu halda áfram að umbreytast að henni lokinni, hvert ástand verksins er 

hverfult. Hverful list (e. ephemeral art) þróaðist á sjötta áratug tuttugustu aldar, meðal 

annars í Fluxus-hreyfingunni þar sem listafólk sóttist eftir því að skapa myndlist sem 

þóknaðist ekki væntingum liststofnana og listhagkerfisins (Tate, 2022). Sem dæmi um 

hverfula myndlist á þessu tímabili má nefna verk Dieter Roth sem vann skúlptúra og 

málverk sem umbreyttust úr mat í flóru sveppa og rotvera sem hægt og rólega brutu verkin 

niður. Síðan á sjötta áratugnum hefur hverful list verið hluti af ýmsum stefnum og miðlum, 

til dæmis landlist, gjörningum og innsetningum. 
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Nina Canell er starfandi listafólk sem nálgast skúlptúr, varanleika og hverfulleika á hátt 

sem mér þykir spennandi. Mikið af verkum Canell snúast um að gera það sem er úr augsýn 

sýnilegt, og benda margir skúlptúrar hennar á efniskennd veraldarvefsins. Í viðtali við 

nemendur í sýningarstjórnun við Bard College segist Nina líta á skúlptúr sem ástand frekar 

en hlut, og að efni myndlistar hennar sé náttúrulegt ferli breytinga eða þróunar. Þó að 

skúlptúr sé að vissu leyti bundinn í sjáanlegt og áþreifanlegt efni hafa skúlptúrar og 

óáþreifanlegir þættir í umhverfi þeirra áhrif hver á annan (Wilkinson og fleiri, 2016). 

Canell vinnur með fundið efni, og er efnisnotkun hennar stundum kennd við enska 

hugtakið poor materials sem hefur verið þýtt sem hversdagsleg efni. Mér finnst sú þýðing 

ekki alveg ná yfir efnisnotkun Canell, því þótt efnin séu fundin, notuð, sníkt eða þegin að 

gjöf þá eru þau ekki öll hversdagsleg, þá ber helst að nefna neðanjarðar- og 

neðarsjávarkapla sem leiða rafmagn og internetið milli heimshorna. Þó að þessir 

sívalningsbútar hafi eitt sinn flutt til okkar hversdagsleg, óefniskennd fyrirbæri á borð við 

internetið og rafmagn er efnið sjálft, snúran, nýstárleg sýn. Þess vegna finnst mér freistandi 

að kalla fundnu efni Canell veðruð frekar en fátækleg eða hversdagsleg, þar sem það orð 

vísar til áhrifa þess óefniskennda, vinda, hitabreytinga og orku, á áþreifanlegt efni. 

Sumir skúlptúra Canell umbreytast á sýningartíma þeirra, sónarbylgjur láta vatn gufa upp 

úr vaskafati í skúlptúrnum Perpetuum mobile, gufan breytir rakastigi rýmisins en einnig 

sementspoka sem liggur við hlið fatsins, úr dufti í raka leðju, í hart stökkt yfirborð. Aðrir 

bera merki um slit og veðrun, ysta lag Brief Syllable (Floppy) er umvafið textíl sem er 

orðinn tættur og slitlegur, ysta lag Brief Syllable (Chewed) er úr plasti sem er götótt, titill 

verksins bendir til þess að það hafi beinlínis verið tuggið. Narta sjávardýr í sjávarkapla?  

 

               
Mynd 9: skrásetning á Perpetuum Mobile. Mynd 10: skrásetning á Brief Syllable (Floppy). 

Veðraðir neðarsjávarkaplar Canell hafa lengi heillað mig, mér finnst svo magnað að hugsa 

til þess að innsti kjarni þeirra hafi sent upplýsingar milli heimsálfa, en ysta lagið, þakið 

plastfilmu eða köðlum, hafi verið í snertingu við saltan sjó, umkringt öllu því lífi, 
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hreyfingum og breytingum sem í honum hverfist. Veðrun kaðlanna í  Brief Syllable 

(Floppy) gefa kaplinum svo mikinn karakter að ég á auðvelt með að ímynda mér að hann 

sé sjálfur ein ef þeim einkennilegu lífverum sem lifa á hafsbotni.  

Ég velti oft fyrir mér hvort hverful list í víðum skilningi ætti að fá töluvert meira rými í 

listkennslu í leik- og grunnskólum en hún gerir nú. Í greininni Everyday Aesthetics telur 

heimspekingurinn Yuriko Saito líklegt að upphafning vestrænnar menningar á varanleika 

eigi uppruna sinn í frumspeki sem tekur stöðugleika fram yfir hverfulleika. Önnur 

samfélög og hugmyndakerfi, eins og búddismi og taoismi, fagna hins vegar 

hverfulleikanum. Í Japan fagnar fólk til dæmis hverfulum aðstæðum á borð við þoku, 

rigningu, snjó og vind, eða fjúkandi kirsuberjablómum og haustlaufum (Saito, 2001, bls. 

91). Samkvæmt Saito þarf veðrun, merki um aldur og breytingar á hlutum og umhverfi 

okkar, ekki að vera af hinu slæma heldur geti gefið upplifun okkar af þeim aukna 

merkingu.  

Hún bendir á að það sé nokkuð almennt álit að fagurferði liggi ekki í ákveðnum hlutum, 

heldur viðhorfum okkar og upplifunum, en þrátt fyrir þessa staðreynd beinum við 

langmestri ígrundun okkar um fagurferði að list en ekki hversdagsleikanum. Þegar við 

lýsum fagurferðilegum eiginleikum fyrirbæra sem teljast ekki til listar líkjum við þeim oft 

við list, það orðalag er okkur tamt og kunnugt, við líkjum fallegu sólsetri við málverk eða 

segjum ýmsa hversdagslega hluti vera listilega gerða þegar þeir heilla okkur (Saito, 2001, 

bls. 87). Þegar við skoðum og skynjum list eru fagurferðilegar forsendur skynjunarinnar 

bundnar fyrirframákveðnum þáttum, þegar skoða á málverk skiptir yfirborðið þar sem 

listiðkandinn hefur hamið olíuna á striganum máli en ekki lyktin af olíunni eða bakhlið 

málverksins. Þegar við hlýðum á sinfóníu hlustum við eftir tónunum sömdum af tónskáldi 

og túlkuðum af flytjendunum, en ekki umferðinni fyrir utan salinn eða manneskjunni sem 

hóstar annars staðar í salnum (Saito, 2001, bls. 88–89). Mörg hafa afbyggt þessar 

hugmyndir og þar mætti nefna myndlistafólk á borð við Michael E. Smith, en í sýningum 

hans er oft erfitt að greina á milli þess hvað er öryggistæki sem starfsmaður hefur skilið 

eftir tímabundið og hvað er skúlptúr (Artviewer, 2015). En þó að sum list geri atlögu að 

því að afmá mörk milli þess listræna og hversdagslega þá er almennur lestur okkar á list 

enn nokkuð hefðbundinn. Við erum fljót að setja okkur í ákveðnar stellingar þegar við 

nálgumst skúlptúr, málverk, tónverk. Ef við yfirfærum þessa athugasemd yfir á listiðkunina 

sjálfa eða listkennslu, þá eru þar ýmsar fagurferðilegar upplifanir sem auðveldlega geta 

farið fram hjá okkur, hvernig vatnslitur hreyfist í vatnsglasi við að skola pensil, að vinda 
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upp fallegan hnykil áður en sokkar eru prjónaðir, að staldra við og taka eftir lyktinni af anís 

og skógarbotni við að sækja mýsli úr plastmóti.  

Fagurferði hversdagsins hefur áhrif á ákvarðanir sem við tökum sem einstaklingar og 

samfélag. Saito bendir til dæmis á að í náttúruvernd hafi almenningur meiri áhuga á að 

vernda það sem þeim þykir fallegt, eins og seli, hvali, pöndur og risafurur, en ekki þorska, 

skordýr og votlendi (Saito, 2001, bls. 94). Við þessa athugun Saito langar mig að bæta að 

ef við tökum breytingum ekki sem sjálfsögðum og merkingarbærum og fallegum hluta af 

lífinu hættir okkur til að flokka allt sem annaðhvort nýtilegt eða ónýtt.  

Dæmin sem Saito dregur upp eru áþreifanlegir hlutir í umhverfi hennar en það má finna 

vissa speglun í orðum hennar um stöðugleika og breytingu/hverfulleika í skrifum Deweys 

um menntun og hugsun. Ólíkt formlegri rökfræði, þar sem eitt svar er rétt og breytileiki er 

útilokaður, er „[r]aunveruleg hugsun  ferli; hún gerist, á sér stað; hún er, í fáum orðum 

sagt, stöðugt að breytast á meðan einstaklingur hugsar“ (Saito, 2001, bls. 112). 

Viðfangsefni menntunar er þessi raunverulega hugsun, hugsun sem ferli í stöðugri mótun 

en ekki fastmótuð afurð. Ef kennsla fæst ekki við að rækta og efla þessa raunverulegu 

hugsun er hætt við að virkni nemenda verði „vélræn og vanabundin, siðferðið blint og 

geðþóttalegt“ (Dewey, 2000, bls. 118). 

 

Snýst kennsla um að skapa lokaafurð sem passar hugmynd okkar um listaverk, teikningu 

eða skúlptúr, eða snýst hún um ferli þar sem nemandi kynnist hráefnunum og 

viðfangsefnum sínum almennilega og þróar með sér leiðir til að tjá hugsanir sínar og 

tilfinningar í með þeim? Til þess að verða forvitin um hráefnið sem við erum með í 

höndunum í listiðkun þurfum við samtímis að vera forvitin um eðli listarinnar, og mættum 

oftar setja spurningarmerki við að sköpunarferli miðist við að eiga endapunkt í afmarkaðri, 

efnislegri afurð. Við þurfum að spyrja leirinn í lófanum: Hvað vilt þú? Til að heyra svarið 

þurfum við líka að spyrja: Hvað er list? Ef við hlustum vel á svarið við fyrri spurningunni 

gætum við komist að áður óþekktu en gildu svari við þeirri síðari.  

 

Hverful hráefni skora á huga kennara og nemenda, hráefni sem eru í stöðugri mótun, að 

vaxa eða breytast á einhvern hátt, halda okkur á tánum. Það er ekki hægt að ýta á pásu 

þegar skúlptúr er ræktaður með mýsli eða þegar önnur náttúruleg ferli eru fengin til að 

hjálpa til við listsköpun. Stundum gerast hlutir hratt eða óvænt, fara á annan veg en 

nemandi eða listafólk bjóst við. Í bókinni Hugsun og menntun segir Dewey að „[á] meðan 

athafnir okkar ganga greiðlega frá einu til annars eða á meðan við gefum ímyndunaraflinu 
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lausan tauminn er engin þörf fyrir ígrundaða hugsun“ og að „[k]rafa um lausn á ráðgátu 

eða vanda er sá þáttur í öllu hugsunarferlinu sem heldur því stöðugu og stýrir því.“ Hann 

kallar þessa hugsun ígrundaða hugsun og dregur upp tvær ólíkar leiðir til að lesa í skýin til 

að lýsa henni nánar. Annars vegar skoðar manneskja skýin og leiðir hugann að því að þau 

líkist hreysiketti eða hval en ályktar ekki að skýin tengist þessum dýrum á neinn hátt. Hins 

vegar horfir einhver til himins og sér grátt stórt ský og dregur þá hlutlægu ályktun að það 

gæti byrjað að rigna bráðum (Dewey, 2000, bls. 46). Síðarnefnda hugsunin segir hann að 

sé ígrunduð hugsun, sú hugsun sem skólastarf eigi að búa vel að. Það sem mér finnst 

spennandi við hugmyndina um ræktaða myndlist er að hún býður upp á að þessar tvær 

gerðir hugsana vinni samhliða hvor annarri eða saman. Sýningargestur gengur fram á Brief 

Syllable, floppy, krýpur niður og telur koparvírana í kaðlinum og dregur ályktanir um 

hvernig hann hefur einu sinni virkað, lætur sig um leið dreyma um 

neðansjávarsnúruskrímsli. Ég opna mót sem umlykur mýsli og mér birtist doppótt mynstur, 

mýslið hefur vaxið alveg að mótinu á sumum stöðum en ekki öðrum. Spurningar um 

aðstæður mýslisins vakna, af hverju óx það svona óreglulega? En á sama tíma vakna 

hughrif: En fallegt mynstur! Hvaða þýðingu hefur það fyrir mér, hvaða þýðingu gæti það 

haft fyrir áhorfanda? Hugurinn sveiflast milli ímyndunar og hlutlægrar hugsunar og þær 

næra hvor aðra í samtali sem er í stöðugri mótun líkt og listaverkið.  
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3. Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessa verkefnis er listrannsókn, í henni lagði ég stund á eigin myndlist út frá 

ræktun, uppskeru og niðurbroti. Þó að þessi nálgun hafi verið rökrétt næsta skref í eigin list 

og kennslu var hún að mörgu leyti ný fyrir mér. Ég hafði ekki ræktað mýsli áður eða unnið 

band úr jurtatrefjum, og ekki unnið gagngert að myndlist út frá hringrásarkerfi náttúrunnar. 

Þess vegna þótti mér listrannsókn betri nálgun fyrir þetta verkefni en námsefnisgerð eða 

starfendarannsókn. Ég vildi byrja á því að upplifa sköpunarferlið sjálf með það að 

markmiði að koma auga á leiðir til að leiða nemendur í gegnum það. Í ferlinu kom upp 

tækifæri til að halda vinnustofu fyrir leik-, grunn- og framhaldsskólakennara í Grasagarði 

Reykjavíkur sem ég þáði. Þó að ég hafi fundið fyrir því hvað verkefnið var enn á 

tilraunastigi í þeirri kennslu var einnig lærdómsríkt fyrir mig að opna verkefnið fyrir 

öðrum á meðan það var í mótun. 

Í inngangi að bókinni a/r/tography lýsir Rita L. Irwin (2004) því hvernig Aristóteles 

skilgreindi þrjár tegundir hugsunar: þekking, úrvinnsla og sköpun. Hún yfirfærir þessa þrjá 

flokka á viðfangsefni bókarinnar: þekking/rannsóknir, kennsla/nám, list/sköpun. Að hennar 

sögn nálgast höfundar bókarinnar þessar hliðstæðu þrenningar á þann hátt að þær séu 

bundnar órjúfanlegum böndum, og að tengsl milli þessara þriggja leiða til að hugsa séu 

ómissandi í starfi þeirra. Irwin mælir með því að skólafólk hugsi ekki í tvíhyggju sem stillir 

þekkingu og úrvinnslu, eða rannsóknum og kennslu, upp hvorri á móti annarri, heldur 

nálgist þekkingu, úrvinnslu og sköpun sem jafngild og samverkandi form hugsunar (Irwin, 

2004, bls. 27–28). 

Að kenna list krefur mig sem kennara um að taka afstöðu til þess hvað samtímalist er og 

hvert hún stefnir, þar sem að minnsta kosti hluti nemenda eru iðkendur og unnendur listar 

og menningar framtíðarinnar. Þegar ég hef sinnt listkennslu samhliða listiðkun minni hafa 

iðjurnar tvær haft veruleg áhrif hvor á aðra. Ef listkennsla tekst vel til á sér stað samtal og 

samsköpun þar sem ný þekking fæðist, sem á oftar en ekki erindi við listsköpun kennarans. 

Í þeirri listsköpun fæðast einnig þekking og spurningar sem geta ratað inn í kennsluna. Í 

aðdraganda, iðkun og niðurlagi kennslu/náms og listsköpunar fer fram rannsókn í einhverju 

formi; í höfði kennarans á meðan hún gerir upp tímann, á meðan hún gengur frá, við öflun 

þekkingar til þess að geta framkvæmt hugmyndir að listaverkum eða kennslu, í samsköpun 

við nemendur. Það er mikilvægt fyrir mig sem listgreinakennara að framkvæma 
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listrannsókn til að skilja hvert vinnuferli mitt er, geta sett fingur á hvar rannsóknin á sér 

stað, svo ég geti miðlað ferlinu sjálfu en ekki niðurstöðum til nemenda. Að mörgu leyti lít 

ég á rannsóknina sem tækifæri til að vera minn eigin nemandi, og taka betur eftir því 

hvernig upplifun það er að iðka myndlist í því ferli sem ég hef komið mér upp til að skilja 

betur hvernig ég vil nálgast sömu viðfangs- og hráefni með nemendum.  

Rauði þráðurinn í gegnum allt verkefnið hefur verið ræktun á skúlptúrum með mýslinu. Ég 

ræktaði fjöldann allan af prufum og listaverkum og skráði í dagbók bæði hagnýtar 

upplýsingar um það hvaða aðferðir virkuðu vel og hverjar síður, en einnig allar hugmyndir, 

skynrænar upplifanir og tilfinningar sem vöknuðu hjá mér í ferlinu. Stundum gerðist 

eitthvað í ræktunarferlinu sem kom mér alveg að óvörum, og þá leitaði ég til 

náttúrufræðinga í gegnum bækur eða viðtöl. Þannig sveiflaðist mitt eigið lærdómsferli milli 

þess að læra í gegnum eigin framkvæmd og fræði annarra.  

Ég tók fjögur viðtöl fyrir rannsóknina en þau voru ekki fyrir fram skipulögð heldur valdi 

ég hvern viðmælanda á ólíkum tímapunktum þegar mér fannst ég þurfa að fá innsýn 

sérfræðings í verkefnið. Ég bar því ekki staðlaðan spurningalista fyrir viðmælendurna fjóra 

heldur sneið hvert viðtal að þeirri sérfræðiþekkingu sem ég leitaði að hverju sinni. Ég 

ræddi við Bergljótu Hjartardóttur umhverfisverkfræðing hjá Umhverfisstofnun um 

grænþvott, hringrásarkerfi og muninn á endurnýtingu, frumnýtingu og endurvinnslu. Þegar 

spurningar vöknuðu um áhrif ostrusveppamýslisins á íslensk vistkerfi leitaði ég til 

Guðríðar Gyðu Eyjólfsdóttur sveppafræðings, hún gat svarað spurningunum sem ég hafði 

og gaf mér einnig dýrmæta innsýn í starf sitt sem sveppafræðingur. Ég leitaði til Sigrúnar 

Thorlacius líffræðings og vöruhönnuðar til að fræðast um verkefni hennar Heilun jarðar, 

spurði hana bæði út í framkvæmd verkefnisins, upplifun hennar af framkvæmdinni og 

viðtökum sýningargesta við verkinu. Að lokum tók ég viðtal við Guðrúnu Gísladóttur 

grunnskólakennara og garðyrkjufræðing, og spurði hana út í möguleika og hindranir þess 

að vinna með lifandi hráefni á borð við mýsli í grunnskóla.  

Þegar útskriftarviðburður listkennsludeildar Listaháskólans var haldinn í Gerðubergi vorið 

2022 hélt ég sýningu á verkum sem ég hafði unnið að í rannsókn þessari. Ég leit á 

sýninguna sem tækifæri til að koma verkunum út úr vinnustofunni í annað samhengi og 

tækifæri til að eiga samræður við gesti Gerðubergs um verkin. Sýningin stóð yfir í tvo 

daga, ég sat hjá sýningunni mestan part beggja daganna og gaf mig á tal við alla gesti sem 

komu að skoða verkin. Listafólkið Wiola Ujazdowska, Dýrfinna Benita Basalan og Ýr 

Jóhannsdóttir komu til mín í vinnustofuheimsóknir stuttu fyrir og eftir sýninguna í 
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Gerðubergi, en Wiola og Dýrfinna fengust báðar við sveppi í eigin myndlist meðan á 

rannsókn minni stóð, og Ýr fæst við skapandi endurnýtingu á textíl í sínu starfi.  

Mika Hannula, Juha Suoranta og Tere Vadén (2014) lýsa listrannsóknum sem iðju þar sem 

listafólk skiptist á að vera hluti af eigin rannsókn og taka skref til baka frá eigin list og 

listiðkun til að líta á hana utan frá. Í listrannsókn íhugar rannsakandinn ekki bara 

viðfangsefni sitt heldur líka sjálft sig og eigin stöðu gagnvart viðfangsefni sínu (Hannula 

og fleiri, 2014, bls. 16). Vegna þess að þessi rannsókn var framkvæmd með listkennslu í 

huga hafði ég áhuga á að skoða eigin upplifun af ferlinu. Ferli þessarar rannsóknar skiptist 

upp í tímabil af tilraunum, hugmyndavinnu, öflun upplýsinga í gegnum texta og samtöl, 

kennsluundirbúning og kennslu, sýningarundirbúning og sýningu. Þetta ferli skildi eftir sig 

ýmsar veraldlegar leifar og rannsóknardagbók sem hægt er að nota sem rannsóknargögn til 

greiningar, samkvæmt Hannula, Suoranta og Vadén. Þeir segja þó að algengara sé að 

greining og tilraunir til að setja sköpunarferlið í fræðilegt samhengi eigi sér stað meðan á 

sköpunarferlinu stendur, þá eru ekki skýr skil milli gagnaöflunar og greiningar (Hannula 

og fleiri, 2014, bls. 16). Í upphafi rannsóknar bjóst ég við því að sýningin í Gerðubergi yrði 

skýrari endapunktur eða niðurstaða, og að hluta til var alveg nauðsynlegt fyrir mig að hafa 

ákveðinn endapunkt á verklegu vinnunni svo að ég gæti snúið mér alfarið að því að klára 

ritgerðina. En þegar ég lít til baka núna þá sé ég að sköpunarferlið og greiningin héldust í 

hendur í gegnum allt verkefnið og að sýningin var hvorki eina rannsóknargagnið né 

niðurstaða, heldur eins og síðasta púslið í púsluspili.  

Til þess að móta aðferðafræði þessarar rannsóknar leit ég til listrannsókna sem hafa verið 

framkvæmdar hér á landi, meðal annars Um fagurfræði hversdagsleikans og dálítinn sjó 

(Kristín Bogadóttir, 2016), Gluggi inn í reynslu annarra: persónuleg myndræn frásögn 

sem útgangspunktur fyrir samtal (Halla Birgisdóttir, 2020), Listaverk gefur vísbendingar 

um þrívíða nálgun í litanámi (Eygló Harðardóttir, 2014), Vistkerfi lita (e. Colors of 

Belonging) (Hildur Bjarnadóttir, 2016), og Spunafærni í teikningu: aðferðir 

djassspunanáms yfirfærðar á teikninám (Tómas Leó Halldórsson, 2021). En ég leyfði mér 

líka að undrast yfir fyrrnefndu sköpunarferli Wooden Boulder eftir David Nash (1977 þar 

til nú), röð tilviljana sem gerðu verkið að veruleika og togstreitu Nash milli þess að vilja 

stjórna listinni og/eða náttúrunni og þess að hlusta á og samþykkja framgang þeirra. Ég 

skoðaði mín fyrri verk, hvað í verkunum sjálfum og sköpunarferli þeirra ég var ánægð 

með, og hverju mig langaði til að breyta, og setti fram stutta stefnuyfirlýsingu sem ég hafði 

hugfasta í gegnum allt verkefnið:  
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• Spyrja hráefnið, hvað vilt þú?  

• Leyfa mér að stökkva á tilviljanir. 

• Starfa á mínum hægfara hraða eftir eigin innsæi. 

• Rækta handverkskunnáttu, leyfa henni að leiðbeina mér áfram án þess að 

taka stjórnina. 

• Gera ráð fyrir því að áhorfendur listar séu jafn fjölbreyttir og samfélagið. 

• Virða lífkerfið.  

• Efla tengsl áhorfenda við lífkerfið og efnisheiminn með hjálp undursins og 

skynjunarinnar. 

• Læra um náttúruna, af náttúrunni og í náttúrunni eins mikið og mögulegt er. 

Að hlusta á hráefnið og sleppa tökum á eigin fyrirframgefnu hugmyndum um skúlptúrana 

sem ég ræktaði með mýslinu varð mér oft áskorun, og ég fann fyrir togstreitu á milli þess 

að halda stjórn og sleppa takinu. Ég komst nánast alltaf að því að listin og mýslið dafnaði 

og andaði betur þegar ég sleppti stjórninni og elti hráefnið þangað sem það stefndi, en leit 

sjaldnast á togstreituna sem slæman hlut heldur tækifæri til að skoða eigin afstöðu gagnvart 

viðfangsefni mínu. 
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4. Framkvæmd rannsóknar 

4.1 Sveppir, sveppaþræðir, lífplast  

Áður en lengra er haldið ætla ég að lýsa meginviðfangsefni rannsóknarinnar betur. Hvað er 

mýsli? Fab Lab í Reykjavík gaf út frábært námsefni fyrir nemendur og kennara um mýsli 

árið 2020 sem heitir Sýslað með mýsli, þar er mýsli lýst svona: 

Þegar talað er um sveppi sjá flestir fyrir sér þann hluta sveppsins sem er ofanjarðar sem í 
raun er aldin og kynfæri sveppsins. Aldinið hefur sveppahatt sem hatthúð umlykur sem og 
staf, jafnframt hafa sumir sveppir kraga eða skeið. Stærsti hluti sveppsins er hins vegar 
neðanjarðar, svokallaðir sveppaþræðir eða ími sem mynda gríðarlega stórt net sem gjarnan 
er nefnt mýsli eða mygli. Það fyrsta sem myndast í nýjum sveppi er mýslið og þegar 
aðstæður eru góðar eins og til að mynda á haustin þegar jarðvegurinn er rakur og hlýr þá vex 
aldinið úr mýslinu. (Sýslað með mýsli, 2019)  

 

Mýsli eru sveppaþræðir, sá hluti sveppa sem við sjáum venjulega ekki. Þar teygja þeir sig í 

allar áttir neðanjarðar, tengjast hver öðrum, tengjast trjám og tengja tré, dreifa sér og dreifa 

upplýsingum og næringu milli sín, plantna og trjáa. Mýsli brýtur niður næringarefni í 

jarðveginum fyrir lífkerfið, og mýsli getur brotið niður eiturefni sem manneskjan þarf að 

losna við. Sveppir eru ekki einu lífverurnar sem geta búið til mýsli, sumar bakteríur búa 

það til líka.  

Í námsefninu Sýslað með mýsli er unnið með ostrusveppamýsli líkt og í þessari rannsókn, 

en úr því er hægt að búa til mýsliplast. Mýsliplast er niðurbrjótanlegt lífplast, plast sem 

hægt er að búa til úr endurnýjanlegum auðlindum (ólíkt jarðefnaeldsneyti) og getur brotnað 

niður í jarðvegi með hjálp jarðvegsbaktería og frumdýra (Sýslað með mýsli, 2019; 

Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir, 2022). Mýsli er stundum kallað lím náttúrunnar, í vel 

þróuðum vistkerfum myndi mold skolast burt í rigningu ef ekki væri fyrir þykkan vef 

mýslis sem heldur henni saman (Sheldrake, 2020, bls. 5; Sýslað með mýsli, 2019). Á sama 

hátt og mýsli bindur saman jarðveg verður mýsliplast til þegar sveppaþræðir binda saman 

hamp eða aðrar trefjar og mynda með þeim fast form. Til þess að búa til mýsliplast þarf 

eftirfarandi hráefni: mýsli, trefjar, auðmelt kolvetni (til dæmis hveiti eða maísmjöl)3 og 

vatn. Til þess að þessi blanda geti orðið að mýsliplasti þarf hráefnið að vera í loftfirrtu 

umhverfi, þess vegna er mýsliplast oftast ræktað í einhvers konar plastmótum. Mótið þarf 

að vera á dimmum stað þar sem loftflæði er til staðar. Þannig er hægt að rækta 

 
3 Ég prófaði mig líka áfam með prufur úr einungis trefjum og vatni, til þess að sjá hvort ég gæti ræktað 
mýslið alfarið með hráefni úr nærumhverfi mínu, og það gekk vel. Mýslið óx bara óreglulegar og hægar en 
þegar ég notaði hveiti eða maísmjöl. 
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sveppaþræði ofanjarðar í loftfirrðu rými með dálitlum raka og trefjum sem því hugnast, til 

dæmis hampi, kaffikorgi eða stráum. Með þessari aðferð er hægt að steypa vöxt mýslisins í 

mót, búa til form úr tengslanetinu. 

Fjöldi vöruhönnuða og verkfræðinga hafa þróað leiðir til að búa til og nýta mýsliplast í 

húsgögn, hjálma, umbúðir og sýningarskála (Dezeen, 2013, 2022, 2019, 2020). Markmið 

mitt í þessu verkefni er ekki að vinna að tækniþróun, enda liggja styrkleikar mínir ekki þar. 

Þessi rannsókn snýr að því að máta hráefnið við list og listkennslu. Er hægt að finna 

margvíslegar leiðir til persónulegrar og listrænnar tjáningar með mýsliplasti? Hvaða trefjar 

og kolvetni sem finnast í skólum og á skólalóðum er hægt að nota til mýsliplastræktunar? 

Hvernig er upplifunin af því að rækta sitt eigið listaverk úr mýsliplasti? Þetta eru 

spurningarnar sem brunnu á mér um sveppaþræði, mýsli og mýsliplast.   

 
4.2 Öflun hráefnis 

Ég kynntist mýsli fyrst í heimsókn hjá FabLab við Fjölbrautarskólann í Breiðholti og þegar 

ég hafði ákveðið að vinna með hráefnið í þessu verkefni byrjaði ég á að hafa samband við 

starfsfólk FabLab til að athuga hvort ég gæti keypt hráefni hjá þeim. Þau höfðu verið að 

vinna með tilbúin sett úr hampi og mýsli frá GROW BIO þar sem notandi þarf aðeins að 

bæta við vatni og hveiti og koma fyrir í móti til að úr verði lífplast. FabLab höfðu nýlega 

klárað allar sínar birgðir og sögðu mér að það yrði nokkuð kostnaðarsamt fyrir mig að 

panta sett frá GROW BIO eða sambærilegu fyrirtæki, og að ég myndi þurfa að sækja um 

leyfi frá Matvælastofnun til að panta þau til Íslands. Hafey Viktoría Hallgrímsdóttir, sem 

vinnur hjá FabLab, stakk upp á því að ég prófaði að kaupa mýsli beint frá íslenskum 

framleiðendum, þó að það þýddi að ég þyrfti að bæta trefjum (til dæmis hampi) við 

blönduna svo úr yrði lífplast. Hún hafði sjálf verið að íhuga slíkar tilraunir og sýndi mér 

alls konar plöntur sem hún hafði þurrkað, til dæmis strá og lúpínu, sem hana langaði til að 

prófa að nota í stað influtta hampsins. Hún benti á að það gæti verið spennandi fyrir 

nemendur að búa til lífplast með plöntum sem þau tína sjálf í hverfinu sínu, og rifjaði upp 

að sterkustu minningar hennar úr skólastarfi hafi verið dagarnir sem nemendur fengu að 

vera úti að njóta sín í náttúrunni, að afla hráefnis fyrir mýslið gæti stuðlað að slíkum 

minningum fyrir börn. Mér fannst þetta hljóma mjög vel og smellpassa við tengingu 

verkefnisins við grenndarnám, öflun trefja fyrir mýslið gæti verið leið til að kynnast 

nærumhverfi og eigin skóla í gegnum vettvangsferðir.   
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Ég keypti því sveppaþræðina í korni sem hafði verið smitað af sveppaþráðum frá Emmson 

sveppum. Slíkt korn heitir á ensku grain spawn og verður orðið kornafleggjarar notað sem 

íslensk þýðing á því heiti í þessari ritgerð. Emmson er lítil svepparækt staðsett í Reykjavík, 

en þráðkornin frá þeim eru seld til þess að fólk geti ræktað sveppi á smáum skala með því 

að blanda þeim saman við kaffikorg sem fellur til á heimilinu. Emmson selja eins og hálfs 

lítra plastfötur sem notendur fylla af korgi og kornafleggjurum, og eftir að fatan fyllist og 

sveppaþræðirnir hafa vaxið í fötunni, nærst á kaffikorginum og mettað fötuna, er skorið gat 

á hana þar sem aldin sveppsins sprettur fram.  

Þar sem flest lífplast úr sveppaþráðum er búið til með því að mata sveppaþræðina með 

hampi ákvað ég að byrja á að sækja íslenskan iðnaðarhamp til Jóhanns Óskars 

Sigurbjörnssonar á Syðri-Þverá. Óskar tók vel á móti mér og sýndi mér hampte sem hann 

býr til úr plöntunni en bauð mér einnig að smakka hampblómin beint af plöntunum á 

hampakrinum. Það var sérstök tilfinning að vera að sækja hráefni í skúlptúra en geta í 

leiðinni stungið hráefninu upp í sig, finna bragð sem minnti á kryddblöndu og gúrku. Óskar 

sýndi mér hvar ég gæti fundið fræin inni í blómunum og ráðlagði mér að halda upp á þau 

svo ég gæti sjálf plantað iðnaðarhampi næsta vor. Svo hjálpuðumst við að við að slíta upp 

nóg af hampi til að fylla eitt bílskott á meðan plönturnar sveifluðust í kröftugum 

vindhviðum með norðfirsku fjöllin á bak við sig. Aðrar trefjar sótti ég í mína heimahaga í 

Laugarnesinu, ólíkar tegundir stráa og vallhumal. Ég hafði ekki aðra ástæðu en þá að 

þessar plöntur voru mér best aðgengilegar um miðjan vetur þar sem þær stungust í miklu 

magni upp úr háum snjónum.  

Til að búa til mót og loftfirrð rými til að rækta mýslið í þurfti ég að útvega mér plast. Ég 

einsetti mér að nota aldrei nýtt plast, og í upphafi verkefnisins nægði að sækja gamlar 

plastumbúðir úr endurvinnsluskúffu heimilisins. Þegar á leið fékk ég gefins ýmis plastílát 

frá Múlalundi, og undir lokin keypti ég plastleikföng í Góða Hirðinum fyrir endanlegu 

skúlptúrana.  

Ég smíðaði nokkra smáa vefstóla sem ég mun fjalla betur um í kafla 3.3, og í þá notaði ég 

furukubba úr viðarrusli Myndhöggvarafélagsins, smáar greinar sem höfðu fallið af 

grenitrjám í Laugarneshverfinu og trjákvoðu úr sömu trjám. Ég tók einungis kvoðu sem 

hafði runnið fram hjá sárinu sem tréð var að passa upp á, til þess að gæta þess að taka ekki 

efni frá trénu sem það þurfti á að halda. Ég notaði kvoðuna sem trjálím og að safna henni 

var skemmtilegt verkefni. Trjákvoða er efni sem ég heillaðist mikið af sem barn og ég á 

margar minningar af því að dást að trjákvoðudropum sem voru svo deigir að það var eins 
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og þeir væru frosnir í tíma. Mér fannst, og finnst enn, lyktin af trjákvoðu úr barrtrjám vera 

ómótstæðileg, og svo var tilhugsunin um að kvoðan gæti dottið ofan í vatn og steinrunnist í 

raf algerlega göldrótt. Við söfnunina þurfti ég að temja mér mikla þolinmæði og 

nægjusemi, til að passa upp á að taka ekki of mikið frá hverju tré þurfti ég að passa vel upp 

á hvernig ég tók kvoðuna af trjánum. Vegna þess hve litla kvoðu ég gat tekið af hverju tré 

var iðjan tímafrek. En í staðinn hafði ég tíma og einbeitingu til að tengjast trjánum sem ég 

var að þiggja þetta verðmæta hráefni frá. Leitin að kvoðunni krafðist þess að ég 

grandskoðaði börk trjánna, og andaði að mér sterkri lyktinni af þeim.  

 

4.3 Tilraunir og meðhöndlun hráefnis 

Mig langar til að minnast stuttlega á tvær tilraunir sem ég gerði með hráefni áður en ég 

útvegaði mér mýsli og var enn að þreifa fyrir mér með verkefnið. Haustið 2021 bjó ég til 

þrjú prentverk með gróprentum fanasveppa á lóð Listaháskólans, og gerði ýmsar 

vatnslitatilraunir með mold úr nágrenninu og rauðkálssafa úr eldhúsinu.  

      

Mynd 10: Mynd af gróprentum. Mynd 11: Mynd af vatnslitum úr mold og rauðkáli. 

Ég fór ekki lengra með þessar tilraunir en sá ýmsa möguleika í þessum verkefnum fyrir 

kennslu. Gróprentin var mjög auðvelt að framkvæma, en þau gefa fallegar vísbendingar um 

samspil nálægðar og fjarlægðar við skýrleika. Það væri næstum hægt að líta á gróprent sem 

framköllunartækni, sem væri hægt að flétta inn í prent- eða ljósmyndunarkennslu. 
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Vatnslitamyndirnar með moldinni og rauðkálslitnum bjuggu alltaf til lítil fráveitukerfi sem 

minntu mig á loftmyndir af jökulám, og síðar á vöxt mýslisins, og gætu gagnast í 

frjálslegar æfingar með áherslu á flæði, sem og athuganir á þessum mynstrum náttúrunnar 

sem sjást svo víða. 

Þegar ég vann fyrstu tilraunirnar með mýslið og trefjarnar sem ég hafði safnað var ég alls 

ekki viss um að mýslið myndi taka við sér og vaxa, og það kom mér á óvart hversu vel það 

þreifst þrátt fyrir að ég vissi alls ekki alveg hvað ég væri að gera. Ég gerði fjórar 

upphafsprufur, hér eru myndir af þeim daginn sem ég bjó um þær: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mynd 12: Prufa 1. Mynd 13: Prufa 2. Mynd 14: Prufa 3. Mynd 15: Prufa 4.  
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Megintilgangur þessara prufa var að athuga hvort mýslið myndi taka við sér og vaxa, og ég 

gerði ekki miklar tilraunir með form. Þrátt fyrir það lærði ég ýmislegt af þessum fjórum 

prufum um möguleika með form og liti. Þremur dögum seinna leit prufa 1 svona út: 

                   
Mynd 16: Prufa 1 eftir þrjá daga. 
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Þar sem mýslið hafði rými til að teygja úr sér minnti það á litla hnoðra, þeir höfðu svo 

mikið pláss til að dreifa úr sér og verða þrívíðir, ólíkt prufu númer tvö, einnig þremur 

dögum síðar:  

 

 
Mynd 17: prufa 2 eftir þrjá daga. 

Þessi prufa minnti mig á teikningu og skólaverkefni sem ég hafði séð þar sem plöntum var 

plantað í mold inni í geisladiskahulstri svo nemendur gætu fylgst með vexti rótarinnar í 

gegnum plastið. Dökkur litur kaffikorgsins gerði hvern einasta þráð  vel sýnilegan og hún 

var eina prufan sem ég sá strax mun á daginn eftir að ég bjó um hana. Það tók prufur 3 og 4 

lengri tíma að taka við sér, eða kannski sá ég ekki vöxtinn jafn vel þar sem liturinn á 

stráinu var líkari mýslinu. En eftir 17 daga voru þær orðnar að tilbúnu lífplasti, mýslið 

hafði vaxið og fyllt alveg út í plastmótið: 
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Mynd 18: Prufa 4 eftir 17 daga. 

 

Þegar ég opnaði prufu númer 4 skrifaði ég eftirfarandi í dagbókina mína: Nú gaus allt í 

einu upp sveppalyktin, í bland við lakkríslyktina. Mig langaði næstum til að bíta í mýslið 

þegar ég tók það út úr plastinu. 
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Mynd 19: Himna úr mýsli. 

Þessir sveppaþræðir höfðu skriðið meðfram plastinu þar sem ekkert strá var í prufu 3 og 

mynduðu þunna himnu sem var lungamjúk og minnti helst á raka húð. Hafey hafði sagt 

mér að ég gæti fengið alveg einlita húð af mýsli yfir formin með því að pakka þeim 

lauslega inn í plast eftir að ég tæki þau úr mótunum. Ég gerði það við prufur 3 og 4 og viti 
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menn, þremur dögum seinna komu út alveg beinhvítar prufur. Hér er prufa 3 nýkomin úr 

lauspakkaða plastinu.  

 

Mynd 20: Prufa 4 eftir 21 dag. 
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Þegar ég tók prufu 4 úr lauspakkaða plastinu skrifaði ég þetta í dagbókina mína: Nú sést 

ekki hvar bandið var bundið í kringum stráið. Vefur sem minnir mig á minn eigin líkama, 

mjúkur, teygist og slitnar til skiptis. 

Ég byggði næsta hóp af prufum á athugunum sem ég gerði við fyrstu fjórar. Ég var spennt 

að athuga bæði þrívíðu hnoðrana og tvívíða teikningu mýslisins, og útvegaði mér 

geisladiskahulstur, þar sem mér datt í hug að þau yrðu bæði góð rými til ræktunar og sem 

væri auðvelt að fylgjast grannt með. Á þessum tímapunkti var ég einnig byrjuð að vinna að 

því að spinna þráð úr hampinum og var spennt að athuga hvernig samspil hans og 

sveppaþráðanna yrði. Næstu prufur litu svona út eftir þriggja daga ræktun:  

 

              

Mynd 21: Hamptrefjar og kornafleggjarar. Mynd: 22: Kaffikorgur og kornafleggjarar.  

Mýslið dafnaði vel inni í geisladiskahulstrunum og mér þótti prufan með hampinum lofa 

góðu. Ég endurtók þá prufu nokkrum sinnum og leit að lokum svo á að mýslið væri að 

binda hnút á hampinn sem hafði verið undinn upp í skífu. Ég ákvað að skilgreina þetta 

ástand sem listaverkið Hnútur (e. Knot). Ég lít á Hnút sem skúlptúr sem má endurskapa 

eftir leiðbeiningum, ekki ólíkt verkum Sol Lewitt, en stórar veggteikningar hans eru 

varðveittar sem leiðbeiningar sem hægt er að fylgja til að teikna eða mála þær beint á veggi 

sýningarrýma. Leiðbeiningar Lewitt eru nákvæmar en hlutföll rýmisins sem þær eru 

teiknaðar á hverju sinni hefur áhrif á lokaniðurstöðu, svo þær taka aldrei á sig nákvæmlega 

sama form (Tate, 2004). Það eru engin takmörk fyrir því hversu oft Hnútur getur verið 
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búinn til, og í stað þess að geyma hann á milli sýninga myndi ég jarðgera hverja útgáfu 

eftir sýningu. Hér er önnur útfærsla af Hnúti en sú að ofan eftir að hann hefur verið tekinn 

úr litla ræktunarkassanum sínum sem tilbúið listaverk:  

 

               
 

Mynd 23: Skrásetning á verkinu Hnútur. 

Eftir að ég hafði ræktað Hnút nokkrum sinnum fann ég að ég togaðist mikið í átt að því að 

vinna áfram í verkefninu með aðferðum textíls, og þótti tilhugsunin um að bæði ég og 

mýslið byggjum til þræði í listaverkin spennandi. Ég æfði mig að berja hampstönglana, 

aðskilja trefjarnar frá stönglinum og kljúfa þær í örþunna þræði sem ég spann síðan saman 

í þráð á halasnældu. Ég hafði lesið að munnvatn hjálpaði til við spuna á jurtatrefjum og 
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prófaði að væta hampinn meðan á spunanum stóð með góðum árangri. Þetta þýddi að ég 

fann reglulega bragðið af hampþráðunum, milt bragð sem minnti á grænt te. Ég sótti 

námskeið í ullartóvinnu hjá Marianne Guckelsberger sem gerði mig öruggari í spunanum, 

þó að spuni úr ullartrefjum og jurtatrefjum sé ekki með öllu sambærilegur. Að sitja sem 

byrjandi í spuna við hliðina á mýslinu með sinn fínlega vöxt var auðmýkjandi, mitt band 

var svo ægilega gróft og ójafnt miðað við sveppaþræðina! En með tíma og æfingu varð ég 

öruggari, og þá var ánægjulegt að bera bandið saman við grófa, óunna hampinn og dást að 

því hve umbreytingin yfir í þráðinn var mikil. Á námskeiðinu hjá Marianne var ég minnt á 

allt fagurferðið í hversdagsleikanum sem fylgir handverksvinnu, þar sem fagurferðið er 

mikilvægt tímabundið ástand líkt og í hversdagsleikafagurferði Saito. Marianne sýndi 

okkur þátttakendunum bæði hvernig við ættum að bera okkur að svo þráðurinn okkar yrði 

góður og til þess að líkami okkar héldist vöðvabólgulaus meðan á vinnunni stóð. Svo sýndi 

hún okkur hvernig við ættum að halda og snúa snældunni á „réttan“ hátt með því að snúa 

halanum milli lófa og ytra læris, að læra þetta handtak var næstum eins og að læra 

dansspor frekar en handtak. Þetta smáatriði minnti mig á orð ömmu minnar frá því ég var 

lítil að læra að prjóna og sauma heima hjá henni, hún sagði mér að vinda fallega hnykla 

svo ég eignaðist fallegan maka, og kenndi mér að ganga fallega frá röngunni því hún 

endurspeglaði sálina. Hönd sem snýr snældu á læri og fallegur hnykill eru tímabundið 

ástand trefja áður en þær enda í listaverki og/eða nytjahlut en í gegnum tíðina hefur skipt 

máli að hreyfingar í kringum þær og tímabundið ástand hafi fagurferðilegt gildi.  

Í eitt af skiptunum sem ég ræktaði Hnút tók ég eftir því að hampþræðirnir misstu lit sinn á 

stöðum þar sem mýslið var nálægt en hafði þó ekki náð að teygja sig enn. Hvert fór 

liturinn? Þessi athugun sendi mig aftur til bókar Sheldrake, og að lokum fann ég texta hjá 

honum sem útskýrði það sem ég hafði séð. Ólíkt flestum dýrum þá melta sveppir ekki mat 

eftir að þeir hafa innbyrt hann, heldur áður (Sheldrake, 2020, bls. 57). Þetta þýddi að þar 

sem hampurinn hafði misst lit sinn hafði mýslið spýtt út ensímum sem meltu hampinn og 

brutu niður efnið sem gaf hampinum lit áður en mýslið óx þangað og innbyrti hann. Í 

þessari upplifun sá ég vel ávinning þess að læra um náttúruna með hana viðstadda, en ekki 

einungis í gegnum bækur eða aðra miðla, rétt eins og Sobel (2004) lýsir í Place based 

education.   

 

Ég endaði á að smíða örsmáan vefstól og setja í hann uppistöðu úr handspunnum 

hampþræði, sótthreinsaði í heilu lagi með sjóðandi vatni og kom svo fyrir klípu af mýsli 
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fyrir miðju uppistöðunnar, í von um að það myndi dreifa úr sér eins og ívaf. Hér sýna tvær 

myndir þróun litla vefstólsins: 

 

 

Myndir 24 og 25: Vefstóll úr viði, hampþráðum og sveppaþráðum. 

Það kom mér á óvart að mýslið byrjaði á að vaxa í þennan mikla hnoðra, en það virtist 

teygja sig í allar áttir til að leita sér að næringu. Eftir því sem á leið varð hnoðrinn alveg 

tvívíður og breyttist í himnu sem teygði sig yfir þræðina og nærðist á þeim. Við að fylgjast 

með mýslinu feta sig eftir hampþræðinum varð ég forvitin að skoða það nánar, og fékk að 

líta á þessa prufu í gegnum víðsjá hjá Matís. Þar sá ég einnig að mýslið hafði vaxið milli 

allra litlu raufanna fyrir uppistöðuna, og virtist einnig vaxa og nærast á viðaryfirborðinu. 

Ég fékk góðar viðtökur hjá Matís og sat þar lengi og skoðaði vefstólinn. Nálægt mér var 

vaskur sem var notaður til að skola glerþynnur sem litaðar voru með bleki til að auðvelda 

fólki að skoða sýni í smásjánni í Matís, og þó að ég vissi að tilgangur litanna væri ólíkur 

tilgangi þeirra í kennslu minni í Myndlistarskólanum í Reykjavík fannst mér heillandi að 

sjá hvað þeir minntu mig hvor á annan, vaskarnir tveir, og voru vísbending um hve stóran 
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þátt litir, litaskynjun og önnur skynjun, líkt og lyktarskyn sveppafræðingsins, er okkur 

mikilvæg á mörgum sviðum lífsins til að skilja heiminn. 

              

 
 

Mynd 26: Vefstóllinn myndaður í gegnum víðsjá. 
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Mynd 27: Vaskurinn við smásjána í Matís. 
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Þegar ég hafði grúskað við margar smærri tilraunir og sökkt mér í spunann ákvað ég að 

gera tvær einfaldar prufur með hefðbundnari massa af lífplasti og bjó til tvær skálar. Ég 

notaði morgunverðarskál úr gleri, plastglas og plastumbúðir til að búa til mót fyrir þær og 

gaf mýslinu strá að borða í annarri þeirra og hamp í hinni. Þær uxu og döfnuðu vel, hér að 

neðan eru myndir af annarri þeirra á hvolfi. Smái vefstóllinn varð vísir að einu af 

listaverkunum sem ég vann við lok þessa verkefnis, en vísarnir að hinum verkunum urðu 

til við skipulag og ígrundun á námskeiði sem bar heitið Mýsli sem uppspretta sköpunar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 28: Skál úr hampi og mýsli. 

 

4.4 Mýsli sem uppspretta sköpunar 

Námskeiðið var á vegum verkefnisins LÁN eða Listrænt ákall til náttúrunnar og var haldið 

í Grasagarðinum í samstarfi við Björk Þorleifsdóttur, verkefnastjóra fræðslu og miðlunar, 

og Svavar Skúla Jónsson garðyrkjufræðing. Námskeiðið var auglýst fyrir leik- og 

grunnskólakennara í Reykjavík, en einnig mætti einn framhaldsskólakennari og 

grunnskólakennarar úr öðrum sveitarfélögum. Ég var í virku samtali við Björk og Svavar 

Skúla meðan á undirbúningi stóð, og við könnuðum vænlegustu snertifleti verkefnisins og 

eiginleika Grasagarðsins. Þessi samtöl voru mjög gjöful og varð framlag Grasagarðsins til 
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verkefnisins áhrifamikið fyrir vinnusmiðjuna og hugmyndir mínar um framvindu 

verkefnisins.  

Vinnusmiðjan var haldin inni í garðskála Kaffi Flóru og bauð Gunndís, leiðbeinandinn 

minn, þátttakendum upp á jurtate við komu. Ég hafði stillt upp hráefni og prufunum 

mínum. Hráefnin sem ég bauð upp á voru eftirfarandi: Þurrkaður en óunninn hampur; 

þurrkaður, jurtalitaður hampur, klipptur í stutt rör; strá; vallhumall; hveiti; kembdur 

hampur; kembdur, jurtalitaður hampur; mandarínuhýði og pappakassar. Fyrir 

umbúðir/mótagerð kom ég með: plastfilmu; plastvasa úr möppum í ólíkum stærðum og 

gerðum; plastglös; plastskálar; bolta úr boltalandi, skorna í tvennt; skæri; klemmur og 

snæri. 

Svavar Skúli hafði komið inn með gamla trjádrumba sem á höfðu vaxið 

kalkúnsstélssveppir og nokkrar tegundir af óskilgreindu mýsli. Hann kom líka með þrjú 

ung elritré sem höfðu myndað hnúða þar sem óx bakteríumýsli. Björk kom með bokashi-

fötuna sína en í henni voru glæsilegir bólstrar af mýsli sem birtast þegar öllu heilsast vel í 

bokashi-tunnunni. Framlag Grasagarðsins sem heillaði mig mest var þó trjákurl sem 

Svavar Skúli kom með úr stórum kurl-haugi sem var í niðurbrotsferli hjá garðinum. Heit 

gufa steig upp frá trjákurlinu sem að sögn Svavars getur náð 80 gráðu hita þegar 

niðurbrotið stendur hæst, og lyktin sem kom frá því var hreint út sagt mögnuð. Hún minnti 

mig á tröllatré (e. eucalyptus) en Svavar líkti henni við rauðrunnate. Svavar hafði mikið 

fyrir því að finna rétta trjádrumba og plöntur úr Grasagarðinum en þurfti ekki að hafa mörg 

orð um þau á námskeiðinu sjálfu, þá töluðu þau fyrir sig sjálf.  Fyrir námskeiðið hafði ég 

sjálf ekki leitað gagngert að mýsli í umhverfi mínu né tekið eftir því, en eftir það hefur það 

orðið eitt af þessum fyrirbærum sem augu mín skanna eftir og finna á spýtum, berki og 

trjádrumbum þegar ég er í nálægð við tré og skóga. Í þessu tilviki var nóg að vera bent á 

eitthvað fyrirbæri til að geta síðar leitað að því sjálf. Við að skoða mýslið í trjádrumbunum 

og elrirótunum fékk ég tól til að auka eigið náttúrulæsi og kynnast trjám og skóglendi sem 

ég mun skoða í framtíðinni.  
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Mynd 29: Birkitrjádrumbur með óskilgreindu mýsli. Mynd 30: Efnisveita, matur fyrir mýslið. 

Þegar öll voru mætt byrjaði ég vinnustofuna á að kynna verkefnið og sýna kennurunum 

prufurnar sem ég hafði gert fram að þessu. Þá gaf ég Svavari og Björk orðið sem sýndu 

kennurunum trjádrumbana, elrinn, bokashi-fötuna og viðarkurlið. Þegar þeirra kynningu 

var lokið gaf ég nokkrar praktískar upplýsingar um mýslið, í hvaða aðstæðum það þrífst 

best og endaði á að búa til eina litla prufu úr stráum og kornafleggjurum í hálfa 

boltalandskúlu. Eftir sýnikennsluna bauð ég þátttakendum að gera sína eigin prufu, bað öll 

um að gera tvær prufur en gaf möguleika á að gera fleiri ef hráefnið leyfði. Ég stakk upp á 

að öll gerðu eitt þrívítt verk og eitt tvívítt en gaf ekki frekari leiðbeiningar með útfærslu 

eða fagurfræði heldur reyndi frekar að leiðbeina fólki með hlutföll hráefnis, sótthreinsun á 

hráefninu og loftmagn í verkunum.  

Kennararnir fóru langflest á flug um leið og sýnikennslunni lauk. Í vinnusmiðjunni 

endurtók ég rammann sem ég hafði skapað með nemendum í Tækniskólanum, sem ég 

skrifaði um í kafla 1.2, þar sem sköpunarkraftur nemenda var virkjaður með því að bjóða 

þeim að finna sína leið til að læra á skapandi hátt afsteyputækni með gifs, með því að búa 

til mót úr fjölbreyttri endurunninni efnisveitu. Ég var ánægð með að hafa komið með 

fjölbreytt úrval af mat fyrir mýslið og plasti til að búa til ólík mót þar sem þátttakendur 

bjuggu til virkilega fjölbreyttar prufur, og allt öðruvísi prufur en þær sem mér hafði dottið í 

hug og valið að gera, alveg eins og gerðist í Tækniskólanum. 
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Mynd 31: Verk eftir kennara á vinnustofunni. Mynd 32: Sama verk eftir að mýslið hafði vaxið utan um 

hampinn. 

Það sem var ólíkt var tímaskalinn, gifsið þornar á innan við klukkutíma en skúlptúrar úr 

mýsli eru allt að mánuð að vaxa. Þessi tímarammi skapaði eina praktíska áskorun, það 

reyndist mér flókið að fylgja verkum þátttakenda eftir og þau gátu ekki greiðlega rýnt í 

verkefni hvert annars, ígrundað og prófað aftur. Ég lofaði þátttakendum að senda þeim 

hóppóst mánuði eftir vinnusmiðjuna þar sem við gætum öll deilt myndum og frásögnum af 

ferlinu. Ég gerði hins vegar þau mistök að senda póstinn ekki fyrr en tveimur mánuðum 

seinna og þá hafði að minnsta kosti einn þátttakandi haldið að hún hefði misst af póstinum 

og hent sínum myndum, og langflest svöruðu ekki. Mig grunar að flest hafi ekki svarað 

vegna annarra mistaka sem ég gerði í smiðjunni, en það var að kaupa vitlaust 

sótthreinsunarspritt til að þrífa yfirborð mótanna. Ég hafði sjálf einungis notað sjóðandi 

vatn til að sótthreinsa bæði trefjar og mót, en hélt kannski að það væri betra að bjóða 

einnig upp á sótthreinsispritt. Ég ímyndaði mér að einhverjir kennarar gætu séð það sem 

ókost að sýsla með brennandi heitt vatn með nemendum sínum. En þar sem ég keypti 

vitlaust spritt gerjuðust sumar prufurnar, meðal annars mínar, og fleiri kennarar létu mig 

vita af því að þau hefðu lent í sambærilegum vandræðum. Þó svo að mér þætti mikilvægt 

að halda ferlinu opnu var ég ekki sátt við þessi mistök, vegna þess að þessi græna mygla 

sem myndaðist er ekki góð fyrir öndunarfærin og er þess vegna alls ekki æskileg í 
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skólastarfi. Þetta var hins vegar eina skiptið í öllu ferlinu sem prufurnar mínar mygluðu, 

svo ég dró þá ályktun að það væri langbest að halda sig við heitt vatn og að finna þyrfti 

leiðir til að umgangast heita vatnið þannig að nemendur gætu tekið virkan þátt í ferlinu og 

verið örugg. Eftir vinnustofuna var ég þakklát fyrir að hafa rekið mig á ýmislegt sem gaf 

mér betri innsýn í yfirfærslu rannsóknarinnar minnar yfir í kennslu. Ég sannfærðist einnig 

um að listrannsóknarformið hentaði svona tilraunakenndu verkefni vel, þar sem ég hafði 

rými til að gera frekari tilraunir áður en ég prófaði mig áfram með nemendum.   

 

4.5 Sýning á Barnamenningarhátíð 

Einn kennari sem hafði tekið þátt í vinnusmiðjunni ákvað að vinna verkefni út frá henni 

með nemendum sínum. Guðrún Gísladóttir í Vogaskóla vann með 5. Bekkingum að 

verkunum Híbýli, sem voru innblásin af vexti mýslis og mikilvægi þess fyrir vistkerfið. 

Hún byrjaði á að sýna nemendum eigin prufu ásamt vaxtar-setti frá sveppparæktun í 

Reykjavík. Nemendur gátu því skoðað mýslið vaxa utan um prufu Guðrúnar, og fylgst með 

ostrusveppum vaxa út úr mýslinu í settinu sem nú þegar var mettað af mýsli. Þau lærðu 

einnig um það hvernig mýsli vex og hvaða mikilvægi það hefur fyrir lífkerfið. Síðan vann 

hver nemandi teikningu með svörtum túss á prentarapappír, og skúlptúrinn Híbýli fyrir 

mýsli. Grunnurinn í þeim var búinn til úr pappamassa, og upp úr honum teygðu sig hvítir 

angar úr vír, prjónalengjum, dúskum, lopaþræði og ullarkembu. Skúlptúrarnir voru bæði 

einstakir hver fyrir sig, en höfðu einnig fallega samsvörun og komu þeir og teikningarnar 

virkilega fallega út á sýningu Barnamenningarhátíðar í Grasagarði Reykjavíkur. Guðrún 

sagðist ekki hafa viljað stökkva strax út í djúpu laugina með að leyfa nemendum að spreyta 

sig með mýslið sjálft sem efnivið, að vinna beint með mýslið væri svo frábrugðið 

venjulegri kennslu að það hefði þurft að breyta uppröðun kennslustofunnar verulega, 

einnig hafði hún áhyggjur af hættum í kringum sótthreinsunina. Þetta þótti mér mjög 

skiljanlegt, og einnig mikilvægar upplýsingar fyrir verkefnið. Að kynnast 

ostrusveppamýsli og komast upp á lagið með að rækta það í listrænu samhengi hefur verið 

langt ferli fyrir mig, þar sem ekkert var gert í flýti, og þannig yrði það eflaust líka ef það 

væri yfirfært yfir í kennslu á grunnskólastigi. Það leið einungis einn og hálfur mánuður á 

milli vinnusmiðjunnar og hátíðarinnar, en mögulega hefði kennari og nemendur þurft 

nokkra mánuði til að kynnast hráefninu og finna sína leið til listsköpunar með því. Eftir að 

sýningunni lauk ákvað ég að heyra í Guðrúnu og fá innsýn í möguleika og hindranir 

ræktaðrar myndlistar frá reyndum listgreinakennara í grunnskóla. 
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Mynd 33: Skúlptúrar nemenda í Vogaskóla. Mynd 34: Teikningar nemenda af mýsli. 

Guðrún sagði að svo margt þyrfti að vera til í skólastofunni til að verkferlið gengi upp, og 

að mögulega hefði hún verið með fullunga nemendur til að treysta þeim fyrir sjóðheitu 

vatni, en að kannski hefði þetta vel getað gengið upp með eldri nemendum. Ég var forvitin 

að heyra hvort tímapressa, krafa frá nemendum, skóla eða námskrá um afurðir eða afköst 

hafi einhver áhrif á hversu tilraunakennd listkennsla getur verið og spurði Guðrúnu aðeins 

út í hvort þessir þættir hefðu áhrif á kennslu hennar. Guðrún sagði að í rauninni hefði hún 

mjög frjálsar hendur, hún mætti byggja námslotu upp með einu eða tveimur verkefnum. Ég 

spurði hvort námslota mætti vera listrænt ferli sem skilar ekki neinum áþreifanlegum 

einstaklingsverkum og hún sagði það alveg koma til greina. Hún minntist líka á að 

nemendur gætu vissulega unnið að sameiginlegum verkum, en þá væri helsta áskorunin að 

fá þau á sitt band og sleppa egóinu. Hún lýsti því hvernig skúlptúrarnir á 

Barnamenningarhátíð voru allir látnir snertast og sameinuðust því í einni stórri innsetningu. 

Það hafi í fyrstu verið snúið að kynna þessa hugmynd fyrir nemendum, en þau hafi verið til 

í hana eftir að Guðrún lýsti virkni mýslisins sjálfs, hvernig sveppaþræðir geta vaxið í 

sitthvoru lagi en sameinast í eitt stórt mýsli þegar þeir rekast hver á annan. Meðan á viðtali 
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mínu við Guðrúnu stóð voru nemendur hennar fyrir utan skólastofuna að vinna að 

leikmynd fyrir skólaleikrit, og hún benti á hversu sjálfsagt þeim finnst að vinna tíu saman 

að henni. Ég velti því upp hvort vani eða fastgrónar hugmyndir um hvar samvinna á við 

hafi áhrif á að nemendum þyki ekkert tiltökumál að vinna saman í leiklist en eigi erfiðara 

með það í sjónlistum, og Guðrún tók undir þá hugmynd. Að lokum benti Guðrún á að þótt 

ræktun á mýsli geti verið örlítið flókin sé hollt fyrir krakka að fara í gegnum slík ferli, og 

að nemendur séu almennt fær og opin fyrir því að gera svo ótrúlega margt (Guðrún 

Gísladóttir, munnleg heimild, 4. maí 2022).  

 

4.6 Fræbombur 

Ég lít ekki á það sem galla að mýslið sem hráefni til listsköpunar krefjist vinnu yfir lengri 

tíma en viðgengst almennt í grunnskólum, en þó langaði mig til að athuga hvort ég gæti 

búið til verkefni fyrir aldurshópinn sem sýndi á Barnamenningarhátíð sem fylgdi 

hugmyndafræði verkefnisins míns en væri auðvelt að framkvæma í hefðbundinni 

listkennslustofu á styttri tíma. Ég vann að verkefninu í áfanganum Frá vinnustofu til 

kennslustofu í listkennsludeild LHÍ. Notkun pappamassa í skúlptúrum nemenda Vogaskóla 

urðu kveikjan að hráefninu. Ég varð forvitin að skoða hvort hægt væri að búa til skúlptúra 

úr pappamassa með öngum úr fundnu hráefni líkt og nemendur Guðrúnar höfðu búið til, án 

þess að nokkur notkun á nýjum hráefnum ætti sér stað, og að skúlptúrarnir byggju yfir 

þeim eiginleika að geta brotnað niður í jörðinni.  

Ég vann með frumstæða afsteyputækni líkt og ég vinn með mýslið, og úr urðu skúlptúrar 

úr pappamassa úr endurunnum eggjabökkum, sem í senn eru fræbombur. Ég prófaði að 

móta gamalt bast, hamp og strá inn í pappamassann á meðan hann var blautur, sem gaf mér 

tækifæri til að nota hann sem grunn á svipaðan hátt og var gert í híbýlaverkunum, og komst 

á þann hátt hjá því að festa hráefnin saman með límbyssu. Í pappamassan setti ég síðan 

fræ, og studdist við uppskriftir að svokölluðum fræbombum, en þær eru gjarnan búnar til 

úr mold, leir eða pappamassa. Fræbombur geyma fræ og ef þeim er komið fyrir í góðum 

jarðvegi ætti massinn að brotna niður með tíð og tíma, en fræin spíra og verða að plöntum. 

Þannig væri hægt að vinna verkefnið á tiltölulega stuttum tíma í skóla en líftími verksins 

væri óræður, eftir því sem kennari og nemendur skilgreindu afdrif skúlptúrsins eftir að 

hann er grafinn í jörðu. Ef fræin spíra og samfélag umfeðminga sest að á nýjum stað, lifir 

skúlptúrinn þá áfram? 
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Mynd 35: Fræbomba úr pappamassa, jurtalit og stráum. Mynd 36: Fræbomba úr pappamassa og jurtalit. 

Í viðauka við ritgerðina fylgir full kennsluáætlun með þessu verkefni. Í upphafi 

rannsóknarinnar sá ég alltaf fyrir mér að vinna með fjölbreytta ræktaða myndlist en 

fljótlega fangaði mýslið hug minn allan og stærsti hluti rannsóknarinnar hverfist um það. 

Eftir að hafa unnið að fræbombu-skúlptúrunum sá ég hvernig vinnan með mýslið hafði 

kennt mér ný vinnubrögð til að nálgast ólíkar handverksaðferðir og hráefni, með vökul 

augu fyrir því hvernig nýtt listaverk eða listkennsla geta passað inn í eða myndað 

hringrásarferli sem býður þeim sem skapar og/eða nemur listaverkið upp á náin kynni við 

náttúruna. 

 

4.7 Lokaskúlptúrar og sýning í Gerðubergi 

Eftir vinnustofuna í Grasagarðinum pakkaði ég öllum prufunum mínum í flýti ofan í einn 

og sama plastpokann. Þegar ég leit aftur ofan í hann þremur dögum seinna sá ég mér til 

undrunar að allar prufurnar höfðu vaxið á ógnarhraða og sameinast í einn risastóran, 

óreglulegan skúlptúr! Þetta þótti mér forvitnileg uppgötvun því þarna sá ég að ólík form úr 

mýslinu, mótuð í ólíkum loftfirrðum mótum eða pokum, gátu púslað sér saman og myndað 

stærri heild. Þessi athugun varð kveikjan að skúlptúrnum Massi milli lífs og dauða. Ég 

ákvað að steypa mýsli í bolta úr gömlu boltalandi sem mér hafði áskotnast í Góða 
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hirðinum, til að búa til hringlaga einingar sem ég gæti sett saman í eina heild. Ég valdi 

kúluformið að hluta vegna þess að ég gat nálgast mikið magn af mótum sem ég gat 

endurnýtt, en einnig vegna þess hve sléttir og einsleitir boltarnir voru. Ég var forvitin að sjá 

hvernig lifandi mýslið tæki þessu einfalda formi, og hvort mýslið eða sveppir sem gætu 

vaxið út úr kúlunum myndu virka jafn verksmiðjuframleidd og mótin eða taka stjórn á 

eigin vexti. Þegar mýslið hafði vaxið inni í mótunum og bundið saman trefjarnar í 

kúluform púslaði ég þeim saman og kom fyrir inni í plastpoka svo að mýslið gæti haldið 

áfram að vaxa.  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 37: Massi milli lífs og dauða vex inni í loftfirrðu rými. 

Ég bjóst við því að skúlptúrinn yrði alveg hvítur, mýslið myndi vaxa utan um kúlurnar eins 

og hafði gerst í fyrstu skúlptúrunum sem ég gerði, en skúlptúrinn hafði annað í huga. 

Mýslið óx ekki meira en fljótlega fóru að birtast knippi af ostrusveppum víðs vegar um 



 

69 
 

skúlptúrinn. Tveimur dögum fyrir fyrirhugaða sýningu hafði skúlptúrinn því breyst 

töluvert, eins og myndirnar hér að neðan sýna. 

 

Myndir 38 og 39: Massi milli lífs og dauða. 



 

70 
 

Út frá smáa vefstólnum vann ég að verkinu Eitthvað annað en núll og einn, 15x15 cm 

ramma með ívafi úr handspunnum hampþráðum, og setti mýsli á þræðina til að athuga 

hvort þeir gætu ofið með mér efni milli hampþráðanna. Ég þurfti að negla og líma þennan 

ramma saman, en þar sem ég stefndi á að grafa alla skúlptúrana sem ég gerði í jörðu þurfti 

ég að finna aðra leið en að nota trélím og málmnagla í verkið. Ég endaði á að nota kvoðu 

úr grenitrjám, og tálgaði nagla úr greinum sem höfðu fallið af sömu trjám. Þegar ég hafði 

sótthreinsað og vætt rammann með sjóðandi heitu vatni og sett mýslið á þræðina kom ég 

honum fyrir inni í stórum plastpoka svo mýslið hefði trefjar, raka og loftfirrt rými til að 

þrífast og vaxa. Samspil vatnsins, greniviðarins, hampþráðarins og trjákvoðunnar í lokuðu, 

loftfirrðu rými myndaði svo sterka og áhrifamikla lykt að ég varð fyrir sterkum hughrifum 

í hvert skipti sem ég opnaði pokann til að vökva eða kíkja á vöxt mýslisins. Eftir að mýslið 

hafði verið í þrjá til fjóra daga á hampþráðunum höfðu sumir bútar þess myndað hnoðra og 

aðrir teygt sig eftir þráðunum og á milli þeirra, myndað himnu á milli þeirra eða vaxið eftir 

viðnum í rammanum, þar mynduðust fallegar teikningar.  

              

Myndir 40 og 41: Eitthvað annað en núll og einn. 

Meðan á undirbúningi fyrir sýningu stóð var bókasafnið í Gerðubergi að losa sig við 

fjöldann allan af afskrifuðum bókum. Ég kippti einni þeirra með mér, Vatnajökull, barátta 

elds og ísa, prófaði að gera mat úr einum kafla hennar fyrir mýslið og setti inn í kúlulaga 

mót. Í ljós kom að mýslið virtist vel geta nærst á niðurrifnum bókarsíðum. Bókin er skrifuð 

árið 1938 en á blaðsíðu 47 veltir höfundur fyrir sér hvort sveppagró finnist á Vatnajökli 
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ásamt bakteríum og öðrum smáverum. Mér þótti þetta falleg tenging við verkefnið, þessi 

vangavelta höfundar hefur nú verið staðfest, enda eru sveppagró á flestöllum stöðum á 

jörðinni, sem og  í skýjunum á himninum (Sheldrake, 2020, bls. 6). Ég ákvað að sýna þessa 

kúlu og bókina saman, með bókina opna á síðunni þar sem höfundur skrifar um 

sveppagróin.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Mynd 42: Vitanlega leynist þar líf. 

Sterkustu viðbrögð fólks við sýningunni í Gerðubergi voru við lyktinni af kúlunni sem sat 

á bókinni. Kúlan var nýkomin úr mótinu og gaf frá sér sterka, sæta lykt sem minnti mörg á 

anís eða kerfil, sælgæti eða plastleir úr barnæsku. Einn gestur gat ekki sett fingur á hvað 

lyktin minnti hana á en sagði hana samstundis hafa flutt sig á æskuheimili sitt í 

Hafnarfirðinum.  

Í bókinni Mushroom at the end of the world lýsir Anna Tsing hvernig matsutake-skjaldan 

gefur frá sér einkennandi lykt, sem er breytileg eftir því hvaða tré hann vex hjá og myndar 

samband við. Í Oregon-ríki í Bandaríkjunum, þar sem Tsing rannsakaði samband fólks við 

sveppinn, vex til að mynda tré sem er þekkt fyrir slæman þef, og þegar sveppurinn vex hjá 

því tré er hann sagður lykta sérstaklega illa (Anna Tsing, 2015, bls. 43–52). Með 

matsutake-skjöldu í huga gat ég ekki annað en velt fyrir mér hvort lyktin af kúlunni væri 

alveg sérstaklega sæt og margslungin vegna þess að mýslið í henni nærðist á gamalli bók, á 

blaðsíðum sem voru byrjaðar að gefa frá sér þessa þykku, sætu lykt sem verður til þegar 

lignínið og sellulósinn í þeim brotna niður. Ég náði aldrei að prófa að leyfa mýslinu að 

brotna niður eða vaxa áfram í gömlu tré, rétt eins og Guðríður Gyða hafði ráðlagt mér 

(Guðríður Gyða, 2022), nema Vitanlega leynist þar líf  teljist sem slík tilraun, þar sem 

gömul bók er að vissu leyti gamalt tré. 
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Nokkrir gestir tjáðu skyndilega þrá til að bíta í eða jafnvel sleikja kúluna. Sumir gestir 

sögðu eitthvað óræðara eins og „mig langar bara í hana!“ Mér fannst mjög merkilegt að 

fylgjast með þessum viðbrögðum, en ég hafði líka upplifað þessa sterku löngun til að bíta í 

mýslið þegar ég tók fyrstu prufuna út úr mótinu sínu. Að bjóða hverjum gesti sem kom inn 

í sýningarrýmið að finna lyktina af kúlunni var eitthvað sem ég ákvað mjög seint, ekki fyrr 

en daginn fyrir sýningu. Ég fann mjög snemma í ferlinu að lyktin af mýslinu og öðru 

hráefni í verkefninu voru mér mikilvæg og ánægjuleg, og íhugaði ýmsar leiðir til að koma 

henni til skila til sýningargesta. Allt sem mér datt í hug var svo flókið að ég endaði á að líta 

svo á að það væri engin áreynslulaus leið til að bjóða sýningargestum inn í þessa vídd 

mýslisins. En þegar á hólminn var komið ákvað ég að bjóða gestum einfaldlega að lykta af 

ferskustu kúlunni í rýminu, benti þeim á að það væri lykt af kúlunni og leyfði þeim sem 

vildu að taka hana í lófann og lykta af henni. Ég var svo ánægð með þessa ákvörðun, sem 

krafðist ekki texta eða útskýringa hjá verkunum eða frekara inngrips í sýningarrýmið og 

gaf mér fullkomna ástæðu til að hefja samtal við hvern einasta gest sem kom að skoða 

sýninguna.  

 

4.8 Í réttum tíma 

Tveimur dögum fyrir sýningu var Massi milli lífs og dauða, samsettur úr kúlunum, að mínu 

mati í ótrúlega fallegu ásigkomulagi. Það höfðu vaxið temmilega stórir sveppir út úr 

honum á ótal stöðum, þeir voru hættir að stækka en ekki byrjaðir að þorna eða brotna 

niður. Þennan dag myndaðist of mikill raki inni í plasttjaldinu þeirra svo ég tók þá út úr 

því. Tveimur dögum síðar, þegar sýningin opnaði, höfðu sveppirnir og kúlurnar skroppið 

saman og að mínu mati var skúlptúrinn ekki jafn áhrifamikill og hann hafði verið nokkrum 

dögum áður. Ég fann fyrir togstreitu gagnvart því að vilja stýra því hvernig mýslið og 

sveppirnir birtust sýningargestum, og því að samþykkja hvernig skúlptúrinn breyttist, 

meðvituð um að ég hafði lagt upp með það viðhorf að sleppa tökunum eins og ég gæti 

þegar hráefnið fer sína leið.  

Nokkrum dögum eftir sýningu þótti mér kannski einna helst synd að geta ekki miðlað 

breytingunum sjálfum til sýningargesta, tilfinningunni að upplifa hið ófyrirsjáanlega og 

undrast yfir vexti og breytingum skúlptúrsins. Tíminn sem Massi milli lífs og dauða dvaldi 

inni í plasttjaldinu í stúdíóinu mínu var lærdómsríkur og áhrifaríkur fyrir mig sjálfa. Ég 

reyndi að haga ljósi, lofti og raka þannig að það kæmi sveppunum sem best, fylgdist með 

því hvernig sveppirnir sem sneru að glugganum mínum uxu öðruvísi en þeir sem voru 
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lengra frá honum, sá hvað þeir tóku hratt við sér þegar ég vökvaði. Ég gat ekki hætt að 

fylgjast með þeim, skoðaði þá alltaf fyrir svefninn og stundum þegar ég vaknaði á nóttunni, 

en jafnvel þó að ég kíkti og kíkti missti ég alltaf af einhverjum vexti og þegar ég loksins 

athugaði stað á skúlptúrnum sem ég hafði ekki tekið eftir í dálítinn tíma blöstu við mér stór 

sveppaldin sem virtust hafa birst á einni nóttu. Í gegnum langtíma myndbandsupptökur 

fékk ég ennþá betri innsýn í þetta fallega ferli.  

Það tók um mánuð að rækta Massi milli lífs og dauða, og það hefði verið snúið að miðla 

öllu því sem gerðist á þeim mánuði á einni sýningarhelgi. En ef ég prófa að máta þetta 

mánaðarferli inn í leik-, grunn- og framhaldsskólakennslu sé ég ýmsa aðra möguleika. 

Rými þar sem listkennsla fer fram, á hvaða skólastigi sem er, hafa þann fallega eiginleika 

að geta verið vinnustofa og sýningarrými til skiptis, eða samtímis. Inni í listkennslurýminu 

eru nemendur og kennarar sem sinna hlutverki listafólks, sýningarstjóra og sýningargesta 

eftir atvikum. Í minni eigin list er ég í hefðbundnu stúdíói þar sem ég vinn mestmegnis ein 

og þarf eins og svo margt listafólk stundum að gera ýmsar hundakúnstir til að bjóða 

sýningargestum inn í töfrana í viðfangsefni eða hráefni listarinnar sem er svo auðvelt að 

upplifa inni í stúdíói. Hægt er að líta á listkennslurýmið sem æfingarými fyrir heiminn sem 

tekur við eftir skóla, þar sem nemendur verða vonandi flest listunnendur, og sum listafólk, 

þar sem list er oftast undirbúin á einum stað og sýnd á öðrum. En í samhengi þessa 

verkefnis þykir mér spennandi að horfa á listkennslurýmið sem alveg einstakt listrými þar 

sem listiðkun og listupplifun á sér stað samtímis, þar sem mörkin milli ferlis og afurðar 

afmást. Inni í þessu rými gæti verk eins og Massi milli lífs og dauða verið verk í vinnslu og 

verk til upplifunar samtímis, þar sem nemendur og kennarar spreyta sig saman á því að 

skapa með lífveru og fylgjast með henni fara sínar eigin leiðir. Kannski snýst listkennsla 

með lifandi hráefni ekki um að vinna markvisst að einstaklingsafurðum eftir skipulagi sem 

kennsluskrá eða kennari leggja fyrir, heldur um eitt samfleytt listrænt ferli.  

 

4.9 Framhaldslíf 

Þegar sýningunni í Gerðubergi lauk tók ég skúlptúrana aftur heim á vinnustofu. Massi milli 

lífs og dauða sat á vinnuborðinu mínu ofan á plasthimnu, og þegar ég tók hann upp 3. 

ágúst og sneri á hvolf sá ég að mýslið hafði haldið áfram að vaxa. Ég gat ekki séð að 

mýslið hefði vaxið annars staðar, og gaf mér að loftfirrð rými sem mynduðust á 

snertiflötum skúlptúrsins og borðsins hefðu nægt til að þræðirnir þar héldu áfram að vaxa. 
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Ég endaði á að mylja skúlptúrinn niður í moltukassa í samfélagsgarðinum sem ég leigi af 

Reykjavíkurborg. Þar mun hann næra grænmetis- og jurtatrefjarækt næsta sumar. 

 

Myndir 43 og 44: Massi milli lífs og dauða áður og 

eftir að hann var leystur upp og sameinaður efninu í moltutunnunni. 

Það var ákveðinn léttir að mylja niður skúlptúr sem hafði tekið á sig mikla vigt í þessu 

ferli, án þess þó að missa hann alveg frá mér. Ég kvaddi þetta ástand Massa milli lífs og 

dauða þakklát fyrir allt sem ég hafði lært af því. 

Ég hafði skrifað sýningartexta á gamalt karton úr vinnustofunni, og mat það svo að ég 

myndi ekki hafa not fyrir hann aftur, svo ég reif kartonið niður og gerði það að mat fyrir 

mýsli. Einn af sýningargestunum í Gerðubergi hafði gefið mér nokkur kúlulaga 

bökunarform sem hún hafði ekki not fyrir en fannst passa við verkefnið, og ég ákvað að 

setja mýsli og sýningartextann í tvö þeirra. Ég átti afgang sem nam einni teskeið af mýsli 

og kartoni, og setti það í annað form. Ég hafði einnig sett svipað magn af afgangi af 

kaflanum sem ég hafði rifið úr bókinni um Vatnajökul ofan í 15 ml krukku og um mánuði 

eftir sýningarlok óx stakur ostrusveppur upp úr henni, sem gaf vísbendingu um að hægt 

væri að gera mjög smáa skúlptúra úr mýslinu og uppskera matsveppi úr þeim.  
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Mynd 45: Mýsli nærist á teskeið af sýningartexta. 

Formið sem ég fyllti af sýningartextanum er orðið alveg mettað af mýsli, og verður það 

mér hráefni til að búa til fleiri skúlptúra. En innan á yfirborði hins formsins hafa þræðir 

mýslisins dreift sér og skapað línur en ekki massa, svo mjög auðvelt var að skoða hvernig 

það skipulagði sig. Þessir angar sem teygja sig í örfínum og ítrekuðum línum mynda 
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mynstur ekki óskyld árfarvegum, æðakerfum, kerfum lifandi leitandi fyrirbæra sem 

bregðast á skynugan hátt við umhverfi sínu, líkt og Watts og Kimmerer lýsa í skrifum 

sínum. Ég hafði alveg gleymt þessari afgangskúlu þegar ég rakst á hana rétt fyrir 

ritgerðarskil, og hún minnti mig á hversu margt ég hafði lært af því að sóa engu í 

verkefninu, ekki einu sinni einni teskeið af hráefni. Afgangarnir urðu athyglisverðari en 

formið sem þeir komust ekki fyrir í.  
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5. Niðurstöður 

5.1 Mjúkur sætur skógarbotn í poka 

Ég sting nefinu ofan í poka fullan af hampi og mýsli, ég er að kanna hvort það sé í lagi 

með vöxtinn en ég er líka spennt fyrir því að anda að mér innihaldi pokans í von um að 

finna sæta og þykka lyktina af heilbrigðum vexti sveppaþráðanna. Ég þefa með von um að 

þekkja, vita og njóta samtímis. Það stígur upp mild lykt sem minnir á lakkrís og 

skógarbotn, það er greinilega í lagi með mýslið. Eftir að hafa fylgst með tilraunum mínum 

heppnast og misheppnast á ólíka vegu hefur lyktarskynið orðið mikilvægur leiðarvísir í 

listsköpuninni. Með því að horfa á prufu get ég stundum komið auga á myglu eða nánast 

fullvissað mig um að ég sjái ekki myglu, ef mikill raki er í prufunni get ég dregið þá 

ályktun að hún sé farin að gerjast, ef ég sé ekki deigan dropa gæti verið að mýslið hafi ekki 

nægan raka og vöxtur þess sé staðnaður. En það er miklu einfaldara fyrir mig að lykta bara 

af prufunni. Gerjunarlykt eða lykt af myglusvepp fer ekki fram hjá mér, og anís-

skógarbotnslyktin er alveg skýr líka. Ef ég spyr mýslið með augunum fæ ég ágætis svar, en 

ef ég spyr með nefinu er ég fullviss. Við tengjum svo oft náttúruna við eitthvað sem við 

erum hrædd við, eitthvað sem við ógnum eða sem ógnar okkur. Mörg voru hrædd við að 

lykta af Vitanlega leynist þar líf en þegar þau slógu til hvarf óttinn fyrir undrun yfir þessari 

sætu lykt, sætri lykt af umbreytingu bókar í svepp. Upplifun á list og listsköpun í gegnum 

fjölbreytt skynfæri var eitt af því sem stóð mest upp úr í rannsókn þessari, sjón, bragð og 

snerting skiptu öll máli en hughrif lyktarinnar kom mest á óvart. Það var ánægjulegt að 

upplifa að þótt ég hefði að vissu leyti sett mér þröngar skorður varðandi vinnuaðferðir og 

öflun hráefnis þá varð það ekki til vanvirkni eða einsleitni í sköpunarferlinu og 

listaverkunum, heldur bættist við þessi skynræna vídd sem ég hafði ekki unnið með í eigin 

myndlist áður. 

  

5.2 Hringrásargleraugu 

Mýslið var með mér í gegnum allt þetta ferli, hjálpaði mér að ramma inn aðferðina við að 

rækta, uppskera og niðurbrjóta myndlist. Að vinna eftir lögmálum sveppaþráða setti upp 

alls konar ný gleraugu til að rýna í listsköpun og koma auga á það mikilvæga og það 

mögulega. Ég fór að meta nánd með listaverkum á nýjan hátt, og sé mikla möguleika á að 

stofna til þessarar nándar í gegnum snertingu, bragð og lykt, sem og umhyggju, t.d. í formi 

þess að rækta svepp eða plöntu. En mikilvægustu gleraugun sem mýslið gaf mér voru 
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hringrásargleraugun. Mér fannst möguleikar á hringrásarferli listaverka úr mýsli liggja í 

augum uppi þegar ég hafði kynnst eiginleikum þess, en eftir að hafa hugsað með því í 

nokkurn tíma átti ég auðveldara með að móta kennsluhugmyndir eða hugmyndir að eigin 

verkum eftir sama kerfi, þar sem önnur hráefni úr umhverfinu stoppa við í stúdíói og/eða 

sýningarrými í stutta stund og renna síðan saman við umhverfið aftur. Einn gestur á 

sýningunni talaði um að þessi aðferð velti því upp hvort við værum bara með allt hráefni í 

láni, sem mér fannst falleg hugsun. Ef við lítum til nærumhverfis nemenda þá eru alls 

konar hráefni önnur en mýslið sem gætu fylgt sömu aðferð: pappír sem hefur verið hent í 

endurvinnslu má nota í pappírsgerð eða pappamassa, fanasveppir sem gefa gróprent á 

haustin, jurtir og blóm sem gefa jurtalit, mold getur gefið undurfagra djúpa brúna liti sem 

málning og áferð sem er ekki óþekk þeirri sem birtist á afgangakúlunni. Fræbomburnar 

voru dæmi um slíkt verkefni, þar sem pappamassi og fræ geta annaðhvort lifað góðu lífi 

sem skúlptúrar ofanjarðar eða umbreyst úr fræbombu í plöntur. Örveruhellarnir hafa áhrif á 

umhverfi sitt, þeir umbreyta því og umbreytast af því. Þegar list er hverful situr stundum 

ekkert efnislegt eftir en minningin um að hafa upplifað stöðuga umbreytingu efnisins lifir.  

Í fyrsta kaflanum í þessari ritgerð minnist ég á að hafa lent í hálfgerðri stíflu eftir útskrift úr 

BA-námi vegna ónánægju yfir vistspori eigin myndlistar, en eftir að hafa æft mig í þessu 

verkefni að vinna í hringrás hefur stíflan losnað. Ég ræðst óhrædd í tilraunir að skúlptúrum 

úr sveppaplastinu, mýslið nærist á þurrkuðum plöntum sem koma úr nærumhverfinu, 

gömlum pappír úr vinnustofunni og kaffikorgi frá morgunbollanum. Skúlptúrunum skila ég 

aftur út í samfélagsgarð í hverfinu og næringarbæti moldina, í sumar vaxa þar kartöflur og 

baunir við hlið hörblóma sem vonandi verða að þráðum í haust og list í vetur, og mögulega 

næringu fyrir sama jarðveg næsta vor. Við lok þessa verkefnis finnst mér hringrásin hafa 

tekið við mýslinu sem kennarinn minn, og listsköpunin, flokkun heimilisúrgangs, matjurta 

og jurtatrefjarækt, hafa runnið saman í eitt samverkandi kerfi. Ég gerði sjálf ekki tilraunir 

með að koma mýslinu fyrir í trjábolum eins og Guðríður hafði mælt með, en ég mun halda 

þessu verkefni áfram þó að þessi ritgerð marki ákveðinn endapunkt, og sé fram á að prófa 

mig áfram með niðurbrot og framhaldslíf mýslis í gömlum trjábolum í bráð.  

 

5.4 Sveppurinn undir skrifborðinu 

Mig langar til að fjalla örstutt um þau hagnýtu atriði sem ég uppgötvaði við að vinna á 

listrænan hátt með ostrusveppamýslið áður en ég skrifa um vísana að möguleikum 

ræktunar, uppskeru og niðurbrots í listkennslu. Það er hægt að rækta mýsli með ýmsum 
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trefjum sem falla til í nærumhverfi skóla. Mýslið gat nærst á öllum visnuðum plöntum sem 

ég bauð því, það óx ef ég gaf því kaffikorg og það óx þegar ég gaf því gamlar bækur. 

Maísmjöl og hveiti hraða á ferlinu en eru ekki nauðsynleg. Það var auðvelt að rækta mýslið 

í loftfirrtum rýmum búnum til úr gömlu plasti, en það gekk betur og var fróðlegra að nota 

gagnsætt plast því þá hafði ég mun betri yfirsýn yfir vöxtinn. Með mjög litlum aðbúnaði 

gat ég ræktað mýsliplastið óháð því hvaða árstíð var. Þetta var mikill kostur þar sem 

verkefnið mitt byrjaði í janúar, með tilheyrandi kulda og myrkri. Mýslið dafnaði vel með 

sitt vatn, trefjar og loftfirrta rými á hálfri fermetra hillu í myrkri undir skrifborðinu mínu. 

Þar ræktaði ég allar prufurnar sem ég hef fjallað um í þessari ritgerð og meira til. Ég þurfti 

að borga 3900 krónur fyrir poka af mýslinu sjálfu, en eftir að ég hafði komist upp á lag 

með að rækta mýslið gat ég margfaldað það með því að rækta það áfram. Mér fannst virka 

best að næra það á hampi, en ekki t.d. kaffikorgi, ef ég vildi margfalda það til meiri 

ræktunar síðar. Öll önnur hráefni til ræktunarinnar var hægt að nálgast ókeypis. Ég þurfti 

að sótthreinsa allar trefjar og plastmót með sjóðandi vatni, og ég hef stundum litið á þetta 

sem stærsta hænginn við hráefnið í skólaumhverfi. Leiðbeinandinn minn benti mér hins 

vegar á að þegar nemendur eru komin á ákveðinn aldur búa þau sér til pakkanúðlur með 

sjóðandi vatni, og ef þeim er treystandi fyrir því ætti þeim að vera treystandi til að hella 

sjóðandi vatni í öðrum tilgangi. Prufurnar mínar mygluðu einu sinni illa, en langoftast 

nægði einföld sótthreinsun með sjóðandi vatni til að mýslið yxi án nokkurra vandkvæða. 

Ég notaði ávallt hreinar hendurnar án hanska til að koma hráefninu fyrir í mótinu, og það 

var alltaf í lagi. Í rauninni kom á óvart hversu lítinn aðbúnað þurfti til að rækta mýslið, ég 

þurfti ekki ræktunarljós, ekki sumarsól, enga mæla, engan ræktunarreit.  

 

5.5 Samtímalistkennsla og þverfagleiki 

Flestir þeir kennarar eða kennaranemar sem komu á sýninguna í Gerðubergi komu strax 

auga á möguleikann á að vinna með mýsli á þverfaglegan hátt. Í minni rannsókn vann ég 

með ostrusveppamýsli og ostrusveppir eru ætir svo það væri hægt að rækta mýsli og sveppi 

til átu sem og myndlistar í skólum. Ýmis myndlist fæst við mat og matarmenningu,4 svo 

þar væri líka hægt að vinna þverfaglega milli heimilisfræði og myndlistar. Mýsli getur 

nærst á trjám og viði, og búin hafa verið til húsgögn og sýningarskálar þar sem mýsli og 

 
4 Bakað brauð hefur til dæmis orðið áberandi undanfarin ár, hér má nefna skúlptúra og vinnustofur Önnu 
Andreu Winther og Berglindar Ernu Tryggvadóttur, skúlptúra Lexie Smith og sýninguna Hnoð/Knead í 
listasafni Einars Jónssonar. 
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viður mynda eina heild (Guðríður Gyða, 2022; Dezeen, 2017). Því væri hægt að bjóða 

mýsli inn í smíðastofuna, það gæti nærst á öllu sagi sem fellur til og orðið smá eða stór 

uppistaða í smíðaverkefnum nemenda. Hægt er að rækta sveppaleður og það væri hægt að 

líta svo á að sveppaþræðir og mýsli séu ein birtingarmynd textíls náttúrunnar. Mýsli ætti 

því líka að vera kærkomið inni í textílstofunni sem lífvera til að hugsa og skapa með. 

Síðasta greinin utan myndlistar sem mig langar til að nefna er kannski sú augljósasta, en 

það er náttúrufræðin. Að fylgjast með mýsli brjóta niður hráefni, melta það, stækka, 

kvíslast út og renna saman hefur gefið mér svo áþreifanlega og nána innsýn í ferli 

náttúrunnar, sérstaklega þegar kemur að niðurbroti og nýju lífi. Í hæfniviðmiðum 

Aðalnámsskrár grunnskóla um náttúrugreinar er gert ráð fyrir því að nemendur í lok fjórða 

bekkjar „geti tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið umhverfi og náttúru“, nemendur í 

lok sjöunda bekkjar geti „lýst þjónustu sem náttúrulegir ferlar veita“ og að nemendur í lok 

tíunda bekkjar geti „útskýrt forsendur vistvænnar hönnunar“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 169). Á öllum þessum stigum væri hægt að læra um þessi ferli með mýslinu, og 

njóta þess eins og David Sobel (2004) fjallaði um að læra með því að skoða lífveru í raun 

en ekki einungis í eftirmynd í kennslubók. Hægt væri að skoða mýslið frá öllum hliðum 

með mörgum skynfærum og fylgjast með því breytast. Í formála bókar Sobel, Place-Based 

edcation: Connecting Classrooms & Communities segir Laurie Lane-Zucker grenndarnám 

ögra hefbundnum kennsluaðferðum með því að spyrja hinna einföldustu spurninga: Hvar 

er ég? Hvert er eðli staðarins sem ég er á? Hvað viðheldur nærsamfélagi mínu (Sobel, 

2005, bls. 3)? Í kennslu byggðri á grenndarnámi með ræktun, uppskeru og niðurbrot í huga 

gætu eftirfarandi spurningar kvíslast útfrá spurningum Zucker: Hvaða matarafgangar verða 

til í skólanum mínum? Hvernig heilsast moldinni á skólalóðinni? Ef við búum til skúlptúr 

úr sveppaþráðum og viljum skila honum ofan í jörðina, hvar í hverfinu væri best fyrir hann 

og umhverfið að honum væri komið fyrir? 

Samtöl mín við garðyrkjufræðinga, líffræðinga og umhverfisverkfræðing voru mjög 

dýrmæt fyrir verkefnið, þau mótuðu það og hugmyndir mínar um möguleika ræktaðrar 

myndlistar. Ég nálgaðist Guðríði einungis til að afla mér upplýsinga og fá svör við 

lokuðum spurningum sem ég hafði um verkefnið, en í samtali við hana opnaði hún augu 

mín fyrir því hversu mörg skynfæri hún nýtir í starfi sínu. Ef ég myndi yfirfæra þetta 

verkefni yfir í kennslu myndi ég einnig leggja áherslu á að gefa nemendum tækifæri til að 

eiga þessi þverfaglegu samtöl við sérfræðinga á sviði náttúruvísinda og lista til að dýpka og 

víkka eigin skilning og hugmyndir um námsefnið.  
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Að samtvinna ræktun, uppskeru og niðurbrot í myndlistarkennslu býður upp á að vinna 

þverfaglega með öðrum námsgreinum og sterkar upplifanir fyrir ólík skynfæri, sérstaklega 

sjón, snertingu og lyktarskyn. Að kenna í þessum ramma getur eflt tengsl nemenda við 

náttúruna og umhverfi sitt, og ef vandað er til verka hefur þetta vinnulag engin skaðleg 

áhrif á umhverfið og getur meira að segja nært vistkerfi skólalóðarinnar. Eins og ég 

upplifði listsköpun í gegnum ræktun, uppskeru og niðurbrot passar slíkt sköpunarferli vel 

við áherslur í núgildandi Aðalnámskrá, og er sterkur rammi til að leiða listkennslu nær 

samtímalist og kennslu sem gefur nemendum kost á að læra um umhverfisvernd í gegnum 

eigin framkvæmd. Að rækta myndlist er öðruvísi ferli en að nota hefðbundnari hráefni, og 

að gera hlutina öðruvísi en þeir hafa verið gerðir hingað til krefst tíma og orku, sem og 

breyttra væntinga til ferlis og útkomu listiðkunar nemenda. Ég sé fyrir mér að verkefni 

unnin út frá þessari rannsókn yrðu best framkvæmd yfir að minnsta kosti nokkurra vikna 

tímabil, að kennarar væru opin fyrir því hvaða (list)form verkefni nemenda tækju á sig, og 

væru tilbúin til að kanna fjölbreytt form samvinnu, milli nemenda í sama bekk, milli ólíkra 

aldursstiga og milli ólíkra námsgreina. Þegar ég sat yfir sýningunni í Gerðubergi og 

ígrundaði bæði ferlið og afurðina sem stóð fyrir framan mig hugsaði ég með mér að næst 

þegar ég sýndi með þessu hráefni myndi ég ekki gera jafn mikil langtímaplön heldur gera 

tilraunir nánast fram á síðasta dag, sýna það sem mér þætti eiga erindi við sýningargesti en 

molta afganginn. Að lokum væri hægt að molta alla sýninguna. Svipaða nálgun væri hægt 

að taka í kennslu, og gæti kennari skipt henni upp í tímabil af tæknilegum innlögnum um 

mýslið, vettvangsferðum til hráefnisöflunar, frjálsum tilraunum í flæði og ígrundun, sem 

endaði á að skila hráefninu aftur í jörðina.  

Mikið af vinnu minni í þessari rannsókn mótaðist af gangi árstíðanna. Hampinn er til 

dæmis einungis hægt að uppskera á haustin, hann þarf síðan að þorna áður en hann er 

nothæfur í spuna eða mýslirækt. Þegar ég hugleiði hvernig ég myndi kenna í samræmi við 

sköpunarferli þessa verkefnis sé ég fyrir mér að nemendur gætu þegið hamp eða annað 

hráefni frá nemendum sem unnu verkefnið árið áður, en tekið upp og unnið nýja uppskeru 

fyrir bekkinn sem á eftir kemur, og þannig fengið tilfinningu fyrir gangi tímans, þegið frá 

eldri nemendum og gefið áfram til þeirra yngri. Upplifanir mínar af reglulegum 

vettvangsferðum þar sem ég safnaði stráum og vallhumal á Laugarnestanga rímuðu mjög 

vel við það sem ég las eftir Hildi Bjarnadóttur, Vanessu Watts og Robin Wall Kimmerer. 

Ég gat á löngum tíma stillt mig inn á svæðið, varð næmari fyrir breytingum sem það 

gengur í gegnum með gangi árstíðanna. Ég mætti alltaf með eitt einangrað verkefni, að tína 
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strá, en upplifði svo margt í leiðinni; ég fylgdist með skörfum stinga sér af list í hafið, 

fylgdist með mannlífi, heyrði í fræjum umfeðmingsins hristast inni í fræbelgjum hans í 

vindinum.  

 

5.6 Ræktunarverkstæðið 

Þegar ég læt mig dreyma stórt sé ég fyrir mér að ein leið til að inngilda hringrásarkerfi inn í 

listkennslu væri að hafa verkstæði á öllum skólastigum helgað ræktun, uppskeru og 

niðurbroti, rétt eins og til eru verkstæði helguð ljósmyndun, tréverki og leir. Í Rietveld, 

gamla skólanum mínum, sem ég tengdi við hraða og sóun í upphafi ritgerðarinnar, er nú 

starfrækt deild ekki ósvipuð þessari hugmynd þar sem nemendur rækta jurtir og sveppi,  

hugsa um orma og moltu. Verkefnið er skipulagt af nemendum en unnið í samstarfi við 

listafólkið Nils Norman (Garden Department, 2022).  

Ræktunarverkstæðið væri hálft úti og hálft inni, úti væru ræktaðar plöntur til spuna, 

jurtalitunar og mýslieldis, þar væri moltukassi þar sem listaverk sem ekki þjóna neinum 

ofanjarðar gætu orðið að næringu fyrir ný hráefni. Inni væri hægt að rækta sveppaplast og 

þar væri aðstaða til að vinna úr því sem er ræktað úti, og þar sem hægt væri hægt að halda 

þverfaglega áfanga í náttúrufræði og listum í grunn- og framhaldsskóla, og samstarfsáfanga 

milli náttúrufræðinema og listnema á háskólastigi. Í bestu útgáfu sinni gæfi rýmið 

nemendu möguleika á að kynnast gömlum aðferðum, líkt og að vinna hampstöngul í þráð 

og gera tilraunir með nýja tækni og nýjar hugmyndir tengdar ræktun, uppskeru og 

niðurbroti. Verkstæðið væri rými til að læra í, dvelja í, til að hvíla hugann eða vekja eftir 

atvikum. Í upphafi ritgerðarinnar spurði ég spurninganna: Getur ræktun talist til 

listiðkunar, hvernig mynd vatnslitar nemandi með litarefni sem hún hefur ræktað og hlúð 

að og hvaða list iðkum við á meðan litarefni vex og dafnar? Fyrstu spurningunni tel ég mig 

geta svarað játandi við lok rannsóknar, hinum tveimur hef ég ekki tæmandi svar við en á 

ræktunarverkstæðinu væri hægt að kanna ýmis svör við þeim.  

Ef marka má rannsóknir á ræktun í skólum, athuganir Kaplan og Kaplan, Þórdísar Höllu 

Sigmarsdóttur og Csikszentmihaly á tengslum útiveru og handverks við hvíld og virkjun 

hugans, flæði, skapandi og gagnrýna hugsun gæti verkstæði sem byggir á útiveru, 

uppskeru, ræktun og niðurbroti verið staður þar sem nemendur geta bæði endurnærst, 

tengst náttúrunni og framkvæmt hugmyndir sínar í sátt og samlyndi við umhverfið.  
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Lokaorð 

Octavia Butler skrifaði eitt sinn: Þú mótar allt sem þú snertir, allt sem þú mótar mótar þig 

(e. All that you touch you change, all that you change changes you) (Butler, 1993, bls. 3). 

Þessum orður hennar hefur skotið upp í huga minn reglulega í þessari rannsókn. Þegar ég 

byrjaði í námi mínu við listkennsludeildina langaði mig að þróa námsefni sem hefði engin 

áhrif á náttúruna, það væri leiðin til að skaða hana ekki. Því meira sem ég velti þessu fyrir 

mér og prófaði mig áfram með sjálfbært kennsluefni minntu orð Octaviu Butler sterkar á 

sig: það er ekki hægt að snerta án þess að móta og vera mótaður, og það er svo mikilvægt 

að vera í snertingu við heiminn. Það er ekki hægt að nema, læra og þroskast án þess að 

leyfa umhverfinu að móta sig. Eftir stóð verkefni sem snerist að mestu leyti um 

umbreytingar og áhrif, en munurinn var að ég gat horfst í augu við áhrif listarinnar á 

umhverfið, hún var ekki framleidd einhvers staðar annars staðar og henni var ekki fargað 

einhvers staðar annars staðar, heldur í bakgarðinum þar sem hún heldur áfram að hafa áhrif 

á myndlist sem enn hefur ekki verið sáð. Með því að feta mig að aðferð sem gerir ræktun, 

uppskeru og niðurbrot að grundvelli sköpunar losnaði ég við eigin liststíflu og augu mín 

opnuðust fyrir endalausum möguleikum á listkennslu sem miðjar náttúruna og býður upp á 

fjölbreytilega skynjun og framsækin og fjölbreytt listform. 

Skólar bera hvorki ábyrgð á ástandi lífkerfisins né línulegu hagkerfi sem byggir á 

hömlulausri og skammsýnni framleiðslu. Við kennarar berum hins vegar ábyrgð á því að 

skapa sanngjarnt og hreinskilið námsumhverfi þar sem nemendur geta unnið eftir öðrum 

kerfum en þeim sem tíðkast hafa, þar sem nemendur öðlast færni og trú á því að skapa í 

hringrás og geta ímyndað sér samfélag þar sem hringrásarkerfi taka við þeim línulegu. Að 

taka þetta skref að fullu mun krefja kennara og skóla um að víkka út hugmyndir sínar um 

efnislegar afurðir listkennslu, afköst og einstaklingsframtak. Margt hefur áunnist í 

námsefni sem snýr að náttúruvernd og tengslum nemenda við náttúruna og nærumhverfi 

sitt og ég vona að þetta verkefni sé gagnleg viðbót við þá flóru. Það hefur að minnsta kosti 

gert mig að öruggari og forvitnari kennara með frjórri hugmyndir um listkennslu með 

náttúruvernd og náttúrutengsl að leiðarljósi. 
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Viðauki, kennsluáætlun fyrir fræbombur 

 
Þessi kennsluáætlun spannar þrjár 80 mínútna kennslustundir í þverfaglegum áfanga í 
sjónlistum, samfélagsfræði og náttúrufræði. Þessi útgáfa er hugsuð fyrir þriðja og fjórða 
bekk, en mætti útfæra með smáum breytingum fyrir öll stig grunnskóla. Kennsluefnið er 
innblásið af róttæku grenndarnámi, blóminu umfeðmingi, bókinni Braiding Sweetgrass og 
sögu hellamálverkanna. 
 
 
1. tími  

Grunnþættir: Sjálfbærni, sköpun, velferð.  Árstíð: Snemma hausts. 

Fjöldi nemenda: 10 Lengd kennslustundar: 80 mín. 
 

Staða nemenda: Nemendur í 3. og 4. bekk sem hafa 
ekki kynnst viðfangsefni né hráefni tímans í 
skipulögðu skólastarfi 

Kennslugögn: Skæri, margnota öskjur.  

Efni kennslustundar:  
Við fræðumst saman um plöntuna umfeðming. 
 
Við förum í göngutúr að stað í nágrenninu þar sem 
blómið umfeðmingur vex og tínum fræbelgi af 
plöntunni.  
 
Við undirbúum pappamassa.   

 

Nálgun (og rök) 
 
10 mín: Við byrjum tímann inni í sjónlistastofu þar 
sem kennari segir frá verkefninu í heild sinni. Við 
ætlum að búa til fræbombur innblásnar af gömlu 
hellamálverkunum, en með hjálp notaðra 
plastumbúða, pappírs og umfeðmingsfræja. 
Umfeðmingur er ein af belgjurtunum sem vex á 
Íslandi sem bindur nitur í jarðveg, en nitur er af 
skornum skammti í íslenskum jarðvegi en 
nauðsynlegt góðum vexti.  
 
50 mín: Við klæðum okkur vel og höldum út að 
finna umfeðminginn. Þegar við erum komin á réttan 
stað stöldrum við við og könnum aðstæður. Fyrst 
þurfum við að spyrja okkur, er nóg af umfeðmingi 
hér til að við megum taka af honum fræ? Kennarinn 
brýnir fyrir nemendum að til að plantan fái að halda 
áfram að vaxa og dafna þá megi ekki taka meiri en 
helming fræjanna sem við finnum.  

Efni sem tengist tímanum: 
https://www.ni.is/biota/plantae/tracheo
phyta/magnoliopsida/fabaceae/umfedm
ingur-vicia-cracca 
 
http://www.floraislands.is/viciacra.htm
l 
 
https://www.skogur.is/is/um-
skograektina/frettir-og-
vidburdir/frettir-og-pistlar/ny-tilraun-
med-belgjurtir-a-holasandi 
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Svo kynnumst við plöntunni með skynfærunum. 
Kennari hvetur nemendur til að skoða plöntuna með 
augunum, nefinu, húðinni og eyrunum. Þegar 
fræbelgirnir eru hristir af vindinum eða fólki heyrist 
hljóð, er þetta kannski músík til að dansa lítinn dans 
við? Þegar augun færast nær plöntunni koma í ljós 
alls konar falleg smáatriði í plöntunni, angar sem 
teygja sig í aðrar plöntur og vefja sig utan um þær.  
 
Þegar við höfum kannað hvort aðstæður til að fína 
fræ séu góðar og kynnst plöntunni með skynfærunum 
og í gegnum leik þá tínum við fræbelgina og höldum 
heim í stofu.  
 
20 mín: Við notum síðustu mínúturnar til að byrja á 
pappamassanum, hver nemandi þarf ekki að rífa 
niður nema 2–5 pappírshluti, 2 eggjabakkar ættu til 
dæmis að nægja. Kennari dreifir blómunum af 
umfeðmingi sem hún tíndi fyrr í sumar og segir 
nemendum að fræbelgirnir þeirra hafi einu sinni litið 
svona út, blómin hafa breyst í belgi. Við setjum 
blómin út í skálarnar af niðurrifna pappírnum og 
kennari hellir heitu vatni yfir, og hvetur nemendur til 
að fylgjast með bláum lit úr blómunum læðast út í 
vatnið.  
 
Kennslustund lýkur. 
 
Rökstuðningur:  
Að tengja hráefnisöflun á smáu náttúrusvæði í 
borgarumhverfi nemenda er innblásið af 
grenndarnámi, en með því að læra um fyrirbæri sem 
eru hluti af þeirra hversdagslega umhverfi finna 
nemendur tilgang og skilning á námsefninu og eiga 
jafnvel möguleika á að hafa áhrif á umhverfið í 
kringum sig. Nemendur sem hafa lært með aðferðum 
grenndarnáms sýna meiri umhyggju fyrir náttúrunni 
og líta síður svo á að þeir hafi yfirráð eða eignarhald 
yfir henni. Nemendur sem hafa lært með aðferðum 
grenndarnáms sýna bættan námsárangur á nánast 
öllum sviðum skólastarfsins, ekki bara þeim sem 
kennd eru í gegnum grenndarnám. (Sobel, D. 2004).   
 
Tímanum lýkur með nálgun innblásinni af 
kaffibollaæfingu Eisner, þar sem hann hellti mjólk í 
glæran kaffibolla og fylgdist með litasamspilinu 
þegar vökvarnir tveir blandast.  
 
Hæfni:  
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Hæfni til að leggja mat á sjálfbæra uppskeru í 
náttúrunni. 
 
Hæfni til þess að skynja, kynnast og upplifa 
náttúruna.  
  

Hvað gerir kennari? 
Gefur innlögn, passar upp á að öll séu örugg í 
göngutúr, útvegar nemendum kennslugögn. Gefur 
rými til skynjunar og könnun nemenda á viðfangs-
hráefni tímans.  

Hvað gera nemendur? 
Taka þátt í umræðu í innlögn og 
skoðun á umfeðmingi, tína fræbelgi.  

 
 
 
2. tími  

Grunnþættir: Sjálfbærni, sköpun, velferð.  Árstíð: Snemma hausts. 

Fjöldi nemenda: 10 Lengd kennslustundar: 80 mín. 
 

Staða nemenda: Nemendur í 3. og 4. bekk sem hafa 
ekki kynnst viðfangsefni né hráefni tímans í 
skipulögðu skólastarfi. 

Kennslugögn: Notaðar plastumbúðir, 
pappamassi og umfeðmingsfræ úr 
síðasta tíma, hveiti, frjáls efnisveita. 
Pappírinn sem nemendur lögðu í bleyti 
hefur verið maukaður með töfrasprota 
af kennara fyrir tíma til að spara tíma 
og gæta öryggis og góðrar hljóðvistar. 

Efni kennslustundar:  
Við fræðumst um hellamálverkin. 
 
Við búum til pappamassann.  
 
Við mótum okkar eigin þrívíðu yfirborð til að mála á 
síðar.    

 

Nálgun (og rök) 
 
15 mín: Kennari kynnir hellamálverkin fyrir 
nemendum. Við grandskoðum myndir, en lærum líka 
um samspil náttúrunnar og málverkanna. 
Hellamálverkin voru máluð með hráefni úr 
nærumhverfi fólksins sem bjó þau til, úr steina-, 
dýra- og jurtaríkinu. Sumar örverur eru partur af 
hellamálverkunum því þær hafa étið upprunalegu 
litina sem fólk notaði til að mála á hellaveggina, en 
aðrar örverur (alls konar sveppir sem koma úr 
andardrætti nútímafólks sem hefur komið að skoða 

Efni sem tengist tímanum: 
 
Nils Alix Tabeling 
 
Thea Yabut 
 
Fræbombur (e. seed bomb) 
 
https://www.science.org/content/article
/art-loving-bacteria 
https://microbewiki.kenyon.edu/index.
php/Bacteria_and_Art:_Creation,_Dete
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hellana) ógna tilvist myndanna og gætu orðið til þess 
að þessi sögulegu málverk hætti að vera til í því 
formi sem við þekkjum þau nú.  
 
Kennari veltir upp þessum spurningum við skoðun 
og samræður um hellamálverkin: 
 

• Hvernig er að mála á ójafnt yfirborð 
við ljós frá kyndli? 

• Eru örverurnar líka listafólk? 
• Af hverju ætli fólkið sem málaði á 

veggina hafi valið sér hendur, fólk og 
dýr sem viðfangsefni? 

• Hvaða viðfangsefni væri sambærilegt 
fyrir okkur í nútímanum? 
 

50 mín: Við kreistum vatnið úr pappírsleirnum 
með því að hnoða kúlur, og svo bætum við hveiti 
við leirinn þar til hann er tilbúinn. Við tökum 
okkur tíma til að kreista leirinn, leika okkur að 
honum og kynnast honum, áður en kennari 
dregur fram plastumbúðir sem við notum sem 
mót til að búa til hálfgerðar afsteypur með 
pappírsleirnum. Við bætum 
umfeðmingsfræjunum í pappírsleirinn. Hver 
nemandi velur sér eina til tvær umbúðir fyrir sína 
afsteypu. Kennari gefur nemendum innsýn í 
hvernig megi búa til afsteypur á skálar, glös og 
önnur plastílát svo að úr verði skemmtileg form 
og það sé örugglega mögulegt að losa afsteypuna 
frá mótinu í næstu viku. 
 
20 mín: Ef nemendur hafa klárað afsteypuna sína 
gefst þeim frjáls tími með afganginn af 
pappamassanum til að gera tilraunir með 
hráefnið. Kennari gæti einnig notað þennan tíma 
til að tala aðeins um afsteypur. Hvað inni í 
kennslustofunni er afsteypa? Mjög líklega 
vaskurinn, kannski stólasessur, kaffibolli 
kennarans, hvað fleira? 

 
Kennslustund lýkur. 
Hæfni:  
Hæfni til að móta einfalda afsteypu. 
Hæfni til að búa til sitt eigið hráefni til listsköpunar.  
Hæfni til að tala á sínum forsendum um listasöguna.  
 

rioration,_and_Preservation 
 

Hvað gerir kennari? 
Gefur innlögn, undirbýr pappamassa, útvegar 

Hvað gera nemendur? 
Taka þátt í umræðum í innlögn og búa 
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nemendum kennslugögn. Gefur rými til skynjunar og 
könnunar nemenda á viðfangs-hráefni tímans.  

til sína eigin afsteypu.  

 
 
3. tími  

Grunnþættir: Sjálfbærni, sköpun, velferð.  Árstíð: Snemma hausts. 

Fjöldi nemenda: 10 Lengd kennslustundar: 80 mín. 
 

Staða nemenda: Nemendur í 3. og 4. bekk sem hafa 
ekki kynnst viðfangsefni né hráefni tímans í 
skipulögðu skólastarfi. 

Kennslugögn: Bleksveppir, edik, 
matarsódi, blýantar, afsteypur úr 
síðasta tíma, ein stór pappírsörk. 

Efni kennslustundar:  
Við málum hellana/afsteypurnar okkar. 
 
Við tölum um niðurbrot í náttúrunni. 
 
Við gerum hugarkort saman um möguleg örlög 
skúlptúranna okkar.  

 

Nálgun (og rök) 
 
15 mín: Við byrjum tímann á að rifja upp hvaða 
viðfangsefni við hefðum málað á hellana, hvað er 
sambærilegt því sem hellafólkið málaði? Nemendur 
taka ákvörðun sjálf hvert fyrir sig hvað þau vilja 
mála á sinn skúlptúr. Kennari sýnir nemendum áhrif 
ediks og matarsóda í vatni á skúlptúrana, sem ættu að 
vera ljósfjólubláir af lit umfeðmingsblómanna. Súrir 
og basískir vökvar gera fjólulitinn grænan og bleikan 
vegna prótína sem breytast þegar þau komast í kynni 
við ólík sýrustig.  
 
50 mín: Nemendur mála skúlptúrana sína með 
basískum og súrum vökvum, og nota einnig 
bleksveppi sem kennari tíndi fyrir tíma til að bæta 
dökkum lit við myndirnar sínar.  
 
20 mín: Við setjumst niður og rifjum upp örverurnar 
í hellamálverkunum, og umfeðmingsfræin sem eru 
nú inni í skúlptúrunum. Kennari bendir á að 
skúlptúrarnir gætu orðið fræbombur, það væri hægt 
að grafa þá í mold, örverur myndu brjóta pappírinn 
niður og fræin yrðu að nýjum umfeðmingsplöntum. 
En hvað finnst nemendum um þetta? Er viðeigandi 
að grafa listaverk ofan í jörðina? Hvað vilja 
nemendur gera við skúlptúrana? Við skrifum niður 

Efni sem tengist tímanum: 
 
Kristof Vrancken 
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ólíkar hugmyndir og möguleika saman á eitt stórt 
hugarkort sem við munum skoða næsta vor til að taka 
lokaafstöðu. Hver nemandi velur einnig nafn á 
skúlptúrinn sinn.  
 
Kennslustund lýkur. 
 
Rökstuðningur: Nemendur mála með litum sem 
mega brotna niður í náttúrunni til þess að halda 
möguleikanum um jarðgerð skúlptúrsins opnum, en 
einnig til að kynnast undrum náttúrunnar þegar 
litabreytingar eiga sér stað við efnahvörf.  
 
Með því að ræða möguleikann á að jarðgera 
skúlptúrana en gefa nemendum tækifæri til að ræða 
möguleikann og taka ákvörðun sjálf virkjar kennari 
nemendur til að taka afstöðu til eigin listar og 
samtímalistar. 
 
Hæfni:  
Hæfni til að tjá sig á myndrænan hátt á þrívíðu 
yfirborði. 
 
Hæfni til að íhuga framsetningu og varðveitingu á 
eigin listaverki. 

Hvað gerir kennari? 
Gefur innlögn, útvegar kennslugögn. Gefur rými til 
og leiðir lýðræðislegrar umræður.  

Hvað gera nemendur? 
Taka þátt í umræðum og mála 
skúlptúrana sína.   

 


