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Formáli 

Ritgerð þessi fjallar um hugmyndir og skoðanir myndlistarkennara um 
nýtingu náttúru og umhverfis í kennslu. Viðtöl voru tekin við átta starfandi 
myndlistarkennara sem stunda útikennslu. Ritgerðin er 30 eininga 
meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed. gráðu í list- og verkmenntun. 
Leiðbeinendur voru Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir. 

Tildrög ritgerðarinnar á sér sögu til haustsins 2008 þegar ég hóf 
meistaranám við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Persónulegur áhugi á 
náttúru, umhverfi og myndlist á sér djúpar rætur allt frá barnæsku og er 
meginforsenda fyrir framhaldsnámi í List- og verkmenntun við Háskóla 
Íslands. Það var í gegnum námið sem áhuginn kviknaði fyrir útinámi og 
möguleikum þess. Sjálf hef ég starfað sem myndlistarkennari og verið 
verkefnisstjóri í þróunarverkefni um uppbyggingu útikennslusvæðis í 
grunnskóla í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Hvort tveggja hefur haft áhrif 
á val á viðfangsefni. Í gegnum meistarnámið hef ég mótað persónulega og 
ígrundaða sýn á menntun, útinám og myndlistarkennslu sem er 
ómetanlegur styrkur fyrir mig sem myndlistarkennara. 

Nokkrir verðskulda sérstakar þakkir. Fyrst ber að þakka eiginmanni 
mínum, Jóni Óskari fyrir ómældan stuðning, hvatningu og þolinmæði. Föður 
mínum, Einari Valgeiri Arasyni, þakka ég sérstaklega fyrir að gefa dýrmætan 
tíma í yfirlestur, fyrir þolinmæði og óþrjótandi velvild í garð dóttur sinnar. 
Móður minni, Kareni Arasyni þakka ég stuðning og hvatningu alla tíð. 
Sonum mínum þakka ég skilning en jafnframt fyrir að minna mig á það sem 
raunverulega skiptir máli. Vinkonum og vinum þakka ég fyrir stuðning og 
skilning. Þakkir vil ég færa leiðbeinendum mínum, Kristínu Norðdahl og 
Svölu Jónsdóttur fyrir leiðsögn sem og sérfræðingi mínum, Svanborgu R. 
Jónsdóttur fyrir góðar ábendingar. Önnu Sofiu Wahlström vil ég þakka 
vináttu og óteljandi samræður á Reykjanesbrautinni um viðfangsefni 
ritgerðarinnar. Þátttakendum í rannsókninni færi ég sérstakar þakkir því án 
velvildar þeirra og tíma hefði þessir ritgerð aldrei orðið að veruleika. Að 
lokum vil ég þakka sérstaklega kennurum mínum í list-og verkgreinum á 
Menntavísindasviði Háskóla Íslands fyrir góða leiðsögn og fyrir að opna fyrir 
mér nýjar víddir. 
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Ágrip 

Markmið ritgerðarinnar er að rannsaka hvaða hugmyndir liggja að baki 
útikennslu myndlistarkennara og hvernig náttúran og umhverfið hafa nýst 
þeim í kennslu. Rannsóknarspurningunni er svarað á tvo vegu. Annars vegar 
(1) hvers vegna myndlistarkennararnir nota útikennslu: Viðhorf þeirra til 
útináms og myndlistar og hvað hefur hvatt þá til að nota útikennslu. Hins 
vegar (2) hvernig myndlistarkennarar nota náttúruna og umhverfið: Hvað er 
gert og hvernig náttúran og umhverfið nýtast í myndlistarkennslu. 

Útinám og útikennsla njóta vaxandi vinsælda en þörf er á meiri umræðu, 
fræðilegri umfjöllun og fleiri rannsóknum í þessum málaflokki á Íslandi og er 
tilgangur rannsóknarinnar að bæta við þá þekkingu og vekja frekari 
umræður. Rannsóknin var eigindleg og gagnaöflun fór fram með hálf-
opnum viðtölum við átta myndlistarkennara ásamt sjö vettvangsathugunum 
í útikennslustundum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að sex þættir hafi áhrif á 
útikennslu þátttakenda: Viðhorf til útináms; viðhorf til náttúru og 
umhverfis; eigin reynsla af útinámi; viðhorf til myndlistar og 
myndlistarkennslu; stefnur skólanna varðandi útinám; og umhverfi og 
nágrenni skólanna. Helstu niðurstöður beina kastljósinu að menntun og 
reynslu kennara. Ný menntastefna sem byggir á grunnþáttum menntunar á 
margt sameiginlegt með hugmyndum og kenningum um útinám. Það er því 
brýnt að skoða útinám sem leið skóla til að mæta nýjum áherslum. 
Menntun kennara, reynsla, bakgrunnur og endurskoðun eigin kennsluhátta 
gegna mikilvægu hlutverki svo kennarar geri sér grein fyrir því „hvað þeir 
séu að vilja út.“ 
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Abstract 

"Why go outdoors?" 
Art teachers who practice Outdoor Education: How and why do they use 

nature and the environment in teaching? 
The purpose of this thesis is to examine the ideas behind art teachers´ use 
of Outdoor Education. How and why they use nature and the environment 
in their teaching are the two central research questions to be answered. 
Outdoor Education, or Outdoor Learning, as it is also called, has become 
increasingly popular but there is a need for more dialogue, academic 
discourse, and further research on this topic in Iceland. Furthermore, in 
light of the new curriculum of 2011 it is necessary for teachers to examine 
the possibilities that Outdoor Education offers teachers so as to meet the 
new educational standards. 

This thesis presents the findings of a qualitative case study research 
conducted through semi-structured interviews and observations on site. 
Eight art teachers were interviewed and seven observations were 
conducted in art classes outdoors. The findings suggest that the 
participants´ personal perspectives,  background, experience and education 
have had an impact on their teaching and their views on Outdoor Learning. 
Participants´ work environments and the schools´ surroundings have, in 
some cases, had some impact on their use of Outdoor Education. The 
findings of this research raise further questions about Teacher Education 
and teachers´ general lack of knowledge and experience in Outdoor 
Learning. 

A fundamental point that the research findings support, is the 
importance of teachers being aware of their own perspectives, background,  
experience and education in Outdoor Learning and the necessity of 
developing a personal view on the utilization of nature and the 
environment in education. 
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1 Inngangur 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hugmyndir og skoðanir 
myndlistarkennara sem stunda útikennslu og hvernig náttúran og 
umhverfið hafa nýst þeim í kennslu. Útinám og útikennsla njóta vaxandi 
vinsælda en þörf er á meiri umræðu, fræðilegri umfjöllun og fleiri 
rannsóknum í þessum málaflokki á Íslandi og er tilgangur rannsóknarinnar 
að bæta við þá þekkingu og vekja frekari umræður. Niðurstöður þessarar 
rannsóknar veita svör við eftirfarandi spurningum: 

• Hvers vegna fara myndlistarkennarar með nemendur út? 
• Hvaða hugmyndir, viðhorf og skoðanir liggja þar á bak við? 
• Hvað hefur haft áhrif á að myndlistarkennarar stundi útikennslu? 
• Hvað er gert úti og hvernig nýtist náttúran og umhverfið í 

myndlistarkennslu? 
Rannsóknin var eigindleg og gagnaöflun fór fram með viðtölum við 

myndlistarkennara og vettvangsathugunum í útikennslustundum. 
Rannsóknaraðferðirnar voru valdar til að fá fram sem skýrasta mynd af 
viðhorfum, skoðunum og hugmyndum myndlistarkennara sem stunda 
útikennslu og fá innsýn í það hvernig þeir nota náttúruna og umhverfið í 
kennslu. Greining gagna fór fram eftir leiðum þema greiningar. Þemun 
þróast út frá gögnunum sjálfum í stað þess að rannsakandi ákveði þau fyrir 
fram eða noti viðtalsramma til að móta þemu. Þessi tegund greiningar 
hentaði rannsókninni vel þar sem gert var ráð fyrir því að ófyrirsjáanlegar 
upplýsingar gætu komið fram. 

Í fræðikafla ritgerðarinnar hér á eftir er bakgrunnur rannsóknarinnar 
kynntur. Fjallað er um hugtök og fræði tengd útinámi, útikennslu, myndlist 
og myndlistarkennslu. Þessir þættir eru skoðaðir með tilliti til nýrrar 
menntastefnu á Íslandi, menntunar myndlistarkennara, hefða í 
myndlistarkennslu og íslenskrar listasögu með hliðsjón af náttúru og 
umhverfi. 

Í kaflanum um rannsóknaraðferðir er sagt frá rannsóknarsniðinu og rök 
færð fyrir henni. Næst er gerð grein fyrir þátttakendum í rannsókninni og 
þar á eftir er kafli um gagnaöflun, gagnagreiningu og áhrifaþáttum í 
rannsókninni. Þar á eftir eru siðferðileg álitamál til umfjöllunar og að lokum 
er fjallað um trúverðugleika og gildi rannsóknarinnar. 
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Niðurstöðukaflinn svarar rannsóknarspurningunni: Hvers vegna og 
hvernig myndlistarkennarar nota náttúruna og umhverfið í kennslu. 
Rannsóknarspurningin er tvískipt eins og kaflinn. Annars vegar Hvað var 
gert og hvernig og hins vegar hvers vegna útikennsla: Áhrifaþættir, viðhorf 
og skoðanir þátttakenda. Þar á eftir er umræðukafli sem fjallar um 
niðurstöðurnar í tengslum við fræðin og fyrri rannsóknir og að síðustu 
lokaorð. 

Í upphafi er rétt að gera grein fyrir nokkrum atriðum í ritgerðinni. 
Ákveðið var að nota heitin viðmælendur og þátttakendur þegar fjallað er um 
myndlistarkennarana sem tóku þátt í rannsókninni. Ástæðan er fyrst og 
fremst sú að mér þótti eðlilegra að tala um viðmælendur þegar talað var um 
viðtöl og samræður en mér þótti hins vegar eðlilegra að tala um 
þátttakendur í rannsókninni. 

Í kaflanum um rannsóknaraðferðir og í niðurstöðukaflanum birtast 
skammstafanirnar A.R. Þeir standa fyrir athugasemdum rannsakanda og eru 
oft notaðar í eigindlegum rannsóknum. Í sumum tilfellum lét ég þær 
upplýsingar koma fram þegar það átti við. Þannig fá lesendur innsýn í 
athugasemdir rannsakanda og nánari skýringar á viðfangsefninu. 

Í rannsóknum og í meistaraprófsritgerðum hefur lengi verið hefð fyrir 
því, og þykir oft við hæfi, að höfundurinn skrifi í þriðju persónu. Sú hefð á 
rætur að rekja til vísindalegra hefða í megindlegum rannsóknum þar sem 
rannsakandinn á helst að vera nánast ósýnilegur og þannig óhlutdrægari í 
rannsókninni. Það þótti áður fyrr, og þykir enn, endurspegla öguð, 
vísindaleg vinnubrögð (Lichtman, 2006). Þessi rannsókn er eigindleg og í 
anda þeirra hefða, ákvað ég að skrifa ritgerðina í fyrstu persónu og láta 
þannig rödd mína heyrast. Ég var ekki ósýnilegur og óhlutdrægur 
rannsakandi. Þvert á móti var ég í lykilhlutverki í rannsóknarferlinu þar sem 
ég notaði augun, eyrun og hugvitið í ferlinu frá upphafi til enda. Það sem ég 
sá, heyrði og hugsaði var mótað af minni fyrri reynslu og viðhorfum. Mér 
þótti því við hæfi að ritgerðin yrði í fyrstu persónu og að skrifin yrðu 
persónuleg og eðlileg. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður gerð stutt grein fyrir hugtökunum náttúra, umhverfi, útinám, 
útikennsla, reynslunám og myndlistarkennsla. Síðan er fjallað um nýja 
menntastefnu á Íslandi, menntun myndlistarkennara, hefðir í 
myndlistarkennslu, og íslenska listasögu með tilliti til náttúru og umhverfis. 

Eitt meginviðfangsefni rannsóknarinnar er útikennsla. Útikennsla byggir 
m.a. á kenningum um reynslu og reynslunám sem kenndar eru við John 
Dewey. Hugmyndir hans um menntun, náttúru og myndlist veita þessari 
ritgerð fræðilegan grunn og því er fjallað í stuttu máli um þær í tengslum við 
ritgerðina og rannsóknina. Að lokum er gerð grein fyrir fyrri rannsóknum og 
skrifum tengdum viðfangsefninu. 

2.1 Hugtök 

2.1.1 Náttúra og umhverfi 

Þegar fjallað er um náttúru og umhverfi er nauðsynlegt að gera skýran 
greinarmun á hugtökunum en það getur verið flóknara en virðist í fyrstu. 
Margt hefur verið skrifað og margar ólíkar skilgreiningar og nálganir er að 
finna. Sumar hugmyndir manna um náttúruna eiga sér heimspekilegar og 
trúarlegar rætur sem rekja má margar aldir aftur í tímann og afar fróðlegt er 
að skoða. Hins vegar gefst ekki svigrúm til þess í þessari ritgerð og því 
verður að einskorða umfjöllunina og skilgreiningarnar við nútímann. 

Náttúran er eðli sem býr í öllu að sögn Páls Skúlasonar (1998) eins 
þekktasta heimspeking Íslendinga. Hann hefur fjallað ítarlega um samband 
manns og náttúru. Náttúran er afl sem ræður gerð allra hluta. Þá er 
náttúran jafnframt heildin þar sem eðli og öfl hinna sköpuðu hluta birtast. 
Sköpunin er því ekki verk mannsins heldur náttúrunnar sjálfrar. Náttúran 
sjálf er hið skapandi afl, sköpuðu hlutirnir og sköpunarverkið allt í heild sinni 
(Páll Skúlason, 1998). Þannig er náttúran sjálfstætt afl sem býr í öllu. 
Hugtakið umhverfi skilgreinir hann sem hina ytri náttúru sem hefur verið 
umsköpuð af manninum. Maðurinn notar hugvit, sköpunarstarf og 
tæknilegt vald til þess að umbreyta náttúrulegum aðstæðum og móta þær 
eftir þörfum sínum og óskum (Páll Skúlason, 1998). Til vitnis um mikilvægi 
þessa hugmynda Páls hafa yfirvöld á Íslandi stuðst við skilgreiningar hans í 
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Hvítbók1 Umhverfis- og auðlindaráðuneytis sem kom út árið 2011. Þar hafa 
þeir einfaldað skilgreiningar hans og eru svohljóðandi: 

Páll bendir á að náttúran sé skapandi afl sem fari sínu fram í 
veruleikanum óháð manninum. Umhverfi mannsins sé hins 
vegar mótað af athöfnum mannsins og hverfist þannig um 
hann. Umhverfi sé hin ytri náttúra umsköpuð af tæknilegu valdi 
mannsins. (Umhverfisráðuneytið, 2011: 163) 

Ólafur Páll Jónsson fjallar ítarlegra um skilgreiningar Páls á náttúru og 
umhverfi. Í umfjöllun sinni talar hann um stöðu okkar í náttúrunni og 
umhverfinu. Hann segir meðal annars: 

Við verðum að læra að líta á okkur sem hluta af náttúrunni og 
þar með á náttúruna sem umhverfi okkar frekar en ytri og 
nánast fjarlægan veruleika. Við verðum að læra að líta á okkur 
sem íbúa í náttúrulegu umhverfi. (Ólafur Páll Jónsson, 2005 
:159)2 

Í viðleitni minni til að finna skilgreiningar á hugtökunum náttúra og 
umhverfi í tengslum við skólastarf var umfjöllun Kristínar Norðdahl hjálpleg. 
Hún bendir á í grein sinni frá 2005, Að leika og læra í náttúrunni, að það 
skipti máli hvers konar umhverfi sé verið að fjalla um í skólastarfi og hversu 
mikil áhrif mannsins eru á umhverfið. Hún nefnir dæmi um Heiðmörk sem 
flestir myndu telja náttúrulegt umhverfi en þó hafa umsvif mannsins þar 
verið talsverð. Hún lýkur umræðum með því að benda á að gróðurinn í 
manngerðu umhverfi „... hafi þar ákveðnu hlutverki að gegna, svo sem að 
vera til skrauts, skjóls eða afmarka ýmis svæði“ (Kristín Norðdahl, 2005: 2). 

Til þess að einfalda þessar hugmyndir og skilgreiningar fyrir þessa ritgerð 
og fyrir rannsóknina er annas vegar talað um náttúrulegt umhverfi og hins 
vegar um manngert umhverfi. Þá er átt við að náttúrulegt umhverfi sé 
staður þar sem eðli og öfl náttúrunnar eru yfirráðandi og sýnileg. Manngert 
umhverfi er hins vegar þar sem umsvif mannsins eru yfirráðandi og sýnileg 
eins og t.d. í borg. Þessa einföldun mætti hæglega rökræða með tilliti til 
umfjöllunar Kristínar hér á undan. En þá ber að hafa í huga að þessi 
                                                           
1 Hvítbók er gefin út af ríkisstjórninni til að skýra afstöðu sína til tiltekins málefnis og 
til að marka nýja stefnu. Í þessu tilfelli er Hvítbók Umhverfis- og auðlindaráðuneytis 
heildarendurskoðun á náttúruverndarlögum á Íslandi (Umhverfisráðuneytið, 2011). 
2 Þessi viðhorf Ólafs eru að mörgu leyti samhljóma grunnþættinum sjálfbærni í nýrri 
menntastefnu. Fjallað er nánar um grunnþættina og menntastefnuna í kafla 2.2. 
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einföldun er háð því samhengi sem hún er notuð í hverju sinni. Sem dæmi 
mætti segja að Klambratún sé náttúrulegt umhverfi í þéttbýli þar sem gras 
og ýmis gróður einkennir það. En í samanburði við ósnortna náttúru mætti 
segja að Klambratún væri manngert umhverfi. 

En hvernig nota menntayfirvöld hugtökin náttúru og umhverfi? 
Menntayfirvöld nota orðin náttúra og umhverfi ítrekað í nýjum námskrám 
leik-, grunn- og framhaldsskóla og eru þau oftast notuð í tengslum við 
sjálfbærni: 

Umhverfið og þar með náttúran umlykja allt mannlegt 
samfélag. Sjálfbær þróun getur ekki átt sér stað nema innan 
þeirra takmarka sem vistkerfi jarðar setja okkur. Því er 
skilningur á þeim takmörkum, ásamt ferlum, lögmálum og 
hringrásum í náttúrunni, mikilvægur grundvöllur þess að okkur 
takist að vinna eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. 
Þannig þurfa nemendur að þekkja, skilja og virða náttúruna, 
bæði vegna sjálfgildis hennar og þeirrar þjónustu sem hún innir 
af hendi við mannfólkið. Umhverfisvernd, loftslagsbreytingar 
og lífbreytileiki eru dæmi um úrlausnarefni. (Aðalnámskrá 
grunnskóla: Almennur hluti 2011: 18)3 

Í námskrá framhaldsskóla (2011) birtist hugtakið umhverfi með 
fjölbreyttum hætti t.d. námsumhverfi eða starfsumhverfi. En það birtist þó í 
tengslum við almenna menntun líka: „Almenn menntun byggist á 
fjölbreyttu námi á meginsviðum menningar okkar, umhverfis og samfélags“ 
(Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hluti 2011: 13). Að öðru leyti er að 
finna umfjöllun um náttúru og umhverfi oftast í tengslum við grunnþáttinn 
sjálfbærni eins og tilfellið er einnig í námskrám leik- og grunnskóla. 

Þá er athyglisvert að í nýrri námskrá leikskóla eru hugtökin náttúra og 
manngert umhverfi aðgreind og eiga margt sameiginlegt við umfjöllunina í 
þessari ritgerð: 

Nærumhverfi leikskóla er margbreytilegt og mismunandi eftir 
staðsetningu leikskólans. Náttúran býður upp á fjölbreyttan 
efnivið og margvísleg tækifæri til rannsókna og uppgötvana. 
Manngert umhverfi í nágrenni leikskóla er einnig mikilvægt 

                                                           
3 Einnig er að finna umfjöllun um náttúru og umhverfi í tengslum við náttúrugreinar 
í aðalnámskrá grunnskóla. 
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námsumhverfi sem börn þurfa að fá tækifæri til að kynnast og 
læra af. (Aðalnámskrá leikskóla: Almennur hluti 2011)4 

Í þessari ritgerð lít ég svo á, með hliðsjón af áðurnefndum 
skilgreiningum, að umhverfi sé það sem í kringum okkur er. Umhverfið er 
allt upprunalega af náttúrunni komið en við höfum umbreytt því mismikið 
með tæknilegu valdi og hugvit mannsins. Náttúran er alls staðar í kringum 
okkur og breytist og þróast af eigin afli. Þar af leiðandi er náttúra 
óhjákvæmilega hluti af umhverfinu eins og Ólafur Páll bendir á. 

Í rannsókninni sjálfri er talað annars vegar um náttúrulegt umhverfi og 
hins vegar um manngert umhverfi. Það er gert í samhengi við það umhverfi 
sem rannsóknin fer fram í. Þá er tilgreint sérstaklega hvers konar umhverfi 
fjallað er um hverju sinni og því lýst þannnig að ekki verði um villst. 

2.1.2 Útinám, útikennsla og reynslunám 

Útinám er ekki nýtt fyrirbæri. Til dæmis birtist hugtakið útinám árið 1921 í 
Skólablaðinu. Þar er höfundur að benda á mikilvægi þess að nemendur séu 
sjálfstæðir í sinni vinnu, vinni með höndunum og fari í vettvangsferðir og 
útinám til að læra um viðfangsefnið (Steingrímur Arason, 1921). Til eru 
margar ólíkar skilgreiningar á hugtökunum útinám og útikennsla. 
Skilgreining frá árinu 1986, lauslega þýdd af mér segir: nám sem á sér stað í, 
eða/ og fjallar um útiveru. Samkvæmt þessu getur kennsla innandyra fallið 
undir útinám svo framarlega sem viðfangsefnið snúist um eitthvað sem er 
undir beru lofti (Ford, 1986: 2-3). Þetta er mjög víð skilgreining á útinámi 
sem gefur til kynna að jafnvel nám inni í kennslurými sem fjallar um náttúru 
og umhverfi geti talist vera útinám. 

Svo virðist sem hugtök séu í stöðugri þróun. Jakob Þorsteinsson bendir á 
í umfjöllun sinni um útinám, þá er „fjölbreytt hugtakanotkun víða í greinum, 
skýrslum, námsritgerðum og vefefni ýmiskonar“ (Jakob F. Þorsteinsson, 
2011a: 32). Í meistararitgerð sinni fjallar Jakob um hugtök sem tengjast 
útinámi og útikennslu á Norðurlöndum, í Bretlandi og Bandaríkjunum. Af 
samantekt hans má sjá að áherslur eru misjafnar eftir löndum og hugtökin 
geta því haft ólíka merkingu. Af þeim sökum nægir ekki að þýða orðin úr 
einu tungumáli yfir í annað heldur er þörf á umræðum og ígrundun um 
hugtökin og notkun þeirra. Hugtakið útikennsla er notað hér á landi sem 
þýðing á ólíkum erlendum hugtökum svo sem uteskole, utomhuspedagogik, 
outdoor education og outdoor learning sem hvert um sig hafa ólíka 
                                                           
4 Nánar er fjallað um hugtök tengd útinámi í útgefnu efni menntayfirvalda í kafla 
2.2. 
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merkingu (Jakob F. Þorsteinsson, 2011a: 32). Þá hafa hugtök svo sem 
útimenntun og útiskóli borið á góma hér á landi en hafa ekki náð festu í 
umræðunni enn sem komið er og verða því ekki til umfjöllunar í þessari 
ritgerð. Sara Hauksdóttir fjallar ítarlegra um þessi hugtök ásamt fleirum í 
meistaraprófsritgerð sinni frá 2012. 

Nauðsynlegt er að hugtökin sem við styðjumst við hafi skýra merkingu og 
að notkun þeirra endurspegli skilning okkar á þeim. Hér verða nokkrar 
skilgreiningar skoðaðar með tilliti til þessarar rannsóknarritgerðar. 

Náttúruskóli Reykjavíkur hefur verið einn af leiðandi öflum í útikennslu á 
Íslandi undanfarin ár og skilgreining skólans á útikennslu og útinámi er svo 
hljóðandi: Útikennsla/útinám er kennslustund sem fer reglulega fram 
utandyra og náttúran og/eða umhverfið notað sem kennslurými og 
kennslugögn (Náttúruskóli Reykjavíkur, 2013). Samkvæmt skilgreiningu 
Náttúruskóla Reykjavíkur er útikennsla þeir þættir sem snúa að 
kennaranum en útinám það sem snýr að nemandanum (Náttúruskóli 
Reykjavíkur, 2012). 

Jakob F. Þorsteinssonar leggur til eftirfarandi tilraunaskilgreiningu í 
meistararitgerð sinni frá árinu 2011: 

Útinám er náms- og kennsluaðferð sem leggur áherslu á nám 
undir berum himni þar sem öll skynfæri eru virkjuð með 
þátttöku í beinum upplifunum og reynslu. Markmiðið er að 
stuðla að alhliða þroska manneskjunnar og skapa tengsl 
einstaklingsins, náttúrunnar og samfélagsins (Jakob F. 
Þorsteinsson, 2011a: 40). 

Hann hallast að því að að nota hugtakið útinám sem yfirhugtak og færir 
rök fyrir því að það sé vítt hugtak sem felur í sér menntun: „því sá sem 
nemur, menntast um leið“ (Jakob F. Þorsteinsson, 2011a: 35). 

Hafa ber í huga að útinám er ekki ein tiltekin námsaðferð, námsleið eða 
vinnuaðferð þar sem útinám býður upp á fjölmargar ólíkar aðferðir og leiðir 
(Jordet, 2010: 32). 



 

20 

Með innblæstri frá og með hliðsjón af ofangreindum hugmyndum legg 
ég til eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu útinám á íslensku: 

Útinám er hugmyndafræðileg nálgun sem á sér rætur í 
kenningum um uppeldi og nám. Nemendur nýta sér náttúruna, 
umhverfið og samfélagið sem auðlindir til þekkingaröflunar 
með reglulegum og eðlilegum hætti. Útinám hefur meðal 
annars það markmið að veita nemendum reynslu sem auðgar 
námið og tengir það við náttúruna, umhverfið og samfélagið á 
merkingarbæran hátt. 

Útinám á upptök sín í reynslunámi en reynslunám (e. experiential 
learning) byggir á þeirri grundvallarhugmynd að við lærum af reynslunni, 
það er að segja, að einhver merkingarbær reynsla veiti einstaklingi þekkingu 
sem stuðlar að þroska hans (Gilbertson o.fl., 2006). Kenningar um 
reynslunám eru oft tengdar við heimspekinginn John Dewey5 þó svo að 
rekja megi hugmyndirnar lengra aftur í tímann, jafnvel til Sókratesar í 
Grikklandi um fjögur hundruð árum fyrir Krist (Crosby, 1995). 

Í þessari rannsókn er afstaða myndlistarkennara skoðuð sérstaklega í 
tengslum við útinám og útikennslu. Það er því freistandi að nota hugtakið 
útikennsla án frekari umhugsunar vegna þess að í þessi ritgerð er einblínt 
sérstaklega á afstöðu kennarans. Það kemur einnig heim og saman við 
skilgreiningu Náttúruskóla Reykjavíkur á útinámi og útikennslu. Að mínu 
mati er það þó of einföld og yfirborðskennd túlkun með tilliti til 
hugmyndafræðinnar sem liggur til grundvallar útinámi og þarfnast frekari 
umfjöllunar. Orðið kennsla í huga margra vísar til þess sem snýr að 
kennaranum. Í hefðbundnum skóla stýrir hann því sem fram fer í 
kennslustundinni og hlutverk hans er að fræða og yfirfæra þekkingu til 
nemenda með skipulögðum hætti (Dewey, 1938/2000; Jordet, 2010). Þetta 
stangast á við hugmyndir um reynslunám, grunninn sem útinám byggir á. Í 
hugmyndafræði reynslunáms er hlutverk kennarans m.a. að greiða fyrir 
merkingarbærri reynslu sem leiðir til náms og aukins þroska nemenda t.d. í 
gegnum upplifanir og lausnaleit (Gilbertson o.fl., 2006). Í ritgerð sinni kýs 
Jakob Þorsteinsson að nota hugtakið vegvísir (e. facilitator) fyrir kennarann í 
útinámi, sem gefur til kynna að hann „greiðir fyrir námi“ eða skapar „farveg 
fyrir nám“ (Jakob F. Þorsteinsson, 2011a: 33). 

Að mínu mati, með tilliti til ofangreindrar umræðu, er ákveðið vandamál 
og mótsögn í notkun hugtaksins útikennsla, nema í þeim tilfellum þegar 

                                                           
5 Fjallað er nánar um hugmyndir John Deweys í lok kaflans. 
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hefðbundin kennsla innandyra er flutt út fyrir veggi skólans án þess að 
hlutverk nemenda og kennara breytist. Því tel ég rökrétt að nota hugtakið 
útinám sem yfirhugtak í þessari ritgerð. Hins vegar verður, þó svo að í 
grunninn telji ég ákveðin mótsögn í því að nota hugtakið útikennsla, stuðst 
við það hugtak þegar fjallað er um það sem snýr að kennaranum í útinámi. 
Þá vona ég að mótsögnin og þar með vandamálið sem felst í notkun á 
hugtakinu útikennsla tengist fyrst og fremst fastmótuðum hugmyndum um 
hlutverk kennara og að breytt viðhorf til starfsins muni með tímanum færa 
hugtakið útikennsla nær hugtakinu útinám hvað hlutverk kennarans snertir. 
Í þeirri von er hugtakið útikennsla notað í þessari ritgerð þegar fjallað er um 
það sem snýr að kennaranum og hugtakið útinám notað sem yfirhugtak. 

Í nýjum aðalnámskrám sem komu út á þessu ári, 2013, fannst mér 
einkum athyglisvert að hugtakið útikennsla birtist aðallega í kafla um 
skólaíþróttir (bls. 183): 

Útikennsla gefur tækifæri til að nýta öll skynfæri með því að 
tengja viðfangsefni ýmsum þáttum námssviða og námsgreina 
samhliða hreyfiþjálfun. Þannig er útikennsla góð viðbót við 
skipulega kennslu skólaíþrótta ásamt því að vera samþætting 
við önnur námssvið. Fjölbreytt hreyfinám á sér stað við útiveru, 
einkum í náttúrulegu umhverfi. Útikennsla skólaíþrótta gefur 
gott tækifæri til að tengja heilsuuppeldi og sjálfbærni í 
lifnaðarháttum. Nemendur þurfa að þekkja, skilja og virða 
náttúruna og næsta umhverfi sitt, manngert eða náttúrulegt. 
Nemendur læra að klæðast eftir veðri og undirbúa sig með 
nesti og öryggisbúnað. Ratvísi, skipulag og stjórnun eru 
mikilvægir þættir sem nást fram með útivistarferðum. 

Að öðru leyti er ekki að finna hugtökin útinám né útikennsla í nýjum 
námskrám grunnskóla. Þá er nauðsynlegt að taka fram að í útinámi er hægt 
að hafa mjög ólíkar áherslur og nálganir. Sumir nota útinám og útikennslu 
sem leið til uppgötvunar og ævintýra, aðrir nálgast það með áherslu á 
náttúruvernd og sjálfbærni, enn aðrir hafa hreyfingu og hreysti sem 
aðalmarkmið útináms og sumir nota það til sjálfstyrkingar og hópeflingar 
þátttakenda, og áfram mætti lengi telja (Jakob F. Þorsteinsson, 2011b; 
Gilbertson o.fl., 2006) . Enda er útinám ekki bundið við eina námsgrein eða 
eina nálgun, eins og Arne N. Jordet (2010) bendir á. Til eru ótal 
skilgreiningar á útinámi og útikennslu. Með aukinni reynslu, rannsóknum og 
nýjum áherslum í menntamálum munu skilgreiningar væntanlega þróast 
áfram og vonandi er þessi rannsóknarritgerð innlegg í þá þróun. 
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Í þessari ritgerð eru útikennsla og útinám sérstaklega til skoðunar í 
tengslum við myndlistarkennslu. Hér er því við hæfi að útskýra nokkur 
hugtök í myndlist og myndlistarkennslu eins og þau birtast hjá 
menntayfirvöldum. 

2.1.3 Hvað segja íslensk yfirvöld um myndlistarkennslu? 

Ýmis hugtök tengjast listum og hér verða útskýrð nokkur þeirra sem koma 
rannsókninni við. 

Menntayfirvöld nota ýmis hugtök þegar fjallað er um greinina. Til dæmis 
er ýmist talað um listir, sjónlistir, myndlist og myndmennt. Í Aðalnámskrá 
framhaldsskóla frá 1999 er fjallað almennt um listir:  

Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og eru ein aðferða 
hans til að skilgreina reynslu sína og skilning. Með hjálp 
listanna hefur hann tjáð tilgang og merkingu mannlegrar tilveru 
og mótað umhverfi sitt. Í listiðkun öðlast maðurinn lífsfyllingu 
og finnur tilfinningum sínum og hugmyndum farveg. 
(Aðalnámskrá framhaldsskóla: Listir 1999) 

Það er athyglisvert hvernig listir eru skilgreindar út frá einstaklingnum, 
manninum. Hér er ekki minnst á hvað listir gera og geta gert fyrir samfélagið 
og þjóðfélagið sem maðurinn er hluti af. Ef ofangreind skilgreining er tekin 
gild, er markmið listkennslu að tryggja að nemendur öðlist lífsfyllingu og 
finni tilfinningum sínum og hugmyndum farveg í gegnum listiðkun. 

Seinna í kaflanum (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Listir 1999) er fjallað 
nánar um gildi listnáms. Þar er sagt frá hvernig listnám: 

• stuðlar að eflingu sköpunargáfu 
• veitir tækifæri til að þroska fjölbreyttan og persónulegan 

tjáningarmáta 
• eflir sjálfsmynd og sjálfsskilning sem er grundvöllur farsældar í lífi og 

starfi 
• stuðlar að tilfinningaþroska, félagsþroska og meðvitund um 

fagurfræði 
• þjálfar hæfni til þátttöku í menningu samfélagsins 

Hvernig listir: 
• eru mikilvæg atvinnugrein 
• eru áhrifavaldur í samfélaginu 
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• eru kveikja hugmynda og nýsköpunar í efnahagslífi og samfélagi 
manna 

• móta og endurspegla sjálfsmynd og gildismat samfélagsins 

Ef ofangreind gildi eru tekin til greina verður skilgreiningin önnur og 
yfirgripsmeiri. Þá er talað um mikilvægi lista og listnáms fyrir samfélagið, 
efnahagslífið og einstaklinginn. Þó er áherslan frá 1999 greinilega á 
einstaklinginn og það hvaða gildi listir geta haft fyrir hann. 

Myndlistarkennslu má einnig túlka og skilgreina með markmiðum sem 
aðalnámskrá grunnskóla setur fyrir námsgreinina myndmennt árið 2007: 

Markmið myndmenntarkennslu er því, auk þess að kenna 
tjáningarleiðir myndmenntar, að gera nemendum kleift að 
skilja myndræna hugsun og gera þá læsa á sjónrænt umhverfi 
sitt, hvort sem um er að ræða fagurlistaverk listasafna eða 
„myndmál götunnar“. Nútímamanninum er nauðsynlegt að 
lesa myndir og skilja eðli þeirra. Til þess að hafa vald á umhverfi 
sínu þarf hann að vega og meta myndræn skilaboð 
(Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 2007). 

Nú kveður við annan tón. Hér má skilja gildi myndmenntar sem tæki til 
að auka læsi nemenda á umhverfi sitt í þeim tilgangi að þeir nái valdi á því. 
Myndmennt er ekki aðeins tjáningarleið einstaklings fyrir hugmyndir og 
tilfinningar, hún hefur gildi fyrir einstaklinginn í umhverfinu og samfélaginu. 
Hún hefur gildi sem þekkingarbrunnur, ekki aðeins tjáningarform. En athuga 
ber, að hér hefur það ennþá gildi fyrir einstaklinginn gagnvart umhverfinu 
og samfélaginu. 

Svo virðist sem myndlistarkennsla hafi þróast frá því að heita 
teiknikennsla í upphafi síðustu aldar í það að hafa víðari merkingu 
myndlistarkennslu eins og við þekkjum í dag (Ólafur Rastrick, 2008b; 
Guðmundur Finnbogason, 1994). Í almennum hluta aðalnámskrár 
grunnskóla 2011 er athyglisvert að þar er ekki að finna hugtakið 
myndmennt heldur er hugtakið sjónlistir notað (Aðalnámskrá grunnskóla: 
Almennur hluti 2011). 

Í greinanámskrá grunnskóla sem kom út á þessu ári (Aðalnámskrá 
grunnskóla: Greinasvið 2013) er fjallað um list- og verkgreinar sem 
yfirhugtak en listgreinar eru nánar tilgreindir: „sviðslistir, þ.e. dans og 
leiklist, sjónlistir og tónmennt“ (bls. 143). Hugtakið sjónlistir birtist sem 
yfirhugtak og síðar í textanum koma hugtökin myndlist og myndmennt sem 
undirhugtök. 
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Ég skoðaði sérstaklega hvernig greinanámskrá grunnskóla 2013 fjallar 
um listir, náttúru og umhverfi. Í umfjöllun um menntagildi lista þá er talað 
um náttúru og umhverfi sem dæmi um gildi (samfélagsleg og persónuleg) 
sem nemendur geta tekist á við í listum: 

Í listum geta nemendur rýnt í gildi samfélagsins á ólíkum tímum 
og mismunandi menningarsvæðum og einnig persónuleg gildi, 
s.s. gagnvart einstaklingum, fjölskyldu, samfélaginu, vinnu og 
leik, náttúru og umhverfi, fegurð, ljótleika, ofbeldi og ást 
(Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið 2013). 

Í kaflanum hæfniviðmið fyrir sjónlistir eru bæði hugtökin myndmennt og 
myndlist notuð. Hugtakið myndmennt er þá aðallega notað í tengslum við 
nám nemenda í sjónlistum: „Í námsgreininni myndmennt er unnið með alla 
miðla sjónlista þar sem hugmyndum er fundinn farvegur“... „Í myndmennt 
öðlast nemendur tækifæri til að læra og tjá sig án orða“... „Myndmennt er í 
eðli sínu skapandi námsferli.“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið 2013: 
147). 

Hugtakið myndlist birtist hins vegar sem víðara hugtak en myndmennt 
seinna í umfjölluninni: „Í umræðum um myndlist skapast tækifæri til að 
þjálfa orðaforða myndlistar, samkennd og umburðarlyndi í tengslum við 
gagnrýna umræðu um upplifun nemenda á völdum listaverkum og eigin 
verkum.“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið 2013: 148). Af þessu má 
ráða að menntayfirvöld nota hugtakið sjónlistir sem yfirhugtak, myndlist 
sem viðfangsefnið og hugtakið myndmennt sem námsleið til að öðlast 
þekkingu á myndlist. Hugtakanotkun menntayfirvalda virðist markvissari og 
skýrari en áður og ég geri mér vonir um að það tengist aukinni þekkingu og 
virðingu fyrir list- og verkgreinum í menntun. 

Í þessum kafla hef ég kynnt hvernig menntayfirvöld á Íslandi fjalla um 
listir, sjónlistir, listnám, myndlist og myndlistarkennslu. Það er álit höfundar 
að hugtakið myndlistarkennsla sé rökrétt hugtak fyrir þessa ritgerð þar sem 
hún getur átt við öll skólastigin og kemur þannig í veg fyrir misskilning. Sem 
samsvörun við það er heitið myndlistarkennari rökrétt heiti fyrir kennara í 
þessari ritgerð (en ekki t.d. myndmenntakennari). 
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2.2 Útinám og myndlistarkennsla í ljósi grunnþátta 
menntunar 

Grunnþættir menntunar eru liður í nýrri menntastefnu á Íslandi. Hverjir eru 
þeir og hvernig tengjast þeir útinámi og myndlistarkennslu? 

Grunnþættir menntunar eru: Læsi í víðum skilningi, sjálfbærni, heilbrigði 
og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og síðast en ekki síst sköpun. 
Grunnþættirnir liggja til grundvallar menntunar á öllum skólastigum: 

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, 
umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni læri að 
byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í 
samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast 
einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka 
virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það. 
(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: 16) 

Þessar nýju áherslur í menntun birtast í almennum hluta Aðalnámskrár 
grunnskóla og fjalla um nám almennt. Þá eru nýleg hugtök í menntastefnu 
yfirvalda sem gætu haft áhrif á kennslu almennt, svo sem hugtakið 
sjálfbærni: 

Sjálfbærni snýst um samspil umhverfis, efnahags, samfélags og 
velferðar. Sjálfbærni felur í sér virðingu fyrir umhverfinu, 
ábyrgð, heilbrigði, lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti, ekki 
bara í nútíma heldur og gagnvart komandi kynslóðum. 
(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: 17) 

Sjálfbærni, eða sjálfbær þróun eins og hún er oft nefnd, er áberandi í 
þjóðfélagsumræðu í fjölmiðlum, stundum í víðu samhengi um land og þjóð 
en einnig varðandi afmörkuð fyrirbæri svo sem tilteknar atvinnugreinar. 
Sjálfbær þróun er skilgreind þannig að hún „fullnægir þörfum nútíðarinnar 
án þess að rýra möguleika okkar á því að geta fullnægt þörfum okkar í 
framtíðinni“ (Lebel og Kane, 1991: 16). 

Menntayfirvöld útskýra hvernig sjálfbærni tvinnast saman við aðra 
grunnþætti menntunar og hvernig þeir eru háðir hver öðrum: 

Sjálfbærni felur í sér virðingu fyrir umhverfinu, ábyrgð, 
heilbrigði, lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti, ekki bara í 
nútíma heldur og gagnvart komandi kynslóðum. Þannig er 
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óhugsandi að unnt sé að stuðla að mannréttindum án þess að 
jafnframt sé leitað eftir sjálfbærni og jafnvægi í þróun 
samfélagsins. Sjálfbærni er einnig háð því að hugað sé að 
jafnrétti þjóðfélagshópa. Lýðræði og mannréttindi og heilbrigði 
og velferð felast þannig í sjálfbærni en eru jafnframt sjálfstæðir 
grunnþættir menntunar. (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 
hluti, 2011) 

List og verkgreinar geta „stuðlað að bættu siðferði og þjóðfélagslegri 
ábyrgð nemenda“ eins og fram kemur í greinanámskrá Mennta- 
menningarmálaráðuneytis sem kom út á þessu ári, 2013. Þá er sagt að list- 
og verkgreinar séu „vettvangur menntunar til sjálfbærni þar sem nemendur 
vinna með samábyrgð, tilfinningar sínar og annarra, samhengi við aðra 
menningarheima og eigið umhverfi og náttúru.“ Það er sagt vera „grunnur 
að velferð þeirra og virkni í mótun samfélagsins“ (Aðalnámskrá grunnskóla: 
Greinasvið 2013: 141). Með tilliti til skilgreiningarinnar á útinámi sem ég 
legg til í kafla 2.1.2 6 er hægt að sjá hvernig útinám getur verið leið til að ná 
markmiðum sem menntayfirvöld setja sér með grunnþáttum menntunar. 

Menntayfirvöld hafa tilgreint sköpun sem einn grunnþátt menntunar: 

Sköpun er nauðsynlegur þáttur í allri menntun og nær þannig 
til allra annarra grunnþátta. 

Sköpun er mikilvægur þáttur í öllu námi og starfi, ekki einungis 
í listmenntun. Allir grunnþættirnir eiga sér rætur í gagnrýninni 
hugsun, ígrundun, vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu 
gildismati (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: 16). 

Þetta má túlka sem svo að menntayfirvöld leggi mikla áherslu á vægi 
sköpunar og list- og verkgreinar í nýrri menntastefnu. En hvað með hina 
grunnþættina? Hér að ofan segja menntayfirvöld að sköpun sé ekki ein um 
að hafa rætur í gagnrýninni hugsun, ígrundun, vísindalegum viðhorfum og 
lýðræðislegu gildismati. Grunnþættirnir eiga þetta sameiginlegt. Þeir fléttast 
þannig saman og eru háðir hver öðrum. Læsi í víðum skilningi á þannig 
einnig við um læsi á náttúru, samfélag og umhverfi. Í dag þykir sjálfsagt að 
                                                           
6 Útinám er hugmyndafræðileg nálgun sem á sér rætur í kenningum um uppeldi og 
nám. Nemendur nýta sér náttúruna, umhverfið og samfélagið sem auðlindir til 
þekkingaröflunar með reglulegum og eðlilegum hætti. Útinám hefur meðal annars 
það markmið að veita nemendum reynslu sem auðgar námið og tengir það við 
náttúruna, umhverfið og samfélagið á merkingarbæran hátt. 
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tengja heilbrigði og velferð við útiveru og útivist. Lýðræði og jafnrétti 
tengjast náttúru, samfélagi og umhverfi í gegnum sjálfbærni. Með 
umræðum, gagnrýninni hugsun, ígrundun, vísindalegum viðhorfum og 
lýðræðislegu gildismati geta nemendur upplifað hvernig náttúran, 
samfélagið og umhverfið er sameiginlegur réttur okkar og ábyrgð. 

Miðað við ofangreind skilaboð frá menntayfirvöldum og með hliðsjón af 
skilgreiningu minni á útinámi má spyrja hvort útinám geti verið æskileg leið 
til að efla grunnþættina í menntun nemenda með því að læra um 
náttúruna, umhverfið og samfélagið með virkri þátttöku í náttúrunni, úti í 
umhverfinu og í samfélaginu. 

Hér á eftir verður fjallað í stuttu máli um hefðir í myndlistarkennslu á 
Íslandi með tilliti til náttúru og umhverfis. Leitast verður við að svara 
spurningunum:  Hver eru tengsl myndlistarfræðslu við náttúru og umhverfi? 
Eru tilmæli frá menntayfirvöldum varðandi notkun náttúru og umhverfis í 
myndlistarkennslu? 

2.2.1.1 Menntun kennara og hefðir í myndlistarfræðslu í tengslum 
við náttúru og umhverfi 

Túlkun náttúru og umhverfis í myndlist má rekja mörg hundruð ár, ef ekki 
þúsundir ára, aftur í tímann. Elstu myndir manna, hellamálverkin í Altamira 
á Spáni og Lascaux í Frakklandi frá um 15.000 – 10.000 árum fyrir Krist 
(Gombrich, 1950/2008: 40), eru af umhverfi mannsins og samskiptum hans 
við það. Lýsing menntayfirvalda frá 1999 á listum á vel við í þessu samhengi: 
Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og eru ein aðferða hans til að 
skilgreina reynslu sína og skilning. Með hjálp listanna hefur hann tjáð tilgang 
og merkingu mannlegrar tilveru og mótað umhverfi sitt (Aðalnámskrá 
framhaldsskóla: Listir 1999: 8). 

Birting náttúrunnar í sögu myndlistar er umfangsmikil en einkennist þó 
ævinlega af þeim tíðaranda og því samfélagi sem myndlistin varð til í og því 
lengra sem farið er aftur í sögu mannsins þeim mun skýrar er kveðið á um 
notagildi hennar. Myndir hafa t.d. gegnt því hlutverki hjá ýmsum þjóðum að 
hafa verndandi mátt og þannig haldið illum öndum og öðrum verum í 
fjarlægð (Gombrich, 1950/2008: 39). Í sögulegu tilliti er birting náttúrunnar í 
myndum jafn fjölbreytt og hún er tíð. Hún birtist stundum í rómantískri 
upphafningu; stundum sem ógnvænlegt afl; gjöful matarkarfa; friðsæl 
heimkynni; guðdómleg tilvísun í sköpunarverkið; hún er stundum tilefni til 
þjóðarstolts; yfirnáttúrulegt fyrirbæri; bakgrunnur í frásögn; eða minning 
um stað og stund. Áfram mætti lengi telja. 

Saga myndlistarkennslu á Íslandi er ekki löng. Í upphafi voru það 
einstaklingar sem hlotið höfðu myndlistarmenntun erlendis sem buðu upp á 
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teiknikennslu eða einkatíma í myndlist (Hrafnhildur Schram, 2005: 9-18). 
Árið 1903 lagði Guðmundur Finnbogason (1994) fram ýmsar tillögur um 
menntun á Íslandi í bókinni Lýðmenntun. Þar er kafli um teikningu og færir 
hann sterk rök fyrir mikilvægi teiknikennslu í uppeldi barna. Hann hélt því 
fram að eitt meginmarkmið uppeldis væri að „gjöra menn færa um að 
skynja skýrt og vel“ (bls. 95) og þá er teikning fremur öllu öðru öflugt tæki til 
að „skerpa athyglina, opna augað og vekja tilfinninguna fyrir lögun hlutanna 
og litbrigðum, stærðarhlutföllum þeirra og sambandi hvors við annan, 
fegurð þeirra og ófegurð, samræmi eða ósamræmi“ (bls. 95). Það er 
athyglisvert að Guðmundur skuli lýsa því hvernig teikning setur fólk í náið 
samband við náttúruna og vekur þannig ást á henni (bls. 95-100). Ólafur 
Rastrick túlkar skrif Guðmundar þannig að teikning geti eflt ættjarðarást 
þeirra sem hana stunda (Ólafur Rastrick, 2008b: 202-203). Þess ber að geta 
að listir áttu stóran þátt í eflingu þjóðarstolts og breyttu viðhorfi til 
náttúrunnar í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga, eins og fjallað er um nánar í 
næsta kafla. 

Á fyrsta þriðjungi síðustu aldar urðu miklar framfarir í íslensku þjóðfélagi 
og ekki síst í menntakerfinu. Það má glöggt sjá á þróun námskráa og 
löggjafar um fræðslu barna þar sem æ fleiri námsgreinar bættust við sem 
skyldufög. Loftur Guttormsson (2008) segir frá þróun fræðsluskyldu í ritinu 
Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, fyrra bindi. Í upphafi einskorðaðist 
fræðsluskyldan við lestur (bls. 22) svo bættist skrift við (bls. 31-35) og 
reikningur varð lögbundin fræðsluskylda ásamt skrift árið 1880 (bls. 47). 
Teikning var fyrst tilgreind í lögum um fræðslu barna árið 1926 (Ólafur 
Rastrick, 2008a: 166). 

Frá þeim tíma hefur þróunin orðið mikil og kröfur til myndlistarkennslu í 
dag einskorðast ekki við teiknikennslu. Í dag eru kröfur til 
myndlistarkennara mun meiri. Einnig eru efnistök, aðferðir og áhöld í 
myndlistarkennslu fjölbreyttari. Listamenn geta menntað sig til 
meistaraprófs í listkennslu á háskólastigi og öðlast þar með réttindi til að 
kenna myndlist (Listaháskóli Íslands, 2013). Eins geta menntaðir kennarar 
sérhæft sig í list- og verkmenntun og öðlast þá einnig réttindi til að kenna 
myndlist (Háskóli Íslands, 2013). 

Sem dæmi um auknar kröfur til myndlistarkennslu má nefna að kaflinn 
um myndlist í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 er hvorki meira né minna 
en 21 blaðsíða að lengd. Til samanburðar voru 11 blaðsíður tileinkaðar 
teiknun sem hluti af mynd- og handmennt árið 1977 (Aðalnámskrá 
grunnskóla: Mynd- og handmennt 1977). Kafli um list- og verkgreinar í 
Aðalnámskrá grunnskóla 2011 er samtals um 27 blaðsíður að lengd en 
undirkaflinn um myndlist ber heitið Hæfniviðmið fyrir sjónlistir og er 
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rúmlega 1 blaðsíða að lengd (Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið 2013). 
Þess ber að geta þó að Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út 
þemahefti árið 2012 og 2013 um grunnþættina og er sérstakt hefti um 
grunnþáttinn sköpun þar á meðal sem á að ná til allra námsgreina. Þannig 
að fyrirmæli menntayfirvalda um list- og verkgreinar er með öðru sniði nú 
en oft áður og styttri, en ætlast er til að grunnþættir menntunar fléttist inn í 
kennsluna með eðlilegum hætti. Í námskránni frá 1999 er tilgreint mjög 
ítarlega hvers er ætlast til í námi, kennslu og námsmati á öllum aldursstigum 
og fjölbreytnin er í fyrirrúmi. Lokamarkmiðum myndlistar er skipt í 
áfangamarkmið sem er svo aftur skipt í þrepamarkmið. Strax í 
þrepamarkmiðum 1. bekkjar má sjá dæmi um fjölbreytnina  sem nemendur 
eiga að kynnast í myndlistarnámi: „ Nemandi þekki mismunandi myndgerðir 
m.t.t. tækni, t.d. málverk, teikningu, þrykk, ljósmynd, styttu o.s.frv. í 
tengslum við það verkefni sem unnið er hverju sinni“7 (Aðalnámskrá 
grunnskóla: Listgreinar 1999). Þessar auknu kröfur má m.a. rekja til strauma 
frá Bandaríkjunum þar sem DBAE eða fagmiðuð listkennsla (e. Discipline 
Based Art Education) var allsráðandi: 

Með tilkomu fagmiðaðrar listkennslu var sett fram heildstæð 
námskrá fyrir myndmenntakennslu barna. Gefnar voru út 
leiðbeiningar og ýmiss hjálpargögn fyrir nemendur og kennara, 
en áður var það meira undir hverjum og einum kennara komið 
hvernig hann vann í tengslum við myndmenntakennslu sína. 
(Svala Jónsdóttir, 2007: 108). 

Þá skiptist fagmiðuð listkennsla í fjóra þætti: fagurfræði, listgagnrýni, 
listasögu og listsköpun (Dobbs, 1998: 3). Markmiðið byggðist á þeirri trú að 
þessir þættir gætu hjálpað börnum að: skilja og njóta myndlistar; átta sig 
betur á hlutverki og þætti hennar í menningu og samfélagi manna; skilja 
betur það ferli sem liggur að baki listsköpun; og takast á við eigin sköpun 
(Svala Jónsdóttir, 2007: 104; Dobbs, 1998: 3-6 ). Þó svo að fyrirmælin séu 
ítarleg var ekki hægt að finna tilmæli um notkun náttúru í 
myndlistarkennslu. Hugtakið umhverfi birtist hins vegar reglulega í 
kaflanum. Þar er þó ekki tekið fram hvort verið sé að fjalla um manngert 
eða náttúrulegt umhverfi innan- eða utan skólans. 

Kaflinn um myndlist í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 heitir 
myndmennt en þar er búið að fjarlægja þrepamarkmiðin sem voru áður í 

                                                           
7 Hér er aðeins dæmi um fjölbreytni í tækni sem nemendur eiga að kynnast en í 
þrepamarkmiðum koma fram fleiri þættir. 
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námskránni 1999. Eftir stendur kafli sem er 6 blaðsíður að lengd og 
inniheldur fyrirmæli um nám og kennslu, námsmat, lokamarkmið og 
áfangamarkmið fyrir 4., 7. og 10. bekk. Þó ber að nefna að letrið er mun 
smærra en árið 1999 og útskýrir að hluta til muninn á blaðsíðufjöldanum. 
Lokamarkmiðin endurspegla vel þá fjölbreyttu þætti sem nemendur eiga að 
læra í myndlist í grunnskóla: 

Nemandi hafi tileinkað sér þekkingu á grundvallarlögmálum 
myndlistar, efniviði og miðlum og færni í undirstöðuaðferðum 
fagsins, til eigin sköpunar og til skilnings á verkum annarra, 
nánar tiltekið myndbyggingu í tvívídd og þrívídd, rými, formi, 
áferð, lit, línu, ljósi, þróun ímyndar og myndmáli, aðferðum og 
tækni, s.s. málun, teiknun, grafík, mótun og annarri 
þrívíddarvinnu, rýmisvinnu, myndbandagerð, myndrænni 
tölvuvinnslu, ljósmyndun. (Aðalnámskrá grunnskóla: 
Listgreinar, 2007: 11) 

Hér sem áður er þó ekki fjallað sérstaklega um notkun náttúru og 
umhverfis í tengslum við myndlistarkennslu. Hugtakið umhverfi er aðeins 
nefnt þrisvar sinnum í kaflanum: 

• Við lok 4. bekkjar á nemandi að þekkja verk valinna listamanna og 
geta rætt um þau, þekkja þau verk sem eru í nánasta umhverfi hans, 
t.d. skólanum eða annars staðar í heimabyggð, og listamennina sem 
þar komu við sögu (bls. 12). 

• Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta tengt myndmál nánasta 
manngerðs umhverfis íslenskri lista- og byggingarsögu (bls. 14). 

• Við lok 10. bekkjar á nemandi að skilja áhrifamátt myndar og vera læs 
á myndmál umhverfis síns (bls. 15). 

Í tilmælum menntayfirvalda á Íslandi var áður fyrr fátt sem gaf til kynna 
að nemendur ættu að nota náttúruna og umhverfið í myndlistarnámi. Með 
nýrri menntastefnu, sem tilgreinir m.a. sköpun og sjálfbærni sem 
grunnþætti menntunar, eru nú hugsanlega teikn á lofti um að náttúra og 
umhverfi, list- og verkgreinar gegni mikilvægara hlutverki í almennri 
menntun en oft áður. 
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2.3 Náttúra og umhverfi í listasögu Íslands 

Listasaga Íslands er stutt í alþjóðlegu samhengi. Fyrsta listaverkið sem birtist 
á almannafæri, bronsafsteypa af Bertel Thorvaldsen, var afhjúpað í 
Reykjavík árið 1875 en fyrir þann tíma hafði almenningur aðeins haft 
aðgang að listaverkum í kirkjum landsins (Júlíana Gottskálksdóttir, 2011: 
14). Upp frá því fóru djarfir einstaklingar til listnáms erlendis og samtímis 
þróuðust samfélagsaðstæður hér heima sem voru listamönnum meira í hag 
og áhugi almennings á listum jókst. Margir listamenn, svo sem Einar Jónsson 
og Þórarinn B. Þorláksson, nutu hylli og aðdáun landa sinna við heimkomu 
eftir listnám erlendis. Íslenska náttúran hóf að skipa sérstakan sess í 
íslenskri myndlist. Ástæðan fyrir því er margþætt en þó má nefna að 
íslenska náttúran spilaði stóran þátt í eflingu þjóðarstolts sem var aftur á 
móti mikilvægur grunnur að sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Sumir töldu það 
hlutverk listamannsins að sýna landsmönnum fegurð landsins, opna fyrir 
þeim nýja heima og efla tilfinningu þeirra fyrir því að vera Íslendingur 
(Júlíana Gottskálksdóttir, 2011: 101-102). 

Fyrir suma Íslendinga varð samband manns og náttúru næstum heilagt 
þar sem náttúruskoðun og útivist urðu að nokkurs konar táknrænni 
ástarjátningu (Æsa Sigurjónsdóttir, 2011: 53). Margir gerðu sér grein fyrir 
mikilvægi listarinnar í íslensku samfélagi á þessum tíma og harðar deilur 
áttu sér stað um hlutverk og inntak hennar. Deilurnar urðu sérstaklega 
áberandi sumarið 1930 í tengslum við Alþingishátíðina. Menn skipuðu sér í 
fylkingar og voru ýmist innlendir eða útlendir, þjóðlegir eða óþjóðlegir (Æsa 
Sigurjónsdóttir, 2011: 11). Listaverk af íslenskri náttúru voru þjóðleg og 
þóttu sérstaklega áhrifamikil þegar listamenn á borð við Jóhannes S. Kjarval 
náðu að fanga hina hrjóstrugu fegurð náttúrunnar og sér-íslensku litadýrð 
með eigin pensilskrift. Það má því segja að listamenn eins og Kjarval hafi 
hjálpað Íslendingum að sjá fegurðina í hrikalegri náttúru sem hafði svo oft 
verið þeim óblíð og miskunnarlaus. 

Um og eftir 1930 verða afdrifaríkar þjóðfélagsbreytingar á Íslandi. Á 
þessum tímum eru mörg öfl sem togast á í íslensku samfélagi og umrót er 
mikið (Æsa Sigurjónsdóttir, 2011: 8-17). Nýjar skuldbindingar myndast í 
tengslum við sjálfstæði þjóðarinnar, borgarmenning þróast ört, uppbygging 
og nútímavæðing atvinnulífs tekur stakkaskiptum um og eftir seinni 
heimstyrjöld. Inn í þetta fléttast pólitísk málefni, framfarir og íhald, 
þjóðernishyggja, sjálfstæði og réttindi alþýðunnar. Samhliða þessu voru 
áberandi deilur um listina, inntak og hlutverk hennar og einnig um stöðu 
listamannsins í breyttu þjóðfélagi (Gunnar J. Árnason, 2011). Listamenn 
leituðu nýrra leiða til að fanga íslenska náttúru og íslenskt samfélag, 
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borgarmenningu, sveitina, þorpin, alþýðuna og menningararfinn á 
sannfærandi hátt. Þá tóku myndlistarmenn eins og Gunnlaugur Scheving, 
Þorvaldur Skúlason, Ásmundur Sveinsson og fleiri að fanga hinn vinnandi 
mann á listrænan hátt, undir auknum áhrifum frá nútímalistinni. Margar 
myndir Gunnlaugs eru af dugnaði, baráttu og yfirburðum mannsins 
gagnvart náttúruöflunum. Jafnvel í þessum myndum sem fjalla fyrst og 
fremst um verkamenn, konur, bændur og sjómenn er náttúran ávallt 
órjúfanlegur þáttur myndefnisins. Þannig héldu listir og náttúra áfram að 
móta sjálfsmynd þjóðar en nú undir öðrum áhrifum og með öðrum 
áherslum en áður (Æsa Sigurjónsdóttir, 2011; Hrafnhildur Schram; og 
Gunnar J. Árnason, 2011). 

Þegar abstraktlistin gerði innreið sína í íslenskt samfélag um miðja 20. 
öld var það í fyrsta skipti sem Ísland var samstíga en ekki á eftir í vestrænni 
listþróun. Geómetrísk, óhlutbundin abstraktlist varð yfirráðandi með enga 
sjáanlega tengingu við íslenska náttúru. Þrátt fyrir það fór íslenska 
abstraktlistin að taka á sig önnur einkenni og margir listamenn þróuðu list 
sína í átt til náttúrunnar á ný. Ljóðræn abstraktlist (e. abstract 
expressionism) í Evrópu og Bandaríkjunum sótti innblástur í drauma og 
tilfinningar mannsins. Íslenskir abstraktlistamenn notuðu líka sjálfsprottna 
tjáningu tilfinninga en leituðu þó til náttúrunnar eftir innblæstri. Dæmi um 
þessa þróun má sjá ef borin eru saman tvö verk: Málverk eftir Hjörleif 
Sigurðsson (Mynd 1.) frá árinu 19568 (Hanna G. Guðmundsdóttir, 2011: 
109) og Málverk eftir Kristján Davíðsson (Mynd 2.) frá 19649 (Ásdís 
Ólafsdóttir, 2011: 196): 

                                                           
8 Hjörleifur Sigurðsson. Málverk, 1956. Olía á striga, 140 x 120 cm. Listasafn Íslands. 
9 Kristján Davíðsson. Málverk, 1964. Olía á striga, 110 x 100 cm. Landsbankinn. 

  
Mynd 2. Ljóðrænt abstrakt verk Mynd 1. Geómetrískt abstrakt verk 



 

33 

Í myndunum hér á undan má sjá dæmi um hreint geómetrískt, abstrakt 
verk annars vegar, sem hefur enga tengingu við náttúruna, og hins vegar 
ljóðrænt abstrakt verk þar sem formin eru lífræn og litirnir líkari náttúrunni. 

Pólitískar deilur og íslensk náttúra liggja eins og rauðir þræðir í gegnum 
íslenska listasögu. Hér að ofan hafa nokkur dæmi verið nefnd til að sýna 
hvernig náttúran og umhverfið hafa birst. 

2.4 Hugmyndafræðin sem útinám byggir á 

Fjölmörg rit, ýmsar bækur og rannsóknir um útinám og tengd hugtök hafa 
litið dagsins ljós. Auk þess eru til margar námskenningar sem tengja mætti 
útinámi og útikennslu. Vegna umfangs þeirra og fjölda er nánast ómögulegt 
að gera grein fyrir þeim í stuttu máli. Hér verður því hvorki gerð tilraun til að 
gefa yfirsýn yfir útgefið efni né allar námskenningar sem snerta útinám. 
Enda gerir Jakob F. Þorsteinsson það með prýðilegum hætti í lokaritgerð 
sinni, Úti er ævintýri, og seinna í útgefinni bók, Að leika, læra og þroskast úti 
(Jakob F. Þorsteinsson, 2011a, 2011b). Útinám byggir á hugmyndum um 
reynslunám sem rekja má til John Deweys. Vegna þess var ákveðið að fjalla í 
stuttu máli um hugmyndir hans til að setja þessa ritgerð í 
hugmyndafræðilegt samhengi. Þess ber að geta að hugmyndir Deweys eru 
einkum áberandi í starfi margra leikskóla og í menntun list- og 
verkmenntakennara á Íslandi (Ólafur Páll Jónsson, 2010: 13). En 
hugmyndafræði John Deweys verður ekki lýst í stuttu máli. Heildarverk hans 
hafa verið gefin út í þrjátíu og sjö bindum auk þess sem hann skildi eftir sig 
ýmis önnur skrif (Ólafur P. Jónsson, 2010: 13) og ritunarferill hans spannar 
yfir 70 ár (Gunnar E. Finnbogason, 2010: 43). Það er því ekki fyrir leikmenn 
að fá yfirsýn yfir hugmyndafræði hans né að túlka hana með góðu móti upp 
á eigin spýtur. Þar að auki eru menntunar- og uppeldishugmyndir hans 
flóknar að því leytinu til að þær breyta um merkingu eftir því samhengi sem 
þær verða til í og í ljósi þess tíma sem þær voru skrifaðar (Gunnar E. 
Finnbogason, 2010: 44). Ýmsir heimspekingar og fræðimenn hafa skrifað 
um og túlkað rit John Deweys til að varpa ljósi á hugmyndafræði hans í 
tengslum við menntamál nútímans. Persónulega hef ég notið góðs af 
þekkingu þeirra og innsýn og verður því vísað hér að nokkru leyti í rit þeirra. 

2.4.1 Reynsla, umhverfi og listir 

Eins og áður hefur komið fram er grunn útináms að finna í reynslunámi, og 
kenningar um reynslunám eiga rætur að rekja til hugmynda John Deweys 
um reynslu (Gilbertson o.fl., 2006). Reynsla er miðlæg í skrifum Deweys og 
„grundvallaratriði í allir menntun“ (Ólafur Páll Jónsson, 2010: 21) og jafnvel 
þegar hann hefur fjallað um önnur viðfangsefni, eins og t.d. listir, setur hann 
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þau í bein tengsl við reynsluhugtakið. Þannig skrifaði hann ítarlega um 
samband reynslu og menntunar (Experience and Education, 1938/2000), 
reynslu og náttúru (Experience and Nature, 1929/1963), og list sem reynslu 
(Art as Experience, 1934/1980). Dewey færir rök fyrir því hvernig reynslan á 
sér aldrei stað í tómarúmi. Þó að reynslan eigi sér stað að vissu leyti innra 
með okkur með því að móta lífsviðhorf okkar þá mótast reynslan af þeim 
skilyrðum sem hún verður til í: 

Það eru uppsprettur utan við einstaklinginn sem verða tilefni til 
reynslu. Hann fær stöðuga næringu úr þessum uppsprettum. 
Enginn dregur í efa að barn í fjölbýlishúsi í fátækrahverfi öðlist 
öðruvísi reynslu en barn á menningarheimili, að sveitapilturinn 
fái öðruvísi reynslu en borgardrengurinn eða að drengur sem 
býr við hafið öðlist reynslu sem er frábrugðin reynslu piltsins 
sem hefur alist upp á grassléttum inni í landi. Venjulega tökum 
við þessar staðreyndir sem svo sjálfsagðan hlut að það taki því 
ekki að hafa orð á þeim. En þegar menn gera sér grein fyrir 
uppeldis- og menntunargildi þeirra vísa þær hina leiðina sem 
kennarinn getur farið til að stýra reynslu barnsins án þess að 
beita þvingun. (Dewey, 1938/2000: 50) 

Þannig útskýrir Dewey hvernig umhverfið og reynslan af því sem í 
kringum okkur er hefur mótandi áhrif á okkur. Með það í huga er 
nauðsynlegt að endurskoða eigin hugmyndir um menntun og kennslu og 
velta fyrir sér hvers konar reynslu við veitum nemendum. En við erum ekki 
óvirkir þiggjendur áhrifa og umhverfis, að sögn Dewey, reynsla sé bæði virkt 
og óvirkt ferli. Jóhanna Einarsdóttir (2010) útskýrir það þannig: 

Sá sem öðlast reynslu er því virkur að því leyti að hann gerir 
eitthvað – reynir eitthvað. Hann er óvirkur að því leyti að hann 
verður fyrir einhverju og tekur afleiðingum þess. Þegar 
einstaklingur öðlast reynslu bregst hann við aðstæðum með því 
að gera eitthvað; í framhaldi af því þarf hann að takast á við 
afleiðingarnar (bls. 59). 

Hugsun og ígrundun eru samofin reynsluhugtakinu hjá Dewey. 
Merkingarbær reynsla er aðeins möguleg með því að hugsa, ígrunda og gera 
sér grein fyrir tengslum milli þess sem er gert og afleiðingum þess (Jóhanna 
Einarsdóttir, 2010). Fyrir einstaklinginn snýst málið um það hvernig hann 
lærir af reynslunni. Dewey segir að í tengslum við menntun og skólastarf sé 
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lífsreynsla einstaklingsins sá grunnur sem allt nám byggist á og Jóhanna 
útskýrir hvernig þetta er grundvallaratriði fyrir skólastarf: 

Það tekur annars vegar til samfellu í reynslu barna, þ.e. hvernig 
byggt er á þeirri lífsreynslu sem barn hefur öðlast utan skólans 
og kemur með í farteskinu í skólann og hins vegar til þeirrar 
lífsreynslu sem barnið öðlast í skólanum og kennarinn stuðlar 
að, þ.e. til þeirra tækifæra og þess umhverfis sem kennarinn 
býr nemendum þar sem þeir geta öðlast reynslu. (Jóhanna 
Einarsdóttir, 2010: 61) 

Þannig er það undir kennaranum komið að kunna að nýta umhverfið og 
búa til aðstæður og leiðir, þannig að nemendur geti öðlast merkingarbæra 
reynslu sem sé einhvers virði fyrir þá og þeir geti lært af. Þetta er ekki 
túlkunaratriði í skrifum Deweys heldur miðlægt í hugmyndum hans. Hann 
talaði skorinort um þann þátt sem snýr að kennaranum varðandi umhverfið 
og reynslu nemenda: 

Sú höfuðábyrgð hvílir á kennurum að þeir ekki aðeins geri sér 
grein fyrir því almenna lögmáli að raunveruleg reynsla mótast 
af umhverfisskilyrðum heldur og að þeir viti í raun og veru 
hvaða umhverfi stuðlar að reynslu sem leiðir til þroska. 
Umfram allt ættu þeir að kunna að hagnýta hið efnislega og 
félagslega umhverfi sem er til staðar svo að fá megi út úr því 
allt sem stuðlað getur að því að byggja upp reynslu sem er 
einhvers virði. (Dewey, 1938/2000: 50) 

Varðandi útinám og útikennslu er þetta grundvallaratriði, þ.e.a.s. að 
reynsla mótast af umhverfisskilyrðum, að reynsla leiðir til þroska, og að 
kennarar geti nýtt fjölbreytt umhverfisskilyrði til að skapa merkingabæra 
reynslu. En hvernig koma listir inn í umræðuna og hvað sagði Dewey um 
listir og reynslu? Dewey skrifaði bókina Art as Experience en sumir halda því 
fram að aðalumræðuefnið þar snúist frekar um reynslu og að listir séu þar 
aukaatriði (Jackson, 1998: 123). Dewey hélt því fram að listir gætu verið 
meira en verkfæri til að veita okkur merkingabæra reynslu. Listir gætu 
t.a.m. víkkað sjóndeildarhringinn, breytt því hvernig við sjáum og upplifum 
heiminn og þannig átt þátt í að breyta hvoru tveggja í senn, okkur sjálfum 
og heiminum (Jackson, 1998: 33). Dewey bendir á að sá sem tekur þátt í 
listum, þó einstaklingur sé, sé hluti af samfélagi. Það sem einstaklingurinn 
framkvæmir og gerir er ávallt í samfélagslegu samhengi (Dewey, 1934/1980: 
326). Í því samhengi lagði hann áherslu á að reynsla sé ekki eitthvað sem 
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gerist aðeins í einstaklingnum sjálfum heldur sé hún ávallt í víxlverkun við 
umhverfið (Jackson, 1998:3). Þannig eru listir ein leið manna til að skilja 
eitthvað eftir sig fyrir komandi kynslóðir. Þeir geta síðan byggt ofan á þá 
þekkingu sem eftir situr og þannig þróast samfélög áfram (Eisner, 2002: 3). 
Dæmi um listamann sem skildi eftir sig dýrmæta þekkingu fyrir aðra til að 
byggja ofan á er jafnframt einn þekktasti listamaður sögunnar, Leonardo Da 
Vinci. Hann tefldi saman náttúru, vísindum og listum í þekkingarleit sinni: 

Öll náttúruskoðun hans beindist fyrst og fremst að sýnilegum 
fyrirbærum sem nýttust í listsköpuninni. Hann taldi að með því 
að skjóta vísindalegum stoðum undir málaralistina, sem honum 
var svo hjartfólgin, gæti hann þróað hana úr óbreyttu 
handverki í virt og göfugt viðfangsefni. (Gombrich, 1950/2008: 
294-296) 

Þannig að reynsla er eitthvað sem við öðlumst í víxlverkun við 
umhverfið. Við byggjum þekkingu okkar á reynslu og þannig er bakgrunnur 
einstaklinga ólíkur. Reynsla býr að hluta til innra með okkur en 
utanaðkomandi þættir hafa mótandi áhrif á reynsluna sem við öðlumst. Við 
öðlumst reynslu í gegnum félagsleg samskipti við aðra en hún er háð 
ígrundun til að hún nýtist einstaklingnum til hins ýtrasta og leiðir til þroska. 

Fagurfræðileg reynsla er ein tegund þekkingaröflunar að sögn Dewey. 
Gestur Guðmundsson orðaði það svo: 

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

Hin hefðbundni skóli, með ofuráherslu á bóknám veitir aðeins eina 
afmarkaða tegund reynslu (Dewey, 1938/2000). Það vekur upp spurningar 
um jafnrétti (einn af grunnþáttum menntunar) til náms þegar 
námsumhverfi og nálganir eru einsleitar, hvort sem áherslan er á bækur eða 
annað. Hverjir skilja það umhverfi sem boðið er upp á? Hverjir eru færir um 
að aðlagast og dafna í því umhverfi og hverjir ekki? 

Í ljósi þess að ábyrgð kennara felst m.a. í því að koma til móts við þarfir 
einstaklinga með tilliti til bakgrunns þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla: 
Almennur hluti 2011) þá er það ekki aðeins skynsamlegt, heldur 
undirstöðuatriði að nemendur fái fjölbreytt námsskilyrði og námsumhverfi á 
jafnréttissgrundvelli: 
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Góður kennari er næmur á fjölbreytileika í barna- og 
unglingahópnum og gætir þess að allir taki virkan þátt í námi á 
eigin forsendum. Fjölbreytt viðfangsefni og kennsluaðferðir eru 
lykillinn að því að koma til móts við ólíkar þarfir einstaklinga. 
(Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 
Magnúsdóttir, 2013: 58) 

Með því að veita nemendum fjölbreyttari leiðir til náms er kennarinn að 
koma til móts við mismunandi bakgrunn nemenda en jafnframt að opna 
nýjar víddir og skapa þannig tækifæri til að þroskast. Námsumhverfi fær allt 
aðra merkingu þegar hugsað er, með hugmyndafræði Dewey að leiðarljósi, 
út fyrir veggi skólans. Náttúra og nágrenni, samfélag og menning, fyrirtæki 
og atvinnulíf, stofnanir og söfn eru dæmi um möguleg námsumhverfi sem 
geta veitt nemendum margþætta og merkingabæra upplifun og 
námsreynslu sem getur leitt til þroska. 

2.4.2 Rannsóknir og umræða 

Á síðustu árum hefur orðið fjölgun á rannsóknum sem tengjast 
menntamálum og helst það í hendur við fjölgun nemenda í háskóla10. Þá 
hafa yfirvöld í nágrannalöndum og nokkrum OECD löndum sýnt 
menntarannsóknum aukinn áhuga á síðustu áratugum. Gerð var úttekt á 
rannsóknum á sviði fræðslu- og menntamála á Íslandi og var samantektin 
gefin út 2005. Skýrslan var fyrsta skref í áttina að því að auka og efla 
rannsóknir á fræðslu- og menntamálum á Íslandi. Úttektin átti m.a. að 
stuðla að eflingu rannsókna og kortleggja umfang og eðli þeirra 
(Rannsóknarmiðstöð Íslands og menntamálaráðuneytið, 2005: 5). Þar 
kemur fram að litið sé á rannsóknartengt framhaldsnám sem tækifæri til að 
styrkja rannsóknarstarfsemi (bls. 12). Nokkur OECD ríki, þar með talin 
Norðurlönd, hafa veitt menntarannsóknum sérstaka athygli og „litið svo á 
að mikilvægt væri að efla þann þekkingargrunn sem nauðsynlegur er til þess 
að nýsköpunarstarf skili árangri í hagkerfum samtímans“ (bls. 33). Hér á 
eftir er fjallað um nokkur lokaverkefni, nokkrar rannsóknir og greinar sem 
fjalla um útinám og/eða myndlist og myndlistarkennslu á Íslandi og erlendis. 

2.4.2.1 Hæfni kennara í útikennslu 
Rannsóknir hafa sýnt skýr tengsl á milli árangursríkra útikennslu og trúar 
kennara á eigin getu til að stunda útikennslu (Bandura, 1994). Með öðrum 

                                                           
10 Í tölum Hagstofu Íslands voru t.d. skráðir nemendur á háskólastigi 12.253 árið 
2001 en þeir voru 20.162 árið 2011 (Hagstofa Íslands, 2013). 
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orðum, það sem kennarar halda að þeir geti eða geti ekki gert stýrir því að 
einhverju leytir hvernig þeim tekst til (Nundy, Dillon og Dowd, 2009). Trú 
kennara á eigin getu í starfi tengist því að þeir móti sterka, faglega 
sjálfsmynd (Thornton og Hogan, 2004). Helsta hindrunin í útikennslu er 
takmörkuð þekking kennara (O’Donnell, Morris og Wilson, 2006) en 
samkennsla og samvinna kennara á milli getur aukið trú þeirra á eigin getu 
til að stunda útikennslu (Hanna, 1992). Þjálfun, þekking og reynsla af 
útinámi og útikennslu hlýtur því að vera undirstaða þess að kennurum 
finnist þeir hæfir til að fara út með nemendur. Niðurstöður rannsókna í 
Bretlandi benda til þess að hæfni, sjálfsöryggi og menntun kennara skipta 
máli þegar kemur að útikennslu (Nundy, Dillon og Dowd, 2009). Yfirvöld í 
Bretlandi hafa sýnt útinámi aukinn stuðning og viðurkennt rétt nemenda til 
að upplifa nám utan kennslustofunnar óháð aldri, þroska og aðstæðum 
hvers og eins (Deparment for Education and Skills, 2006). Yfirvöld þar hafa 
sýnt vilja í verki með því að veita skólum og kennurum aðgang að 
ráðgjafaþónustu um útinám11 (Nundy, Dillon og Dowd, 2009). 

2.4.2.2 Myndlist, útinám og sjálfbærni 
Í Evrópu, og sérstaklega á Norðurlöndum, er sjálfbærni eða sjálfbær þróun 
orðið æ algengara viðfangsefni í umræðum um skólamál. Í Aalto 
Háskólanum í Finnlandi er starfandi rannsóknarhópur sem vinnur að því að 
auka skilning á gildi þess að nota listir í náttúru- og umhverfisfræðslu og 
miðla upplýsingum þeim tengdum víðsvegar að úr heiminum12. Í mínum 
huga, eins og áður hefur komið fram13, er útinám eðlileg leið í menntun til 
sjálfbærni hvort sem viðfangsefnið snertir náttúru, umhverfi eða samfélag. 
Af þeim sökum hef ég einnig skoðað greinar og rannsóknir sem fjalla um 
sjálfbærni. Umræðugrundvöllur er nú til staðar um sjálfbærni og listkennslu 
á Norðurlöndum (Illeris, 2012). Fjórir hornsteinar mynda 
umræðugrundvöllinn. Þeir endurspegla fjórar stefnur í listkennslu14. 
Umræðugrundvöllurinn tengist hugtökum svo sem AESD15, praxis, change, 
performance, reflexivity, event, situatedness og collaboration. Full ástæða 
er fyrir myndlistarkennara á Íslandi að kynna sér umræðuna og hugtökin í 
ljósi listmenntunar á Íslandi. Mikilvægt er að myndlistarkennarar, eins og 

                                                           
11 National Advisory Group for out of classroom learning 
12 Sjá heimasíðuna www.naturearteducation.org 
13 Í kafla 2.2. 
14 Critical Art Education, Poststructuralist strategies, Visual culture pedagogy og 
Community oriented visual practices. 
15 Art Education for Sustainable Development. 

http://www.naturearteducation.org/
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aðrir kennarar, séu meðvitaðir um stefnur, strauma og stöðu mála í sinni 
kennslugrein, bæði á Íslandi og erlendis. Það gera þeir m.a. með því að 
halda uppi ígrundaðri umræðu um menntun til sjálfbærni. Hætta er þó á því 
að yfirvöld líti á gagnrýna umræðu sem hindrun á innleiðingu sjálfbærni í 
menntun (Illeris, 2012). Sjálfbærni er einn grunnþáttur menntunar og brýnt 
er að fagleg umræða um hana eflist hjá myndlistarkennurum sem og hjá 
öðrum kennurum. Sumir hafa nú þegar lagt áherslu á listir og menntun til 
sjálfbærni, átt innlegg í faglega umræðu um viðfangsefnið og lagt til leiðir í 
kennslu (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). 

Tilraunir hafa verið gerðar með umhverfismennt í gegnum myndlist16 þar 
sem saman koma listmenntaðir kennarar og kennarar í vísindum og þróa 
saman námskeið þar sem viðfangsefnið er umhverfismennt í gegnum 
myndlist (Inwood og Taylor, 2012). Það opnar nýjar víddir fyrir nemendum 
og gefur þeim tækifæri á að læra um umhverfismál með óhefðbundnum 
hætti. 

Hér á landi eru sífellt fleiri að tefla saman myndlist við hugtök eins og 
sjálfbærni, náttúru, umhverfi og menntun. Hugrún Þorsteinsdóttir skrifaði 
um skólaumhverfi, myndmenntakennslu og sjálfbærni í lokaverkefni sínu. 
Þar tvinnar hún saman umhverfi, myndlist og sjálfbærni sem rannsóknarefni 
og rannsakar áhrif umhverfis á tækifæri til myndmenntarkennslu (Hugrún 
Þorsteinsdóttir, 2011). Niðustöður sýndu m.a. að skólaumhverfið, bæði 
byggingar og umhverfið í kring, skiptir máli fyrir myndmenntakennslu sem 
leggur áherslu á menntun til sjálfbærni. Þar kom einnig fram að 
myndlistarkennarar í rannsókninni stunda útikennslu og nota náttúruna í 
nærumhverfi til náms (bls. 48- 49). 

Sjónrænir þættir og myndmál landslags í daglegu lífi eru viðfangsefnið í 
einni meistaraprófsritgerð (Helena Guttormsdóttir, 2011). Ljósi er varpað á 
mikilvægi þess að horfa og skynja umhverfið og er það sett m.a. í samhengi 
við stefnu menntayfirvalda. Ritgerðin sýnir hvernig hægt er að nota 
aðferðafræði Simon Bell til að greina íslenskt landslag og nærumhverfi með 
það að markmiði að auka umhverfislæsi og vekja athygli á lífrænum ferlum 
og breytingum í umhverfinu og náttúrunni. Ritgerðin er gott innlegg í 
umræðuna um náttúru, umhverfi og myndlist og sýnir hvernig það að horfa 
er virk og skapandi athöfn. Ritgerðin varpar ljósi á mikilvæga þætti í 
umhverfinu, náttúrunni og landslaginu og gefur lesandanum tæki og tól sem 
nýst geta myndlistarkennurum og öðrum til þess að horfa betur og njóta 
þess sem í kringum okkur er. 

                                                           
16 (e. Environmental Art Education). 
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Ýmsar aðrar meistaraprófsritgerðir fjalla um málefni sem tengjast 
myndlist, útinám og/eða sjálfbærni. Sem dæmi má nefna ritgerð Ásdísar 
Mercedes Spanó sem fjallar um listir og siðferði, þ.e.a.s. listir og hlutverk 
þeirra í mótun framtíðar með hliðsjón af menntun til sjálfbærni (2011). 
Listgreinakennsla á Íslandi í tengslum við hugmyndafræði Elliot W. Eisner er 
umfjöllunarefni meistaraprófsritgerðar Sigrúnar T. Steinþórsdóttur (2011). 
Hugmyndir Eisner um menntun og skólastarf má að mörgu leyti rekja til 
John Dewey og eiga jafnframt ýmislegt sameiginlegt með hugmyndum 
Guðmundar Finnbogasonar. Sara Hauksdóttir fjallar um sköpun, leiklist og 
útinám í tengslum við grunnþætti menntunar í meistaraprófsritgerð sinni 
frá 2012. Sum lokaverkefni eru verkefnasöfn fyrir útikennslu og útinám og 
má þar nefna sem dæmi meistaraprófsverkefni Kristínar Sigurðardóttur sem 
gaf út verkefnasafn vorið 2013 með áherslu á hönnun og smíði. Eins er 
lokaritgerð Guðrúnar Gísladóttur (2013) m.a. verkefnasafn um heildstæða 
nálgun í náttúrugreinum og list- og verkgreinum. Guðrún teflir þar saman 
listgreinum og náttúrufræði fyrir miðstig grunnskóla með hliðsjón af 
grenndarnámi, umhverfismennt, náttúruvernd og grunnþáttum menntunar. 

2.4.2.3 Íslenskar rannsóknir sem tengjast útinámi 
Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi í tengslum við útinám. Þær 
eru ólíkar að mörgu leyti þar sem tilgangur, markmið, aldur þátttakenda, 
áfangastaðir og ferðalög eru mismunandi. Sumar rannsóknir tengdust t.d. 
stuttum ferðum með unga nemendur í nágrenni skólanna en aðrar tengdust 
lengri ferðum á hálendi Íslands með unglinga. Má þar t.d. nefna rannsókn 
Sigrúnar Júlíusdóttur frá 2002 og meistaraprófsritgerð Jakobs F. 
Magnússonar (2011a) en bæði sýndu jákvæð áhrif útináms og útivistar á 
þátttakendur. Kristín Norðdahl gerði rannsókn á áhrifum skógarferða á 
leikskólabörn. Í ljós kom að skógarferðir höfðu „sérstakt gildi fyrir þroska og 
líðan barnanna“ og „virtust hafa jákvæð áhrif á líkamlegt heilbrigði 
barnanna, sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust, áhuga og nám, sköpunargleði, 
hugmyndaflug og ekki síst á samskipti þeirra sín á milli og við kennarana“ 
(Kristín Norðdahl, 2005). 

2.4.2.4 Rannsóknir yfirvalda á Íslandi 
Yfirvöld hafa staðið að ýmsum rannsóknum á listgreinakennslu undanfarin 
ár. Reykjavíkurborg skipaði starfshóp árið 2007 um listgreinakennslu í 
grunnskólum Reykjavíkur. Í skýrslu starfshópsins kom ýmislegt forvitnilegt 
fram m.a. voru heimsóknir skóla á tvö stærstu listasöfn áberandi fleiri hjá 
þeim sem staðsettir voru „frekar nálægt söfnunum“ (Menntasvið 
Reykjavíkur, 2009: 14, 35). Niðurstöður sýndu að starfandi 
listgreinakennurum í grunnskólum þótti samþætting námsgreina almennt 
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jákvæð (bls. 35). Þegar listgreinakennarar voru spurðir um mikilvægi lista í 
grunnskólum var ein niðurstaðan að „vera læs á umhverfi sitt“ (bls. 28). 
Aðspurð hvert viðhorf þeirra væri til samþættingar listgreina við aðrar 
námsgreinar, var m.a. nefnt að nýta mætti grenndarskóga til að ná í 
mynstur, sækja efnivið fyrir smíði og samþætta við líffræði og náttúrufræði 
(bls. 29). Þá var skapandi námsumhverfi á óskalista listgreinakennara (bls. 
30). Og þó að það hafi ekki verið útskýrt nánar í rannsókninni er spurning 
hvort túlka mætti skapandi námsumhverfi m.a. sem umhverfið í kringum 
skólann með tilliti til útináms. 

Í viðamikilli útttekt á list- og menningarfræðslu á Íslandi sem Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið lét gera kom fram að listfræðsla á Íslandi var góð 
miðað við alþjóðlegan mælikvarða. Leikskólarnir fengu sérstaklega góða 
einkunn varðandi listfræðslu: 

Leikskólar á Íslandi eru mjög fjölbreyttir og virðast allir sinna 
börnum mjög vel í skapandi umhverfi. Félagsleg samskipti við 
umhverfið eru mikil og börnin eru hvött til að læra í sátt við 
umhverfið. (Bamford, 2011: 38) 

Hins vegar voru ýmsar tillögur um úrbætur og ábendingar um rannsóknir 
sem æskilegt væri að gera. Nokkrar tillögur vöktu athygli mína í tengslum 
við þessa ritgerð. Þær fyrstu vörðuðu stefnumótun og framkvæmd þar sem 
lagt var til að þróa námsleiðir í listum sem, með heildstæðum hætti, taka til 
allrar menntunar barnsins og stuðla jafnframt að samþættu, skapandi námi 
í gegnum listir (bls. 167). Ein tillaga um úrbætur snerist um samvinnu þar 
sem lagt var til formlegu og öflugu samstarfi skóla við skapandi 
atvinnugreinar (bls. 167). Nokkrar tillögur til úrbóta sem vöktu athygli mína í 
tengslum við þessa ritgerð vörðuðu menntun kennara. Þar kom fram að 
„kennaramenntun er nú í endurskoðun og er nauðsynlegt að nýta 
niðurstöðu þessarar úttektar og annarra rannsókna til að bæta 
kennaramenntun í listum“. Auk þess var lagt til að fylgjast náið með gæðum 
í list- og menningarfræðslu í kennaranámi og fjölga viðurkenndum 
námsleiðum svo kennarar og listamenn eigi betri möguleika á að bæta 
hæfni sína (bls. 168). Rannsóknir sem æskilegt væri að gera sneru að 
menntun kennara (bls. 168). Þó svo að það vanti fleiri rannsóknir á þessu 
sviði eru yfirvöld að stíga ákveðin skref í átt til úrbóta í þessum efnum, að 
mínu mati, með eflingu menntarannsókna (Rannsóknarmiðstöð Íslands og 
menntamálaráðuneytið, 2005). 

Með tilkomu grunnþátta menntunar í nýrri menntastefnu eru teikn á 
lofti um úrbætur í menntamálum. Sköpun er einn grunnþáttur menntunar 
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og á að liggja sem rauður þráður, eins og grunnþættirnir allir, í gegnum alla 
menntun á öllum skólastigum. Í nýrri menntastefnu er talað um nauðsyn 
þess að styrkja tengsl menntunar við samfélagið og þar með atvinnulífið 
(Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið 2013). Menntavísindasvið Háskóla 
Íslands hefur endurskoðað menntun kennara, lengt námið og m.a. stuðlað 
að endurbótum og eflingu skapandi kennsluhátta17. Að mínu mati eru þetta 
dæmi um skref í átt til þróunar og endurbóta í menntun kennara á Íslandi 
og af þeim sökum tek ég undir með Anne Bamford sem þykir framtíðin björt 
með tilliti til listfræðslu á Íslandi (Bamford, 2011: 168). 

Í rannsókn um starfshætti í grunnskólum sem framkvæmd var á árunum 
2009- 2011 kom fram að það sem kennurum fannst helst skorta í sinni 
kennslu var útikennsla og vettvangsferðir, eða 62% þátttakenda 
(Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 2010.)18. Það átti bæði við um list- og 
verkgreinakennara sem og aðra kennara. Aðspurðir hversu oft þeir 
stunduðu útikennslu eða færu í vettvangsferðir sögðu 20% list- og 
verkgreinakennara aldrei gera það, 42% sjaldnar en 1-3 sinnum í mánuði og 
25% fóru 1-3 sinnum í mánuði. Um 87% grunnskólakennara fara sjaldnar en 
1-3 sinnum í mánuði eða aldrei. Svör allra kennara til samans var á 
svipuðum nótum og svör list- og verkgreinakennara. Með öðrum orðum, 
grunnskólakennarar vilja stunda útikennslu og vettvangsferðir í meira mæli 
en þeir gera. 

2.5 Samantekt 

Reynsla er miðlægt hugtak í hugmyndum Deweys og hann skrifaði margt 
þar að lútandi. Hann fjallaði ítarlega um menntun og listir og mikilvægi þess 
að kennarar almennt veiti nemendum tækifæri til að öðlast merkingarbæra 
reynslu sem þeir geti ígrundað og menntast af. Þetta er kjarninn í 
hugmyndafræðinni sem liggur til grundvallar þessari ritgerð. Þegar kennari 
fer með nemendur sína út fyrir veggi skólans, í náttúruna og umhverfið, 
bjóðast tækifæri til fjölbreyttrar reynslu sem getur leitt til þroska. 
Nemendur koma inn í skólakerfið með ólíkan bakgrunn og ólíka reynslu. Sá 
bakgrunnur getur hjálpað þeim að aðlagast og verða læsir á skólaumhverfið 

                                                           
17 Má þar nefna t.d. stofnun Rannsóknarstofu um skapandi skólastarf vorið 2013. 
Sjá www.hi.is/menntavisindasvid/rannsoknarstofur (Menntavísindasvið Háskóla 
Íslands, e.d.). 
18 Þó svo að fram komi fremst í skýrslunni að gögnin séu vinnugögn og ekki ætti að 
vísa í niðurstöður, fékk ég óformlegt samþykki í gegnum tölvupóst fyrir notkun 
þeirra frá verkefnisstjóra rannsóknarinnar, Gerði G. Óskarsdóttur. Verið er að skrifa 
bók um niðurstöðurnar. 

http://www.hi.is/menntavisindasvid/rannsoknarstofur
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eða unnið gegn aðlögun og læsi. Fjölbreytt námsskilyrði eru skref í átt til 
jafnréttis þar sem það kemur til móts við margbreytileikann í 
nemendahópnum en opnar jafnframt nýjar víddir og fleiri tækifæri til náms. 
Þannig eru kennarar í lykilhlutverki gagnvart nemendum sínum og með því 
að skapa slíkt umhverfi að merkingarbær reynsla geti orðið til þess að 
nemendur öðlist nýja, ígrundaða þekkingu sem leiðir til þroska. Í því ljósi 
ætti útinám að vera eðlilegur og sjálfsagður þáttur í náms- og þroskaferli 
nemenda. 

Finna má fjölmargar rannsóknir og rit um myndlist, útinám og sjálfbærni, 
m.a. á Norðurlöndum sem eru öflug í umfjöllun um tengsl myndlistar, 
náttúru og menntunar19. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á síðustu árum 
á Íslandi í tengslum við útinám og/eða listir, bæði af einstaklingum en einnig 
yfirvöldum og gerð var grein fyrir hér að ofan. Fjöldi þeirra er vísbending um 
aukinn áhuga á þessum málaflokkum á Íslandi. Þó ber að hafa í huga að 
fjölgun hefur orðið á nemendum í háskólanámi og rannsóknum einnig. 
Margar rannsóknir falla vel að nýrri menntastefnu og grunnþáttum 
menntunar, t.d. sköpun og sjálfbærni, og eru innlegg í umræðu um þá 
þætti. Yfirvöld hafa sýnt aukinn áhuga á listgreinakennslu og staðið fyrir 
rannsóknum. Þannig hafa þau veitt málaflokknum stuðning og leitað leiða til 
úrbóta í almennri menntun á öllum skólastigum en einnig í 
kennaramenntun og í listkennslu. Þrátt fyrir aukinn áhuga og stuðning við 
málaflokkinn er þörf á fleiri og fjölbreyttari rannsóknum og meiri umfjöllun 
um myndlistarkennslu, útinám, náttúru, umhverfi og sjálfbærni með tilliti til 
menntunar. Með áframhaldandi gagnrýninni og ígrundaðri umræðu í bland 
við nýlegar rannsóknir er raunhæfur möguleiki á framförum og úrbótum. 
Myndlistarkennarar sem íhuga útikennslu þurfa að spyrji sig „hvað er ég að 
vilja út?“. Þessi rannsókn skoðar viðhorf og hugmyndir nokkurra 
myndlistarkennara sem stunda útikennslu. Hún lýsir hvers vegna og hvernig 
þátttakendur nota náttúruna og umhverfið í kennslu. 

 

                                                           
19 Sjá www.naturearteducation.org. 

http://www.naturearteducation.org/
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3 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknaraðferðirnar sem hér verður fjallað um voru valdar til að fá fram 
sem skýrasta mynd af viðhorfum, skoðunum og hugmyndum 
myndlistarkennara sem stunda útikennslu og fá innsýn í það hvernig þeir 
nota náttúruna og umhverfið í kennslu. 

Rannsóknin var eigindleg þar sem viðtöl voru tekin við átta starfandi 
myndlistarkennara sem stunda útikennslu. Valdir voru myndlistarkennarar 
sem nota náttúru og umhverfi reglulega sem eðlilegan þátt 
þekkingaröflunar og færniþjálfunar í námi og kennslu. Gerðar voru 
vettvangsathuganir í útikennslu hjá sjö af þeim átta kennurum sem þátt 
tóku í rannsókninni, ein hjá hverjum þeirra. 

Í þessum kafla er rannsóknarferlinu lýst, hugtök skýrð og rök færð fyrir 
aðferðum og leiðum. Rannsóknarsniðið verður til umfjöllunar fyrst þar sem 
kynntir eru helstu þættir, kostir, ókostir og takmarkanir. Þar á eftir er sagt 
frá þátttakendum í rannsókninni og hvernig þeir voru valdir. Næst eru leiðir 
til gagnaöflunar kynntar, sagt er frá hvernig greiningunni var háttað og 
áhrifaþáttum rannsóknarinnar eru gerð skil. Siðferðileg álitamál eru til 
umfjöllunar þar á eftir þar sem greint er frá persónulegum skoðunum 
rannsakanda og gerð grein fyrir trúnaði við þátttakendur og öflun leyfa. 
Kaflanum lýkur með umfjöllun um trúverðugleika og gildi rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsókn þessi er eigindleg tilviksathugun (e. case study) og var gagnaöflun 
aðallega í formi viðtala og vettvangsathugana. Þema greining (e. thematic 
analysis) var notuð til að greina gögnin. Eigindleg tilviksathugun (e. case 
study) er rannsóknaraðferð þar sem ákveðið viðfangsefni, í þessu tilfelli 
myndlistarkennarar sem stunda útikennslu, er sérstaklega til skoðunar 
(Lichtman, 2006: 74 og Gall, Borg og Gall 1996: 544). Í eigindlegum 
rannsóknum er lögð áhersla á dýpt rannsóknarinnar fremur en fjölda 
þátttakenda (Lichtman, 2006: 14, 119) og ólíkt megindlegum rannsóknum 
er ekki reynt að alhæfa um þýðið (Grétar L. Marinósson. 2004). Þannig er 
ekki hægt að álykta um hugmyndir og hugsjónir annarra myndlistarkennara 
út frá þessari rannsókn. 

Viðtölin veittu innsýn í hugmyndir og hugsjónir þátttakenda en 
vettvangsathuganir í útikennslustundum sýndu viðhorf, skoðanir og 
hugmyndir þeirra í verki og voru því mikilvæg viðbót við viðtölin. Ekki þótti 



 

46 

nauðsynlegt að fá frekari gögn frá kennurum til greiningar svo sem 
kennsluáætlanir þar sem þær sögðu lítið um hugmyndir og ástæður 
kennaranna fyrir útikennslunni. Þar að auki kynnu einhverjir að fara út með 
nemendur án þess að það kæmi fram í áætlunum. Þess í stað var ákveðið að 
skoða yfirlýsta stefnu skólans varðandi útinám, náttúru og umhverfi og 
kanna hvaða áhrif kennarar töldu það hafa á eigin útikennslu. Það reyndist 
vera rannsókninni til bóta, gaf henni meiri dýpt og betri innsýn í 
viðfangsefnið frá öðrum sjónarhóli. 

Kostir rannsóknarsniðsins eru að þátttakendur gátu fjallað frjálst um 
eigin afstöðu til viðfangsefnisins. Þannig gátu fjölþættar skoðanir komið 
fram sem ólíklegt er að fanga með t.d. viðhorfskönnun eða spurningalista 
(Lichtman, 2006: 34-35). Opin, eða hálf-opin viðtöl gefa rannsakendum 
tækifæri til að kanna frekar (e. probe) hvað liggur á bak við svör 
viðmælenda og ná þannig fram frekari skilningi á hugmyndum og skoðunum 
þátttakenda (Bogdan og Biklen, 2003: 96). 

Ókostir rannsóknarsniðsins eru þeir að árangur gagnaöflunar er undir 
rannsakanda komið. En það er jafnframt eðli eigindlegra rannsókna. 
Rannsakandi er sýnilegur og óhjákvæmilegur áhrifaþáttur í eigindlegum 
rannsóknum en hann er jafnframt mikilvægur (Lichtman, 2006: 12, 206). Á 
hinn bóginn getur rannsakandi í megindlegum rannsóknum kosið að vera 
fjarlægur og nánast ósýnilegur (Lichtman, 2006: 7 og Sigurlína Davíðsdóttir, 
2003: 221). Í rannsókn sem þessari þarf rannsakandinn að vera vel 
undirbúinn og byggja upp viðtölin þannig að þau verði eðlileg og að 
skoðanir þátttakenda komi skýrt fram. Rannsakandi þarf jafnframt að vera 
vakandi fyrir hliðarsporum sem gætu þróast í viðtalinu sjálfu (Lichtman, 
2006: 12-13) og gætu gefið dýrmætar en ófyrirsjáanlegar upplýsingar. Þetta 
á líka við í vettvangsathugunum. Hæfni rannsakandans til að fanga það sem 
skiptir máli og vinna vel úr því er undirstöðuatriði fyrir sannfærandi, 
trúverðuga og gilda rannsókn. 

Takmarkanir þessarar rannsóknar felast fyrst og fremst í því, eins og áður 
kom fram í umfjöllun um rannsóknarsniðið, að hún hefur ekki 
alhæfingargildi og réttmæti hennar verður ekki prófað með endurtekningu 
eins og í megindlegum rannsóknum. Þá geta áhrifaþættir, sem fjallað er um 
síðar í kaflanum, haft takmarkandi áhrif á rannsóknina. 

3.2 Þátttakendur í rannsókninni 

Áhersla var lögð á að vanda val þátttakenda en æskilegt þótti í upphafi að 
hafa þá sex til tíu svo að margvísleg sjónarmið kæmu fram, en ekki fleiri en 
tíu þar sem úrvinnsla gagna yrði of mikil og flókin miðað við stærð 
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verkefnisins. Að lokum urðu þátttakendur átta talsins. Lagt var upp með 
veltiúrtak (e. snowballing) en þegar leið á rannsóknina vantaði fleiri 
þátttakendur svo ég notaði aðrar leiðir eins og fram kemur hér á eftir. Ég 
fékk ýmsar ábendingar um hugsanlega þátttakendur en ég taldi nauðsynlegt 
að þeir skilgreindu sig sem myndlistarkennarar sem stunduðu útikennslu. 
Þetta var undirstöðuatriði til þess að hægt væri að rannsaka hvers vegna og 
hvernig þeir nýttu náttúruna og umhverfið í kennslu. Þátttakendur voru 
valdir eftir ábendingum frá öðrum myndlistarkennurum óháð skólastigi. Í 
flestum tilfellum hafði ég fyrst tölvusamskipti við hugsanlega þátttakendur. 
Ég vildi gefa þeim tíma til umhugsunar áður en þeir svöruðu og gefa þeim 
þannig tækifæri til þess að afþakka þátttöku sem og varð í nokkrum 
tilvikum. Dag einn rakst ég á tvo myndlistarkennara í útikennslu þar sem ég 
átti leið hjá. Ég spjallaði við þá og bað um leyfi til að vera í tölvusamskiptum 
við þá um haustið. Einnig hafði ég samband við Félag íslenskra 
myndlistarkennara á samskiptasíðunni Facebook og auglýsti þar eftir 
myndlistarkennurum sem stunda útikennslu. Þar fékk ég góð viðbrögð og 
ábendingar sem urðu til þess að tveir þátttakendur til viðbótar bættust í 
hópinn. 

Þátttakendur höfðu ólíkan bakgrunn og menntun. Sumir áttu rætur að 
rekja til útlanda og menntuðust að öllu leyti erlendis. Aðrir menntuðust að 
hluta til erlendis en sumir ólust upp og menntuðust á Íslandi. Þátttakendur 
hlutu menntuðun sína ýmist á Íslandi, Ítalíu, Spáni, í Frakklandi, Svíþjóð eða 
Danmörku. Sumir þátttakendur voru listamenn en aðrir lærðir 
myndlistarkennarar sem voru í kennslu ýmist í grunnskóla, myndlistarskóla 
eða framhaldsskóla. Sumir höfðu reynslu af því að kenna öllum 
aldurshópum, allt frá börnum upp í fullorðna, og aðrir höfðu aðeins reynslu 
af myndlistarkennslu á grunnskólastigi. Flestir þátttakendur höfðu einnig 
aðra menntun samhliða kennara- eða myndlistargráðu, svo sem í 
húsgagnasmíði, leiklist, leikbrúðugerð, tækniteiknun, íþróttakennslu, 
menningarstjórnun og útinámi. Misjafnt var hvort þátttakendur höfðu 
reynslu af útinámi í eigin námi. Sumir höfðu enga reynslu af útinámi í eigin 
námi, aðrir takmarkaða reynslu en sumir höfðu stundað útinám alla sína 
skólagöngu alveg frá barnæsku. Sumir voru nýbyrjaðir að kenna, aðrir búnir 
að kenna í einhver ár og einn viðmælandi hafði meira en 30 ára 
kennslureynslu. Þátttakendur fengu eftirtalin dulnefni til að gæta 
nafnleyndar: Auður, Brynja, Elín, Guðríður, Guðrún, Karítas, Nanna og Sara. 
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3.3 Gagnaöflun, gagnagreining og áhrifaþættir 

Hér verður skýrt frá og rök færð fyrir helstu þáttum gagnaöflunar og 
gagnagreiningar. Að lokum eru áhrifaþættir í rannsókninni teknir til 
umfjöllunar. 

3.3.1 Gagnaöflun 

Tekin voru átta einstaklingsviðtöl við myndlistarkennara og farið var í sjö 
vettvangsathuganir hjá sömu kennurum í útikennslustund. Ekki reyndist 
mögulegt að fylgja einum þátttakanda út á vettvang. 

Viðtölin voru hljóðrituð og ljósmyndir voru teknar af nemendaverkum og 
ýmsum gögnum í myndlistarstofunni, af skólanum og umhverfinu í kringum 
skólann. Í vettvangsathugunum voru óformleg samtöl þátttakenda og 
rannsakanda hljóðrituð, samtöl þátttakenda og nemenda voru einnig 
hljóðrituð og teknar voru ljósmyndir af aðstæðum, umhverfi og 
fyrirkomulagi útikennslunnar. 

Viðtöl og vettvangsathuganir áttu sér stað frá 2. maí 2012 til 6. febrúar 
2013. Misjafnt var hvort vettvangsathugun fylgdi strax í kjölfar viðtals eða 
hvort byrjað var á vettvangsathugun og síðan tekið viðtal. Af ólíkum 
ástæðum áttu viðtöl og vettvangsathuganir sér stað ýmist samdægurs, með 
nokkurra vikna millibili eða, eins og í einu tilfelli, sitt hvoru megin við 
sumarfrí. Ég leit svo á að ég þyrfti að vera sveigjanleg að þessu leyti og leyfa 
þátttakendum að velja þann tíma sem hentaði þeim best. Það taldi ég 
undirstrika óþvingaða rannsókn og hjálpa til við að vinna traust viðmælenda 
og skapa afslappað andrúmsloft til gagnaöflunar. 

Viðtölin voru hálf-opin (e. guided interviews, semi-structured interviews) 
en sú aðferð leyfir rannsakandanum að styðjast við fyrirfram ákveðinn 
viðtalsramma en gefur einnig svigrúm til að spyrja annarra spurninga, leyfa 
viðmælendum að fjalla um það sem þeir hafa áhuga á og fara út fyrir 
rammann gerist þess þörf (Lichtman, 2006: 118 og Gall, Borg og Gall, 1996: 
310). Þessi viðtalsaðferð hentaði mér mjög vel fyrst og fremst vegna þess 
hve reynsla mín í viðtalstækni er takmörkuð. Ég hafði ramma til að vinna 
eftir en hafði einnig svigrúm fyrir ófyrirséða stefnu sem viðtölin gætu tekið. 
Til þess að þátttakendur gætu tjáð sig frjálslega um persónulegar hugmyndir 
og skoðanir var mikilvægt að viðmælendur upplifðu viðtalið sem afslappað 
samtal frekar en formlegt og stíft viðtal. Það hjálpaði til við að skapa 
óþvingað og óformlegt andrúmsloft í viðtalinu, að leyfa þátttakendum að tjá 
sig óheft og svara spurningum með eigin orðum. Opnar spurningar krefjast 
ítarlegri umfjöllun þátttakenda en lokaðar spurningar(Gall, Borg og Gall, 
1996: 310). Dæmi um opna spurningu sem ég notaði í viðtölunum er: 
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Hvernig undirbýrðu útikennsluna? Lokaðar spurningar gefa viðmælendum 
kost á að svara já eða nei og henta oft illa þegar rannsóknarefnið er, eins og 
í þessu tilfelli, hugmyndir, viðhorf og skoðanir þátttakenda. Ég notaði þó 
nokkrar lokaðar spurningar þegar það átti við. Dæmi um lokaða spurningu 
sem ég notaði í viðtölunum er: Stundaðir þú útinám í þínu námi? Ef svarið 
var já, þá bað ég viðmælandann um að lýsa því nánar með eigin orðum, en 
ef svarið var nei, þá kannaði ég svarið ítarlegar með því að spyrja fleiri 
tengdra spurninga (e. probing) til þess að gefa þátttakendum kost á að rifja 
upp skólagöngu sína og fullvissa sig um að þeir höfðu gefið rétt svar. 

Stundum eru spurningalistar sendir til þátttakenda áður en viðtöl eru 
tekin. Það gefur viðmælendum kost á undirbúa sig. Í þessari rannsókn hefði 
það að vissu leyti verið til bóta að geta gefið viðmælendum tíma til að rifja 
upp eigin skólagöngu og velta fyrir sér erfiðum spurningum. Hins vegar taldi 
ég að það hefði orðið til þess að aðrar dýrmætar upplýsingar hefðu ekki 
komið fram. Til dæmis hefðu viðmælendur hugsanlega ekki viðurkennt það 
fyrir mér að geta ekki skilgreint hvað útinám er. Sömuleiðis hefðu sumir 
viðmælendur hugsanlega ekki viðurkennt fyrir mér að þeir hefðu ekki 
hugsað út í sumar spurningarnar. Það sem viðmælendur gátu ekki fjallað um 
eða gátu ekki svarað í viðtölunum veitti einnig dýrmætar upplýsingar um 
afstöðu þeirra, skoðanir og hugmyndir um viðfangsefnið. Ég ákvað því að 
senda ekki viðtalsramma til viðmælenda og sagði sem minnst um 
viðfangsefni rannsóknarinnar fyrirfram. Ég tel það hafa verið rannsókninni 
til bóta. 

Vettvangsathuganir gáfu innsýn í hvernig þátttakendur fjölluðu um og 
notuðu náttúruna og umhverfið í kennslu. Í upphafi voru 
vettvangsathuganir ljósmyndaðar og að hluta til hljóðritaðar en aðallega 
voru athugasemdir skrifaðar á vettvangi og upp úr eigin hugleiðingum eftir 
á. Stuðst var við minnispunkta (viðauki IV) sem ég notaði til undirbúnings og 
til upprifjunar í lokin. Þegar leið á rannsóknina fann ég þörf fyrir nákvæmari 
gagnaöflun á vettvangi. Ég hljóðritaði þá í meira mæli og tók fleiri myndir í 
vettvangsathugunum en ég hafði gert í upphafi rannsóknar. Ljósmyndirnar 
voru teknar fyrst og fremst til upprifjunar fyrir sjálfan mig. Nokkrar 
ljósmyndir voru notaðar í ritgerðinni. Þær voru prentaðar út og teiknað var 
inn á myndirnar til að koma í veg fyrir að hægt yrði að bera kennsl á 
þátttakendur eða nemendur. 

Í rannsóknum almennt er mælt með því að safna fleiri tegundum gagna 
til að varpa ljósi á viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhólum og þá er gjarnan 
talað um margprófun (e. triangulation) (Grétar L. Marinósson, 2004; Gorard 
og Taylor, 2004). Af þeim ástæðum var öðrum gögnum safnað, svo sem 
ljósmyndum af nemendaverkum ásamt hljóðrituðum umfjöllunum 
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þátttakenda um verkin og upplýsingum um stefnu skólanna af heimasíðum. 
Gögnin veittu verðmætar upplýsingar fyrir rannsóknina en voru ekki notuð 
til þess að staðfesta áreiðanleika annarra gagna heldur til að fá ítarlegri 
upplýsingar frá öðru sjónarhóli eins og margprófun gerir ráð fyrir (Gorard og 
Taylor, 2004: 45). Skoðun á verkum nemenda með þátttakendum gaf þeim 
tækifæri til að gefa ítarlegri útskýringar á eigin kennsluháttum varðandi 
náttúru og umhverfi. Ég gerði mér vonir um að fá að sjá nemendaverk hjá 
flestum þátttakendum en raunin varð önnur. Nokkrir höfðu sent nemendur 
heim með verkin, einn þátttakandi hafði ekkert að sýna þar sem skólaárið 
var að klárast og allt frágengið. Annar hafði engin verk að sýna þar sem 
skólaárið var að hefjast. 

3.3.2 Gagnagreining 

Greining gagna fór fram eftir leiðum þema greiningar (e. thematic analysis). 
Hún felur í sér sex þrep þar sem þemun þróast út frá gögnunum sjálfum í 
stað þess að rannsakandi ákveði þau fyrir fram eða noti viðtalsramma til að 
móta þemu (Braun og Clarke, 2006). Þetta þótti mér æskileg aðferð til 
greininga af þremur ástæðum. Í fyrsta lagi hafði ég undirbúið viðtölin með 
það í huga að þau gætu tekið óvænta stefnu og gefið þar af leiðandi 
ófyrirsjáanlegar upplýsingar. Þema greining leyfir gögnunum að tala og 
gefur þar með svigrúm fyrir ófyrirsjáanlegar upplýsingar til að hafa áhrif á 
mótun lykla og þema sem nýtast seinna við vinnslu á niðurstöðum20. Í öðru 
lagi er eðli þema greiningar sú að hún hentar mörgum mismunandi 
tegundum rannsókna og er þannig opin og sveigjanleg en hefur þó skýran 
verkramma til að vinna eftir (Braun og Clarke. 2006: 87). Í þriðja lagi hafði 
ég skýran vinnuramma í sex þrepum til að vinna eftir sem leið að lokum til 
ítarlegrar úrvinnslu gagna. Greining felur í sér að flokka svör, greina áherslur 
og þemu, og túlka tjáningu viðmælenda. Þema greining felur í sér sex þrep 
þar sem markviss endurskoðun og ígrundun gagna er nauðsynleg. Fyrsta 
þrep felur í sér að kynnast gögnunum. Eftir gagnasöfnun og hljóðritun eru 
gögnin vandlega lesin yfir og fyrstu hugmyndir skráðar. Annað þrep felur í 
sér að málsgreinar, setningar eða önnur gögn eru merkt í lykla eftir 
innihaldi. Þá eru lyklarnir endurskoðaðir og endurmetnir með því að lesa 
upphafsgögnin aftur og bera þau saman við lyklana. Í þriðja þrepinu eru 
                                                           
20 Í gagnagreiningunni, eins og í gagnaöfluninni og túlkun niðurstaðna er 
rannsakandinn meðvitaður um að hann sjálfur er áhrifavaldur á öllum stigum 
rannsóknarferlisins. Það er í gegnum augu hans og eyru sem upplýsingarnar síast og 
hann tekur meðvitaðar ákvarðanir um greiningu gagna; hvaða gögn skipta máli fyrir 
rannsóknina og hvaða gögn skipta ekki máli; hvernig gögnin eru túlkuð og hvernig 
niðurstöður fást. 
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lyklarnir flokkaðir í sameiginlega flokka. Fjórða þrepið felur í sér að 
flokkarnir eru endurskoðaðir og bættir með því að skoða og ígrunda fyrri 
gögn. Í fimmta þrepinu, þegar endanlegir flokkar liggja fyrir, er hægt að 
finna og móta þemu. Þemun skulu vera fá en hnitmiðuð, viðeigandi og 
mikilvæg fyrir rannsóknina og rannsóknarspurninguna. Lykilatriði í 
gagnagreiningunni er sífelld endurskoðun og endurmat á fyrri greiningu. 
Sjötta þrepið felst síðan í því að skrifa skýrslu um niðurstöðurnar. Í gegnum 
allt ferlið eru hugmyndir og þankabrot skráð í dagbók. Þessar skráningar eru 
mikilvægar í þróunarferli rannsóknarinnnar þó svo að þær birtist jafnvel 
hvergi í niðurstöðum (Lichtman, M. 2006: 55). 

Til stóð að breyta tilvitnunum lítið sem ekkert til að rödd þátttakenda 
fengi að heyrast og að lesendur gætu sjálfir metið innihaldið. Hins vegar 
varð ljóst að textinn var ekki alltaf frambærilegur í óbreyttri mynd þar sem 
þátttakendur notuðu oft hikorð eins og: hérna, sko, svona og þú veist. Því 
var ákveðið að taka hikorðin út úr textanum, þegar það var hægt, án þess 
að innihaldið breyttist. Sömuleiðis voru málfræðivillur leiðréttar án þess að 
það hefði áhrif á innihaldið. 

3.3.3 Áhrifaþættir í rannsókninni og takmarkanir 

Takmarkanir þessarar rannsóknar felast fyrst og fremst í því að hún hefur 
ekki alhæfingargildi og réttmæti hennar verður ekki prófað með 
endurtekningu eins og fram kom í kaflanum 3.7 um rannsóknarsniðið. 
Jafnframt eru ýmsir áhrifaþættir sem geta haft áhrif á niðurstöður 
rannsóknarinnar. Eftir hvert viðtal skráði ég hugsanlega áhrifaþætti í 
viðtölum og vettvangsathugunum. Þeir voru af ýmsum toga. Annars vegar 
vegna ytri aðstæðna, svo sem truflanir, og hins vegar vegna innri aðstæðna, 
t.d. dagsform þátttakenda. Hér á eftir verður í stuttu máli gerð grein fyrir 
hugsanlegum áhrifaþáttum í rannsókninni og sagt frá hvernig þeir gætu haft 
áhrif á rannsóknina. Þá er hugsanlegt að einhverjar ytri aðstæður, svo sem 
tímasetning viðtals, hafi haft áhrif á innri aðstæður, t.d. dagsform 
þátttakenda. 

3.3.3.1 Ytri aðstæður 
Ytri aðstæður sem höfðu hugsanleg áhrif á gagnaöflun voru truflanir, 
tímarammi viðtals og fyrirkomulag viðtals og vettvangsathugunar. 

Í sumum tilfellum var hávaði á ganginum og truflanir í viðtali þegar 
starfsfólk eða nemendur sóttu gögn eða þurftu að ræða við þátttakandann. 
Í opnum viðtölum sem byggja á eðlilegum samræðum en ekki stífum 
spurningalistum getur verið krefjandi að hefja aftur samræður og taka upp 
þráðinn þar sem frá var horfið. Það varð raunin í einu tilfelli þar sem 
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viðmælandi hafði ekki lokið umræðu þegar hann varð fyrir truflun og náði 
ekki að taka upp þráðinn aftur. Hugsanlega fór ég á mis við einhverjar 
upplýsingar sem hefðu getað nýst rannsókninni. 

Tímarammi og tímasetning viðtals (s.s. tímapressa í viðtalinu eða of 
rúmur viðtalstími, viðtal að morgni, um miðjan dag eða í lok vinnudags) eru 
hugsanlegir áhrifaþættir sem koma fram bæði í mínum eigin hugleiðingum 
en einnig frá einum viðmælanda. Eins og Sara sagði: „Svo er maður bara 
hálf dauður eftir vinnudaginn og...“ Viðtal í lok vinnudags eins og í þessu 
tilfelli, gæti gert það að verkum að viðmælendur séu þreyttir og eigi erfitt 
með að svara spurningum vel. Þannig er hugsanlegt að einhverjar 
upplýsingar komi ekki fram sem annars hefðu gert það. 

Fyrirkomulag viðtals og vettvangsathugunar tel ég hugsanlegan 
áhrifaþátt þar sem í sumum tilfellum var vettvangsathugun á undan viðtali, 
en stundum var viðtal fyrst og vettvangsathugun á eftir. Spurningarnar sem 
ég lagði fram í viðtali gætu haft áhrif á hvernig kennarar höguðu sér í 
útikennslunni. Eins gætu samræður og uppákomur í vettvangsathugun haft 
áhrif á viðmælendur í viðtalinu eftir á. T.d. vildi einn þáttakandi spjalla í 
vettvangsathuguninni. Sem rannsakandi var ég þó meðvituð um að vera lítt 
áberandi og hafa sem minnst áhrif á kennsluna í vettvangsathugunum og að 
gefa sem minnstar upplýsingar til viðmælenda fyrir viðtalið. Ég lét það eftir 
viðmælanda að spjalla þar sem hann gaf mjög góðar útskýringar á 
kennslunni og viðhorfum til náttúru og umhverfis sem reyndust dýrmætar 
fyrir rannsóknina. 

3.3.3.2 Innri aðstæður 
Innri aðstæður sem hugsanlega höfðu áhrif voru: dagsform rannsakanda; 
hæfni rannsakanda í viðtalstækni; vilji þátttakenda til að tjá sig frjálst; 
erfiðar spurningar sem krefjast ígrundunar; dagsform þátttakenda; tengsl 
rannsakanda og þátttakenda; tjáningarörðugleika þátttakenda; og að 
þátttakendum finnist þeir vera undir eftirliti. 

Ég tel að dagsform rannsakanda geti haft áhrif á gagnaöflun. Í einu tilfelli 
var ég t.d. nýkomin frá útlöndum þegar ég tók tvö viðtöl og fór í tvær 
vettvangsathuganir samdægurs. Ég tel hugsanlegt að þreyta hafi hamlað 
eigin getu til að grípa ófyrirsjáanleg tækifæri til gagnaöflunar í viðtölunum 
og á vettvangi. 

Dagsform þátttakenda er annar hugsanlegur áhrifaþáttur í viðtölum og 
vettvangsathugunum. Til dæmis var einn viðmælandi veikur þann dag sem 
viðtal og vettvangsathugun áttu sér stað. Þátttakandinn fór heim veikur 
strax að loknu viðtali. Hugsanlegt er að viðmælandi hafi ekki tjáð sig eins 
ítarlega og hann annars hefði gert. Ég var einnig meðvituð um að viðtalið 
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ætti að vera sem styst til þess að viðmælandinn kæmist heim sem fyrst. 
Þannig voru hugsanlega einhverjar upplýsingar sem hefðu komið fram og 
nýst í rannsókninni. 

Hæfni rannsakanda í viðtalstækni er að mínu mati áhrifaþáttur. Ég hef 
framkvæmt minniháttar, eigindlegar rannsóknir áður en reynslan er 
takmörkuð og hæfni í viðtalstækni eftir því. Ég studdist við viðtalsramma 
(viðauki III) í viðtölunum eftir þörfum og undirbjó hvert viðtal með því að 
skoða heimasíður skólans og rifja upp viðfangsefnið og 
rannsóknarspurninguna. Þá rifjaði ég upp eigin mistök úr fyrri viðtölum til 
að forðast að endurtaka þau. Þrátt fyrir það tel ég líklegt að einhverjar 
upplýsingar hafi ekki komið fram í þessari rannsókn sem hefðu hugsanlega 
náðst með aukinni reynslu og hæfni í viðtalstækni. 

Vilji þátttakenda til að tjá sig frjálst er enn einn áhrifaþáttur. Þó svo að ég 
hafi lagt áherslu á að finna viðmælendur sem myndu tjá sig frjálst um 
viðfangsefnið, reyndust þátttakendur misjafnlega opnir og viljugir til þess. 
Til að sporna við þessum áhrifaþætti reyndi ég eftir bestu getu að skapa 
þægilegt og afslappað andrúmsloft í upphafi viðtals. Þegar ég fékk stutt eða 
yfirborðskennd svör við spurningum, reyndi ég að umorða spurningarnar til 
að fá fram ítarlegri svör. Viðtölin voru misjafnlega erfið í úrvinnslu sökum 
þessa. Þeir sem voru mjög áhugasamir og höfðu frá mörgu að segja tjáðu sig 
svo frjálst að þeir svöruðu stundum mörgum spurningum í einu, eða 
svöruðu ekki nógu vel spurningunni en fóru þess í stað að fjalla um ótengt 
viðfangsefni. Það reyndi mjög á viðtalsfærni mína sem rannsakanda að stýra 
viðtölunum og fá svör við öllum spurningum en á sama tíma að halda 
viðtölunum afslöppuðum og í samræðuformi. Ég tel að einhverjar 
upplýsingar hafi hugsanlega ekki komist til skila sökum þessa. 

Eftir fyrstu tvö viðtölin varð ég meðvituð um að spurningarnar voru 
margar hverjar erfiðar og kröfðust umhugsunar. Erfiðar spurningar gætu því 
verið annar áhrifaþáttur. Viðbrögð viðmælenda gáfu slíkt til kynna í 
viðtölunum. Sem dæmi má nefna að Brynja tók sér langan tíma til 
umhugsunar áður en hún svaraði erfiðum spurningum. Eftir að ég lagði fram 
eina spurningu hikaði hún:  

Brynja: Mér finnst það bara mjög... 
Rannsakandi: Erfið spurning? 
(A.R. Hlæjum saman.) 
B: Jú, það er það en auðvitað er allt umhverfi, er náttúrulega 
mjög mikilvægt, mér finnst kannski, en eitt af því sem ...  
(A.R. Brynja talar mjög hægt og hugsar sig vel um á milli.) 
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Það var þá sem ég áttaði mig á því að ég hafði ekki gefið henni nógu 
mikinn tíma til umhugsunar. Ég var meðvituð um það í viðtölunum á eftir og 
reyndi að gefa viðmælendum þann tíma sem þeir þurftu til að svara 
spurningum. Þetta er áhrifaþáttur sem ég tel að hafi hugsanlega haft áhrif 
og orðið til þess að einhverjar upplýsingar komu ekki fram. 

Tengsl rannsakanda og þátttakanda tel ég hugsanlegan áhrifaþátt í 
rannsókninni. Það kom fljótlega í ljós þegar ég hitti einn þátttakandann að 
við könnuðumst hvor við aðra. Eftir nokkra stund áttaði ég mig á því að við 
höfðum setið saman á einu námskeiði í grunnnáminu við Kennaraháskóla 
Íslands og við töluðum um það. Þó svo að áhrifin séu óljós og ef til vill mjög 
takmörkuð í þessu tilfelli (þar sem við þekktumst ekki en könnuðumst 
aðeins við hvor aðra) þá er það samt sem áður hugsanlegur áhrifaþáttur. 
Það gæti hafa verið til góðs að við höfðum eitthvað sameiginlegt úr 
fortíðinni og hún treysti mér þá frekar. Hins vegar gæti það virkað hamlandi 
á suma og gert það að verkum að þeir haldi frekar aftur af sér í 
rannsókninni. 

Í einu tilfelli fór fram viðtal við tvo myndlistarkennara úr sama skóla. Í 
fyrra viðtalinu kom seinni viðmælandinn inn og settist hjá okkur. Hann 
heyrði hluta úr viðtalinu og fékk þannig smá tíma til að velta einhverjum 
spurningunum fyrir sér áður en viðtalið var tekið við hann. Svona aðstæður 
gætu haft áhrif á báða viðmælendur í viðtölum. Í þessu tilfelli var það mín 
tilfinning að það hafði hugsanlega haft takmörkuð áhrif en ég velti því fyrir 
mér og tók afstöðu til þess eftir viðtalið: 

Annar viðmælandi kom inn í miðju viðtali og ég vona að það 
hafi ekki truflað hvernig [...] svaraði. Mér fannst hún ekkert 
breytast við það að einhver annar væri að hlusta. Hún virkaði 
mjög staðföst og virtist „koma til dyra eins og hún var klædd“ 
þannig að ég hafði í rauninni ekki áhyggjur af því og kunni ekki 
við að biðja hinn viðmælandann um að fara fram á meðan. 

Tjáningarörðugleikar þátttakenda geta verið áhrifaþættir í viðtölum. Sem 
dæmi má nefna einn þátttakanda sem hafði annað móðurmál en íslensku. 
Þrátt fyrir að geta gert sig skiljanlegan á íslensku þá minntist hann sjálfur á 
hugsanleg takmörk sem tungumálið gæti haft á getu hans til að koma 
hugmyndum sínum til skila í kennslu:  

„Ég er svona pínu takmörkuð, pínu fötluð með náttúrulega 
tungumálið, það er alltaf að trufla mig þannig að það er ekki 
víst að það komi alveg bestu leiðina frá mér... en einhvern 
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veginn... svo reynir maður náttúrulega að miðla þessu sem 
maður hugsar.“ 

Hugsanlegur áhrifaþáttur í viðtölunum og í vettvangsathugunum getur 
verið tilfinning kennara fyrir því að þeir séu undir eftirliti. Ég tel eðlilegt að 
kennarar vilji sýna færni og góða frammistöðu þegar hugmyndir og 
starfshættir þeirra eru til skoðunar. Þó svo að fæstir lýstu áhyggjum af því 
þá tók Sara það fram að hún hefði viljað hafa meiri tíma til að velta 
spurningunum fyrir sér og vera þannig faglegri: „ Já, já, já, svo er svo gott að 
vera undirbúinn fyrir svona. Maður er svo algerlega óundirbúinn fyrir svona 
að maður getur verið alveg... faglegri. Manni langar ofboðslega að vera 
faglegur...“ Þá sagði hún seinna í viðtalinu: „Sko þegar ég hugsa til baka það 
eru ábyggilega milljón hlutir sem ég hef ekki sagt sem ég hef ekki 
hugmyndaflug fyrir akkúrat á þessari mínútu.“ Þessi viðbrögð viðmælandans 
gefa til kynna að þörf kennara til að vera faglegir og standa sig vel í viðtölum 
og vettvangsathugunum geti haft áhrif á rannsókn sem þessari. 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar ber að hafa 
ofangreinda áhrifaþætti í huga. Hér á eftir verður gerð grein fyrir 
siðferðilegum álitamálum rannsóknarinnar. 

3.4 Siðferðileg álitamál 

Siðferðileg skylda hvílir á rannsakanda að valda ekki þátttakendum skaða í 
neinum skilningi (Bogdan og Biklen, 2003: 43). Það er því að mörgu að 
hyggja við undirbúning rannsókna og gæta þarf þess að afla viðeigandi leyfa 
og upplýsa þátttakendur um trúnað og nafnleynd þegar það á við (Gall, Borg 
og Gall, 1996: 88-92). Þá er nauðsynlegt að fá leyfi þátttakenda fyrir 
hljóðupptökum og ljósmyndum, enda gera lög um persónuvernd ráð fyrir 
því að þátttakendur séu ekki þvingaðir á neinn hátt (Lög um persónuvernd, 
7. og 8. gr.). 

3.4.1 Persónuleg viðhorf og skoðanir 

Persónulegar skoðanir og bakgrunnur rannsakanda eru ávallt til staðar í 
rannsóknum. Álitamál er hvort það sé kostur eða ókostur (Lichtman, 2006: 
13). Í þessari ritgerð geri ég grein fyrir eigin viðhorfum og skoðunum á 
viðfangsefninu og er meðvituð um áhrif þeirra á öflun gagna og 
gagnagreiningu. Eigindlegar rannsóknir viðurkenna hlutverk rannsakandans 
og gera ráð fyrir því. Í gegnum augu hans og eyru síast upplýsingarnar og 
það er rannsakandinn sem greinir og túlkar niðurstöðurnar (Lichtman, 2006: 
202-203). Af þeim sökum er mikilvægt að rannsakandi kunngjöri eigin 
afstöðu til viðfangsefnisins. 
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Ég hef persónulega reynslu af og hef mjög jákvæð viðhorf til útikennslu, 
útináms og myndlistarkennslu. Sú reynsla og innsýn veitir aukna getu til að 
rannsaka viðfangsefnið af meiri dýpt en ella og styrkir þannig rannsóknina. 
Aftur á móti getur jákvæð afstaða til viðfangsefnisins hafa orðið til þess að 
ég hafi verið ógagnrýnni en ella og ekki spurt  allra þeirra spurninga sem rétt 
væri að spyrja. 

Það er skoðun mín að myndlist og útinám eigi vel saman21. Áður en ég 
hóf rannsóknina taldi ég líklegt að margir myndlistarkennarar nýttu sér 
náttúruna og umhverfið í einhverjum mæli af mismunandi ástæðum. Ég 
taldi þó hugsanlegt að myndlistarkennarar hefðu ekki allir jafn ígrundaðar 
hugmyndir varðandi útikennslu, náttúru og umhverfi. Líklegt þótti mér að 
myndlistarkennarar sæktu í náttúru og umhverfi: 

• vegna hefða í myndlistarkennslu 
• vegna fagurfræðilegra gilda fyrir myndlistina 
• vegna náttúruverndarsjónarmiða 
• til að þjálfa umhverfis- og náttúruvitund nemenda 
• til að vekja áhuga og stolt fyrir umhverfi sínu 
• til að breyta um námsumhverfi fyrir nemendur 
• til að sækja efnivið 
• til að sækja innblástur 
• til að tengja nemendur við umhverfi sitt 
• til að þjálfa nemendur í að nota skynfærin til að skoða og greina 

umhverfi sitt með tilliti til myndlistar 
• til að öðlast reynslu sem getur skilað sér í myndlistinni 
• til að fylgja straumnum og gera eins og hinir kennararnir eru að gera 
• til að fylgja stefnu skólans 
• til að svara nýrri stefnu menntayfirvalda 

Áður en gagnaöflun hófst gerði ég ráð fyrir að myndlistarkennarar hefðu 
eina eða fleiri af ofantöldum ástæðum fyrir nýtingu náttúru og umhverfis í 
kennslu. Ég sætti mig við að áhrif rannsakandans er óhjákvæmilegur þáttur 
eigindlegra rannsókna, eins og áður hefur komið fram. Ég gerði mér grein 
                                                           
21 Eins og áður hefur komið fram, valdi ég rannsóknarsnið sem gerir ráð fyrir því að 
þemu þróist út frá gögnunum en séu ekki ákveðin fyrirfram. Þrátt fyrir það, var 
nauðsynlegt ég gerði mér grein fyrir eigin afstöðu og hvers ég teldi megi vænta úr 
niðurstöðunum. Þannig er hægt að sporna við því, að vissu marki, að persónuleg 
viðhorf og skoðanir hafi áhrif á rannsóknina og niðurstöðurnar. 
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fyrir persónulegum viðhorfum til viðfangsefnisins og reyndi eftir bestu getu 
að láta þau viðhorf hafa sem minnst áhrif á gagnaöflun, gagnagreiningu, 
túlkun og skrif. 

3.4.2 Trúnaður við þátttakendur og öflun leyfa 

Upplýsingar sem viðmælendur veita geta verið viðkvæmar. Til þess að 
þátttakendur gætu talað frjálslega í viðtalinu upplýsti ég fyrirfram að 
nafnleyndar yrði gætt. Áður en viðtölin hófust gaf ég þátttakendum loforð 
um trúnað. Ég gat þó ekki lofað því að upplýsingarnar væru fullkomlega 
órekjanlegar sökum þess hve fámennur hópur starfandi myndlistarkennara 
er. Ég gerði þátttakendum grein fyrir þessu í upphafi viðtals (viðauki III). 
Hins vegar hafði ég þennan þátt til hliðsjónar við úrvinnslu gagna og skrif 
um rannsóknina. Af þeim sökum eru lýsingar á umhverfi og nágrenni 
skólanna að einhverju leyti ónákvæmar og takmarkaðar. Þegar skrif 
ritgerðarinnar kröfðust nákvæmari lýsingar á náttúru og umhverfi reyndi ég 
eftir bestu getu að leyfa upplýsingunum að koma fram án þess þó að stefna 
trúnaði við þátttakendur í hættu eða ljóstra upp um skólann eða 
staðsetningu hans. Þátttakendur voru upplýstir um að frumgögnum yrði 
eytt við lok rannsóknar og þar með nöfnum og persónulegum upplýsingum. 
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (viðauki II). 

Mikil áhersla var lögð á trúnað við þátttakendur í rannsókninni. Starfandi 
myndlistarkennarar á Íslandi er fámennur hópur og þeir sem stunda 
útikennslu enn fámennari. Af þeim sökum var ákveðið að skrif og túlkun 
niðurstaðna tæki mið af því. Persónugreinanlegar upplýsingar um 
þátttakendur eru í lágmarki. 

Þátttakendur undirrituðu skjal sem staðfesti leyfi þeirra fyrir því að 
upplýsingar úr viðtalinu yrðu nýttar í rannsókninni og birtar í ritgerðinni 
(viðauki I). 

Í samráði við leiðbeinendur var ákveðið að ljósmyndir úr viðtölum og 
vettvangsathugunum sem nýttar yrðu í ritgerðinni yrðu teiknaðar útfærslur 
af ljósmyndunum til þess að gæta enn frekar nafnleyndar þátttakenda. Þar 
sem nemendur birtast í myndum í vettvangsathugunum var gætt 
sérstaklega að því að þeir þekktust ekki í teiknuðum útfærslum. 

Kennarinn, ekki nemendur, er til skoðunar í rannsókninni. Á grundvelli 
þess fékk ég munnlegt samþykki frá Persónuvernd fyrir því að leyfi frá 
foreldrum nemenda væri ekki nauðsynlegt í þessu tilfelli. Enda eru hvergi 
birtar myndir af nemendum svo þeir þekkist né upplýsingar eða 
hljóðupptökur af samræðum kennara og nemenda á vettvangi. 
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3.5 Trúverðugleiki og gildi rannsóknarinnar 

Ýmis hugtök tengjast rannsóknaraðferðum. Hér verða hugtökin útskýrð í 
tengslum við þessa rannsókn. Áreiðanleiki (e. reliability) og réttmæti (e. 
validity) eru mikilvæg hugtök í rannsóknum almennt og nauðsynlegt að gera 
grein fyrir þeim þegar fjallað er um trúverðugleika. Það er hins vegar 
hægara sagt en gert að gera þessum hugtökum skil í stuttu máli þar sem 
þau eru flókin, tengjast mörgum rannsóknaraðferðum og eru háð 
mismunandi nálgunum rannsakenda. Hér á eftir eru hugtökin útskýrð í 
tengslum við þessa tilteknu rannsókn. 

Trúverðugleiki (e. credibility) rannsókna er nauðsynlegur til þess að aðrir 
geti nýtt upplýsingarnar og að rannsóknin hafi eitthvert gildi (e. relevance) 
fyrir aðra en rannsakandann. Trúverðugleiki rannsóknar tengist fyrst og 
fremst því hversu gagnsæjar rannsóknaraðferðirnar eru og hversu 
nákvæmlega þeim er lýst (Gorard og Taylor, 2004: 40). Rannsóknir þar sem 
aðferðum gagnaöflunar og gagnagreiningar er lýst nákvæmlega auka þannig 
áreiðanleika (e. reliability) þeirra upplýsinga sem fram koma. Áreiðanleiki er 
yfirleitt notaður í megindlegum rannsóknum sem hafa yfirfærslugildi (e. 
transferability) og til að sýna að svipaðar niðurstöður fengjust ef rannsóknin 
yrði endurtekin. Í þessari rannsókn, eins og í eigindlegum rannsóknum 
almennt, er ekki gert ráð fyrir að niðurstöðurnar hafi yfirfærslugildi. Þá er 
heldur ekki gert ráð fyrir að sömu niðurstöður myndu fást ef annar 
rannsakandi gerði samskonar rannsókn með sömu aðferðum. Sumir 
rannsakendur hallast að því að nota önnur hugtök en réttmæti og 
áreiðanleika í eigindlegum tilviksrannsóknum sem þessari og nota þess í 
stað hugtök eins og t.d. trúverðugleiki (e. credibility) og gildi (e. relevance) 
(Gall, Borg og Gall, 1996: 572). Trúverðugleiki snýst m.a. um að 
rannsóknaraðferðir og niðurstöður séu samhljóma og endurspegli agaða 
úrvinnslu og ígrundaða framsetningu sem myndi eina heild. Þannig verður 
rannsóknin traustvekjandi og trúverðug (Gorard og Taylor, 2004:40 og Gall, 
Borg og Gall, 1996: 572). Gildi rannsóknarinnar (e. relevance) er m.a. háð 
því hversu vel gögnin endurspeglast í niðurstöðum og eru sett fram með 
sannfærandi hætti þannig að lesendur, jafnvel efasemdarmenn, sannfærist 
(Gorard og Taylor, 2004: 40, 169). 

Aðgangur lesenda að nákvæmum lýsingum á rannsóknaraðferðum veitir 
þeim aukna möguleika til að meta rannsóknina í heild. Í þessari rannsókn 
hef ég reynt að veita nákvæma lýsingu á aðferðum gagnaöflunar og 
gagnagreiningar og talið upp alla hugsanlega áhrifaþætti. Með því vona ég 
að lesendur hafi í höndunum upplýsingar til að meta gildi og trúverðugleika 
rannsóknarinnar. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Inngangur 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 
Rannsóknarspurningunni er svarað á tvo vegu. Annars vegar (1) hvers vegna 
myndlistarkennararnir nota útikennslu: Viðhorf þeirra til útináms og 
myndlistar og hvað hefur hvatt þá til að nota útikennslu. Hins vegar (2) 
hvernig myndlistarkennarar nota náttúruna og umhverfið: Hvað er gert og 
hvernig náttúran og umhverfið nýtast í myndlistarkennslu. 

Gögnin leiddu í ljós eftirfarandi þemu sem svör við 
rannsóknarspurningunni: 

• Hvers vegna: Áhrifaþættir og viðhorf 
• Viðhorf til útináms 
• Viðhorf til náttúru og umhverfis 
• Eigin reynsla af útinámi 
• Viðhorf til myndlistar og myndlistarkennslu 
• Stefnur skólanna varðandi útinám 
• Umhverfi og nágrenni skólanna 

• Hvernig nýttist náttúran og umhverfið? 
• Útikennslan háð árstíðum og veðri 
• Að vekja áhuga nemenda 
• Nýta tækifærin í ferðum 
• Hvað var gert og hvernig 

Hér er gerð grein fyrir þessum þáttum og dæmi tekin úr gögnunum. 



 

60 

4.2 Hvers vegna útikennsla: Áhrifaþættir og viðhorf 

Þessi kafli, Hvers vegna útikennsla: Áhrifaþættir og viðhorf svarar því hvers 
vegna þátttakendur nota útikennslu og hvað hefur áhrif. Hann lýsir 
skoðunum þátttakenda á nýtingu náttúru og umverfis í myndlistarkennslu. 
Ýmsir þættir stuðluðu að notkun útikennslu þátttakenda. Sex áhrifaþættir 
komu fram: Viðhorf til útináms; viðhorf til náttúru og umhverfis; eigin 
reynsla af útinámi; viðhorf til myndlistar og myndlistarkennslu; stefna 
skólanna varðandi útinám; umhverfi og nágrenni skólanna. Hér á eftir 
verður fjallað um þessa þætti í sömu röð. 

4.2.1 Viðhorf til útináms 

Þessi kafli segir frá viðhorfum þátttakenda til útináms. Þau birtust m.a. í 
skilgreiningum þeirra á útinámi og umfjöllun um gildi, kosti og ókosti 
útináms. 

4.2.1.1 Skilgreining þátttakenda á útinámi 
Skilgreiningar þátttakenda geta endurspeglað skoðanir þeirra á 
viðfangsefninu og geta gefið til kynna hvers vegna þeir stunda útikennslu. 
Flestir viðmælendur áttu erfitt með að skilgreina útinám eða útikennslu í 
viðtalinu. Skilgreiningarnar birtust ýmist sem svör við spurningunni „hvernig 
myndirðu skilgreina útikennslu eða útinám?“ eða í ýmsum samræðum. 
Engir tveir þátttakendur skilgreindu útikennslu eða útinám með sama hætti 
og enginn þátttakandi aðgreindi hugtökin útinám og útikennslu í 
viðtölunum eða í vettvangsathugunum. 

Nönnu fannst spurningin erfið og hún vildi ekki reyna að skilgreina 
útikennslu. Sara andvarpaði og fannst erfitt að svara henni. Hún skilgreindi 
útikennslu þannig: „Það er náttúrulega bara kennsla sem, farið er út með 
nemendur og farið í námsefnið, og gert úti. Veit ekki hvernig ég á að útskýra 
það.“ 

Brynja velti fyrir sér hvort hún ætti að taka listasöfn og aðrar 
vettvangsferðir inn í skilgreininguna og var óviss með það: 

Eitthvað meira en það að vera bara úti. Þó að mér finnist alveg 
að vera úti eitt markmið út af fyrir sig. En ef það er útikennsla 
að það sé eitthvað meira á bak við það en að fara út og leika 
sér eða bara fara, og mér finnst það líka bara hvort sem maður 
er að fara að skoða eitthvað ákveðið eða, já, tengt einhverjum 
námsgreinum, svo er spurning hvort að fara í bæinn og skoða 
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safn og, eða, er það útikennsla? Hvar stoppar, þú veist, og 
hvernig skilgreinir maður það? 

Karítas sagði að útinám væri: 

Bara í rauninni að læra af því sem er úti. Að, hérna, opna augun 
fyrir umhverfinu með því að skoða sjálf, ekki bara alltaf bara 
skoða úr bókum, heldur upplifa það úti. 

Elín skilgreindi útinám á einfaldan hátt: „Við erum að nota umhverfið í 
að leysa ákveðin verkefni. Það er útinám.“ Hún sagði ákveðið að það að fara 
út og sækja eingöngu efnivið og fara síðan aftur inn er ekki útinám heldur sé 
það að nota náttúruna. Hún tók fleiri dæmi um hvað væri ekki útinám, t.d. 
frjáls körfuboltaleikur úti. Þá sagði hún ennfremur: „Að setjast út á tröppur 
með stærðfræðibækur er ekki útinám.“ 

Sara velti fyrir sér hvort efnissöfnun og útivera á skólalóðinni væri 
útikennsla: 

Maður fer út og sækir sér efnivið, eins og ég segi, og svo förum 
við, hérna, ég veit ekki hvort að það flokkast sem útikennsla, 
þegar ég opna bara út og við förum bara í kringum skólann að 
leita, í góðu veðri á vorin og á haustin, og svona. 

Guðrún velti spurningunni fyrir sér og rökræddi sínar eigin hugleiðingar í 
leit að skilgreiningu: 

Það er svolítið stór spurning. Bara útikennsla er í raun og veru, 
kannski bara tilfærsla á því sem hægt er að gera í 
kennslustofunni en hún er líka eitthvað annað. Það er hægt að 
gera hluti úti sem ekki er hægt að gera inni. Það er hægt að 
nota víddina og stærð sem við höfum úti, það er hægt að, vera 
í einhverri snertingu við hluti sem að maður er ekki í snertingu 
við inni, sem að þú sækir þér ekki endilega hraun eða sand til 
að upplifa inni í kennslustofunni en þú gerir það úti. 

Auður var hins vegar stuttorð og lýsti útinámi einfaldlega sem 
„nauðsynlegri viðbót“. Guðríður tengdi það við eigin kennslu og skilgreindi 
út frá því: 
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Í minni kennslu gengur þetta allt út á að fara og skoða eitthvað 
ákveðið. Við förum og skoðum. Verkefnin okkar eru yfirleitt 
annað hvort að fara og teikna eða mála og við förum alltaf á 
einhverja ákveðna staði. 

Tilgangurinn er stundum að tengja það listasögunni, stundum 
að tengja það einhverju öðru. Það er alltaf tilgangur með 
ferðunum. Það er aldrei bara „hei, eigum við ekki bara að fara 
út?“ 

Sara vildi ekki búa til háleitar eða óraunhæfar hugmyndir varðandi 
útinám og útikennslu. Að hennar sögn er það bara einfaldlega kennsla úti: 

Já, svo er þetta bara ekki flókið, sko. Þetta er einfalt, þetta er 
bara kennsla úti. Þetta er bara þannig. Það er ekki hægt að búa 
til einhverjar skýjaborgir með þetta, að maður sé bara svífandi 
þarna á einhverju bleiku skýi, bara „úúú“ [A.R. Sara notar 
handahreyfingar til að leggja áherslu á það sem hún er að 
segja] og allir bara þarna eitthvað, bara að drepast hérna yfir 
þessu öllu. Þetta er náttúrulega bara kennsla úti. 

Skilgreiningar þátttakenda varpa ljósi á viðhorf þeirra til útináms og gefa 
vísbendingar um sannfæringu þeirra varðandi áhrif þess. Skilgreiningarnar 
voru allt frá því að vera einfaldlega „kennsla úti“ í það að „nota náttúruna 
og umhverfið markvisst til að leysa ákveðin verkefni“. Margir höfðu 
efasemdir um skilgreiningar á útinámi og útikennslu. Sumir voru með það á 
hreinu hvað þeim fannst vera, eða ekki vera, útikennsla eða útinám. Það 
kom í ljós að þeir sem höfðu mesta reynslu af útinámi í eigin námi áttu 
jafnframt auðveldara með að skilgreina það. 

4.2.1.2 Gildi og skilyrði, kostir og ókostir útináms 
Með gildi útináms er átt við verðleika þess. Það birtist með margvíslegum 
hætti í skoðunum þátttakenda, stundum í viðtölum og stundum í 
vettvangsathugunum. Útiveran hefur eitthvert gildi burtséð frá námi, að 
sögn Guðrúnar og Brynju. Guðrún sagði þjálfun fólgin í því að fara út og 
talaði um nemendur í því samhengi: „Þau eru vön því að vera mötuð, og 
það er allt annars eðlis að vera úti en að vera í skólastofunni en það er 
þjálfun í sjálfu sér að fara út.“ 

Þó svo að útiveran sé alltaf í tengslum við verkefnið þá bætir útiveran 
einhverju öðru og meira við að sögn Brynju: 
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Náttúrulega, þessar útiferðir eru svo, já, þeir eru alltaf svo 
tengdir verkefninu, þær gefa alltaf mjög mikið inn, bæta alltaf 
við, sko. Og líka bara útivinnan og útiveran hefur eitthvað gildi í 
sjálfu sér. 

Meiri gleði fylgir útiveru en inniveru, sagði Auður: 

Ég held ég geti sagt það að á hverri önn hef ég farið eitthvað út 
með krakka. Mismikið, stundum göngutúr niður að voginum til 
að teikna húsin hérna hinum megin, stundum eitthvað meira. 
Og mér finnst þau yfirleitt vera mjög ánægð með það. Það 
svona fylgir því meiri gleði en að sitja inni. 

Gildi útikennslunnar, að sögn flestra þátttakenda, felst m.a. í því að það 
veitir möguleika á að læra námsefnið á fjölbreyttari hátt en bóknámið eitt 
og sér. Bóknámið hentar ekki öllum eins og Sara útskýrði: 

Þetta endalausa bóknám hentar ekki öllum, þannig að það 
eykur bara fjölbreytnina fyrir hina líka sem læra „hands on“ og 
fara bara út og þau eru að fara, krakkarnir, hérna út og gera 
alveg ótrúlegustu hluti, þú veist, í stærðfræði, í formfræði, í 
íslensku, það eru alveg heilu pakkarnir til hérna með verkefni. 

Upplifun var einn þáttur útikennslunnar sem allir þátttakendur töluðu 
um með einum eða öðrum hætti. Gildi útináms getur falist í upplifuninni 
sem það veitir. Upplifun er ein leið til að læra, að sögn Karítasar: 

Bara að fá krakkana til að upplifa hlutina á annan hátt heldur 
en bara alltaf að vera fyrir framan bókina. Þú veist, það er hægt 
að læra um hlutina á svo marga vegu. Það er hægt að læra um 
þessi form með því að gera þau úti, og spá í það svoleiðis, ef ég 
set hringinn svona þá skín á hann ef ég færi hann þá gerir það 
ekki. Hægt að breyta öllu í staðinn fyrir að teikna hringinn. 

Útikennsla er í rauninni ekki eitthvað sérstakt eða stórt mál þannig, 
heldur bara mjög eðlilegur hlutur, að mati Auðar. Við kennarar værum hins 
vegar svolítið föst í skólastofunni og okkur skortir kannski hugmyndaflug til 
að nálgast námsefnið á skapandi hátt: 

Ég held í rauninni, að þá getur allt nám farið fram úti. Þetta 
snúist bara um hugmyndaauðgi og, svona, hvað maður er 
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tilbúinn til að vera skapandi í því sem maður er að gera. 
Skilurðu? Ég held að bara svona almennt, að þá erum við bara 
ennþá aðeins of föst í bókum og í svona þessum 
skólastofuramma. 

Gildi útikennslunnar felst einnig í yfirfærslu þekkingar22 og tengingu á 
milli námsgreina að sögn þátttakenda. Yfirfærsla og tenging á milli 
námsgreina er mikilvæg fyrir námsframvindu nemenda, að sögn Elínar og 
Guðrúnar. Þannig upplifa nemendur að þekking þeirra nýtist á marga vegu. Í 
tengslum við það útskýrði Elín að hún vildi vinna eins og í þema, þannig að 
hún væri ekki „læst í einu fagi í bókunum.“ Guðrún orðaði það svo: 

Það er þessi yfirfærsla, við erum alltaf að tala um þessa 
yfirfærslu að þau læri, ég er mjög mikið með 
stærðfræðikennslu í, hérna, minni myndlistarkennslu og ég vil 
að þau læri það að það sé ekki, það sem þau gera hér er ekki 
einangrað við þennan stað. Þau geta gert þetta á öðrum stað, 
þau geta notað þessa kunnáttu og þekkingu annars staðar 
heldur en bara inni í kennslustofunni. 

Útinámið víkkar sjóndeildrarhring nemenda með því að veita tækifæri 
fyrir fjölbreyttari upplifanir, að sögn nokkurra þátttakenda. Aðspurð hvers 
vegna hún færi út með nemendur svaraði Nanna: 

Já, til þess að víkka, stækka sjóndeildarhringinn. Og til þess að 
horfa í kringum sig og upplifa. Upplifa náttúruna og leyfa þeim 
að, svona að skoða, viðfangsefnið. 

Auk þess að víkka sjóndeildarhringinn, taldi Auður að útinám gerir 
einstaklinginn opnari, víðsýnni, meira skapandi og fjálsari: 

Ég held að bara öll svona breyting eins og útinámið, ég meina, 
þetta víkkar sjóndeildarhringinn, þetta gerir mann opnari. 
Svona víðsýnni, meira skapandi, svona frjálsari í því sem maður 
er að læra eða túlka. 

                                                           
22 Með yfirfærslu þekkingar er átt við yfirfærslu á milli námsgreina og á milli staða 
eins og Guðrún útskýrir seinna. 
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Gildi útináms getur falist í því að efla sjálfstæði einstaklinga. Guðrún 
talaði um að útinámið gæti m.a. gert nemendum kleift að tengja námið við 
sitt eigið líf eða það sem er í kringum þá og eflt þá til að fara og gera hluti 
sjálfir, á eigin vegum: 

Mér finnst það skipta rosalega miklu máli að fara út, t.d. að 
segjum bara að teikna það sem fyrir augu ber, og það sé þannig 
að þau séu að tengja það við þeirra líf, að þau séu... það nægir 
þeim að vera, segjum að vera niðri í fjöru bara að leika sér að 
teikna í sandinn, búa til hús í sandinum og leika sér í húsinu í 
sandinum eða teikna það sem fyrir augu ber... „já og svo getið 
þið gert þetta sjálf! Þið þurfið ekki mig til þess að gera þetta.“ 

Hluti af því að vera sjálfstæður einstaklingur og nýtur þegn er að læra að 
vera úti og þekkja umhverfið sitt að sögn Guðrúnar: „Við erum alltaf að 
reyna að gera börnin okkar sjálfstæða einstaklinga og nýta þegna og þau 
þurfa að læra að vera úti.“ Í því samhengi er nauðsynlegt að vekja 
nemendur til umhugsunar um umhverfið sitt. Ef þeir gera sér grein fyrir 
mikilvægum þáttum umhverfisins þá munu einstaklingar frekar standa vörð 
um það, að hennar mati: 

Ég vil ala upp neytendur. Af því að við vitum það að í fjögur 
hundruð barna hópi þá getur aldrei orðið þannig að allir verði 
eins. Og það hafa ekki allir áhuga á því að verða listamenn eða í 
hvaða flokki sem það kynni að vera, dansarar eða 
tónlistarmenn eða leikarar eða myndlistarmenn eða hvað sem 
er, og ég vil efla þetta menningarlæsi. Og að þau skynji það að 
þau séu hluti af menningarsamfélagi. 

Og þetta bara líka, að labba um og ræða „er í lagi að hegða sér 
svona?“ Það er verið að eyðileggja og skemma alls konar og þá 
vill maður bara að þau fari í þennan, þennan stað að vera sko 
verndari. Mósaík gluggann sem að er, einhvers staðar, að þau 
upplifi það að þau skipti máli í umhverfinu sínu. 

Gildi útináms hefur þýðingu í víðu samhengi menntunar samkvæmt 
Brynju. Þannig er nám undirbúningur fyrir þátttöku í samfélaginu, burt séð 
frá því hvort áherslan með útináminu sé á náttúru eða menningu: 
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Ég hugsa bara, af hverju skóli, af hverju nám eins og til dæmis 
bara aðalmarkmið grunnskóla að undirbúa undir þátttöku í 
samfélaginu. Þetta er hluti af því og, hvort sem maður lítur á 
það sem náttúruna, líka bara samfélagið, og umhverfisvitund 
og hvort sem maður lítur á það sem menningarlegt eða 
náttúrulegt að þá sé ekki hægt öðruvísi en að vera úti og vera á 
vettvangi. 

Kostir útináms eru margvíslegir og endurspegla möguleikana sem 
útinámið býður upp á, að sögn þátttakenda23. Nokkrir kostir sem þeir tóku 
fram í viðtölum og í vettvangsathugunum voru t.d. að útikennsla: Veitir 
tækifæri til almennrar fræðslu; gefur tækifæri fyrir skemmtilegar upplifanir; 
býður upp á hreyfingu og frelsi; og gefur tækifæri til að njóta náttúru og 
umhverfis. 

Útiveran getur gefið möguleika á almennri fræðslu fyrir nemendur. Í 
vettvangsathugun í kennslustund hjá Guðrúnu nýtti hún tækifærið sem 
gafst til að fræða nemendur um umferðaröryggi og umferðarreglur. Hún 
lýsti því sem „ábyrgð okkar, hlutverk og skyldu“ að veita nemendum 
almenna fræðslu. 

Hreyfing og frelsi var annar kostur við útinámið sem nokkrir 
þátttakendur lýstu í viðtölum eða í vettvangsathugunum. Karítas nefndi það 
sem hluta af útináminu en að verkefnið væri samt alltaf í forgrunni: 

Af því að það eru svo margir sem eiga svo erfitt með að vera 
bara í bókinni og vera kyrr. Alla vega úti fá þau smá frelsi til að 
hreyfa sig og það er allt í lagi, að aðeins hlaupa í burtu og koma 
svo til baka en maður fer samt alltaf með hausinn í verkefnin. 

Frelsistilfinning er eitt einkenni útináms. Aðspurð um mismuninn á 
útinámi og inninámi, sagði Auður: 

Já, svona frelsistilfinning, finnast maður ekki einhvern veginn 
bara, já, svona frelsistilfinning, [A.R. hér átti hún við ekki] bara 
settur á einn stól og átt að lesa eina blaðsíðu eða eitthvað 
svoleiðis. 

                                                           
23 Gildi útináms vísar hins vegar til verðleika þess, eins og fjallað var um hér á 
undan. 
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Hreyfing var annar kostur við útinámið sem bar oft á góma í viðtölum og 
vettvangsathugunum. Elín útskýrði að skilyrðið fyrir því að fara með 
nemendur út væri að það þyrfti hreinlega að vera betri kostur en að vera 
inni. Hún viðurkenndi þó að hún færi stundum með nemendur út ef 
hreyfiþörfin kallaði á það: 

Ef ég fer út, að þá er það betra að vera úti, það er skilyrðið sko. 
En stundum, ég segi það ekki, þá eru krakkarnir bara þreyttir og 
þurfa að hreyfa sig og maður bara fer út. 

Útinám gerir námið skemmtilegra og er einn kostur þess. Sumir 
þátttakendur nefndu annað hvort í viðtölunum eða í vettvangsathugunum 
að þeim fyndist mikilvægt að námið sé skemmtilegt. Guðrúnu fannst það 
skilvirkara ef það var einnig skemmtilegt: 

Þannig að þetta er alltaf, þetta er alltaf flæði. „Hvað get ég 
gert, hvað vil ég gera, hvað er skemmtilegt að gera?“ og svo vil 
ég, svo að námið sé effektíft, þá vil ég að það sé skemmtilegt. 

Auður lýsti útinámi m.a. sem skemmtilegu:  

Já, mér finnst það vera upplifun, brjóta upp, gera eitthvað 
aðeins öðruvísi, spennandi, skemmtilegt. 

Annar kostur við útinámið sem nokkrir þátttakendur tóku fram var 
tækifærið til að njóta náttúrunnar og umhverfisins. Guðríður talaði 
sérstaklega mikið um þetta atriði og líka í víðara samhengi. Að njóta náttúru 
og umhverfis er hluti af því að njóta lífsins: 

Ég er að vonast til að börnin fari að horfa meira í kringum sig 
(A.R. hún leggur áherslu á vonast) óháð því hvort þau eru að 
fara í myndmennt eða ekki, heldur bara til þess að njóta þess. 
Að þau verði betri sem sagt njótendur náttúrunnar og 
umhverfisins. Þú veist, að það getur verið fallegt að horfa í 
drullupoll á leiðinni og að maður getur orðið hamingjusamur 
bara af því að horfa á laufblöðin eða eitthvað speglast, jafnvel í 
drullupolli. Ef maður gæti fengið þau til að líta í kringum sig og 
njóta þá er það ekki aðalatriðið að mála það eða bara njóta 
þess að vera til. 
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Nokkrir þátttakendur tengdu endurvinnslu, umhverfismál og 
náttúruvernd við útinám. Þátttaka nemenda í endurvinnsluþema gæti haft 
áhrif á hvernig þeir hugsa um náttúruna og nýtingu til framtíðar, að sögn 
Söru. Elín lýsti því hvernig útinámið tengdist grunnhugsun hennar um 
ábyrgð gagnvart náttúrunni. Það byrjar á því að kveikja áhuga fyrir því að 
fara út. Auðvelt er að byrja að vinna með börnum því þeim finnst bara 
sjálfsagt að fara út. Það er hins vegar erfiðara að sannfæra fólk um nauðsyn 
þess að breyta um lífsstíl þegar það er fullorðið, að hennar sögn. Hún taldi 
nauðsynlegt að byrja með börnin, fara með þau út, þannig læri þau á 
umhverfi sitt og náttúru og sínar eigin rætur. Þá fer þeim að þykja vænt um 
þessa þætti. Þannig gerist það hægt og rólega að fólk fer að breyta um 
lífsstíl til sjálfbærs samfélags: 

Grunnurinn fyrir mig alla vega er að við þurfum að vekja áhuga 
fyrir fólk að fara út. Það er okkar skylda út af því að við værum 
ekki hérna á jörðina ef það væri ekki fyrir náttúruna og í dag 
lítur þetta því miður ekki nógu vel út, loftslagsbreytingar, 
hlýnun jarðar og allt þetta og við þurfum að breyta okkar lífstíl, 
aðlagast bara sjálfbært samfélag og allt þetta. Ég held ef að 
fólki þykir vænt um náttúruna og fer út og þekkir sitt, 
sérstaklega krakkar og unglingar sem eru að alast upp. Ef við 
getum smitað og fengið alla til að fá þessar tilfinningar, þá er 
ekkert mál að, þú veist, breyta smátt og smátt lífstílnum og öllu 
því. 

Ýmsir ókostir við, og skilyrði fyrir útinámi eða útikennslu komu fram í 
skoðunum þátttakenda. Nemendur geta misst einbeitinguna úti, að sögn 
Guðrúnar. Erfitt getur verið að fá nemendur aftur inn og alltaf þurfi að ýta á 
eftir þeim, sagði Guðríður. Nokkrir þátttakendur töluðu um hvernig 
útinámið krefðist aukins undirbúnings, væri tímafrekt og krefðist aga og 
stjórnunar. Útikennslan þyrfti bara metnað og undirbúning eins og kennslan 
inni, að sögn Elínar. Auði fannst nauðsynlegt að hafa tvo fullorðna í 
útikennslunni ef eitthvað skyldi koma uppá. Þokkalegt veður og skýr 
tilgangur með útikennslunni voru skilyrði fyrir því að fara út, að sögn tveggja 
þátttakenda. 

Þegar hún var að velta fyrir sér hvað það væri við útinámið sem skipti 
máli fyrir nemendur, minntist Guðrún á það hvernig þeir missa 
einbeitinguna úti: 
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Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort það skiptir meira máli að fá 
hreyfinguna og ferska loftið og upprótið eða að virkilega vera á 
staðnum. Það [...] er náttúrulega svolítið ólíkt að vera, sko, 
náttúrulega tapa þau svolítið fókusinum að vera úti af því að 
þau eru vön því að vera inni í skólastofu. 

Auður lýsti því hvernig tíminn nýttist ekki eins vel úti: 

En náttúrulega þegar þau eru komin út úr þessum ramma, út úr 
kennslustofunni, að þá er kannski, nýtist tíminn ekki eins mikið 
í yfirferð á efni. Hlutirnir gerast hægar. Aðeins meira út um 
víðan völl sem er allt í lagi auðvitað inn á milli en, en ef að 
maður á að ná einhverju ákveðnum skammti af efni að þá nær 
maður ekki að fara með allt út. 

Útinámið verður að hafa tilgang, sagði Guðríður: „Mér finnst ekki rétt að 
vera úti, fara út bara til að fara út. Af því að það er í tísku. Það er bara bull, 
að hafa ekki tilgang með því.“ 

Veðrið var einn þáttur í útikennslunni sem allir þátttakendur lýstu 
skoðun sinni á. Flestum fannst það þurfa að vera þokkalegt en aðrir létu 
ekkert stoppa sig. Þá talaði Elín um nauðsyn þess að kennarar væru 
sveigjanlegir með útikennsluna með tilliti til veðurs, það væri ekki alltaf 
hægt að skipuleggja útikennslu með margra daga fyrirvara. 

Útinám er ekki flókið og í rauninni ekkert mál að sögn nokkurra 
þátttakenda. Guðrún sagði: 

Það er bara, mér finnst þau eigi að, hérna, upplifa það, að það 
sé partur af námi að fara út og ég held að það sé, það er ekkert 
mál, það er bara, það er bara að nenna því. 

4.2.1.3 Nemendahópurinn 
Aldur nemenda og misjafnir hópar er áhrifaþáttur í útinámi að sögn 
viðmælenda. Karítas sagði að sumir hópar væru erfiðari en aðrir og 
stundum gæti útikennslan farið út í vitleysu. Það sést á hópum sem eru 
vanir að fara út hvernig hegðun þeirra og framkoma er. Þannig er reynsla og 
hefð í útikennslu eitthvað sem hægt er að skapa, að sögn Brynju. Þá skiptir 
aldur máli fyrir útikennsluna og Elín lýsti því hvernig yngstu nemendur 
hefðu lítið úthald til að einbeita sér að einu verkefni. Eldri nemendur 
kvörtuðu frekar, að sögn Auðar, og þess vegna er sennilega auðveldara að 
fara út með yngri nemendur. Tímaleysi, lítið svigrúm og auknar kröfur í 
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myndlistarnámi eldri nemenda var ein ástæða fyrir því að Nanna taldi sig 
fara sjaldnar út með eldri nemendur: 

Ég hugsa að það sé, það eru verkefni nú sem að maður þarf 
meira að taka, það er orðið meira um kröfur, hvað þarf, og svo 
eru þetta oft svolítið tímafrek verkefni þannig að maður leyfir 
sér kannski ekki að fara oftar en einu sinni með þessi eldri. 

Yngri nemendur eru jákvæðari en eldri gagnvart því að fara út en Auður 
lét það ekki hamla útikennslunni: 

Mér finnst litlu krakkarnir nú yfirleitt jákvæðari fyrir því, opnari, 
svona meira svona ævintýraleitandi, hinir kannski meira 
hræddir um að þetta sé eitthvað púkalegt að sjá til manns 
einhvers staðar sitjandi á gangstétt að teikna. En þau eru öll 
ánægð með það að komast út. Allt sem brýtur upp svona 
venjubundinn dag. (Rannsakandi: þannig að þú ert ekki 
endilega að hlífa eldri krökkunum við því að... ). Nei, ef ég er 
með verkefni sem mér finnst þau þurfa að leysa og, svona, úti 
að þá læt ég það ekki stoppa mig. 

Það sést á nemendahópum hvort þeir eru vanir útinámi eða ekki, að 
sögn Brynju. Hún kynntist útinámi í gegnum samstarf við annan kennara: 

Ég kynntist því aðeins, eða þegar ég var að kenna sex ára bekk, 
þá var stelpa sem var að kenna samhliða, eða var með bekk við 
hliðina á mér og hún hafði verið í Noregi að læra, og þar hafði 
hún kynnst því þar. Alveg heill dagur fastur í viku sem er 
útidagur. Þá er það ekki bara náttúruskoðun heldur líka bara 
menningartengt og ég veit að hún hefur gert það þannig að við 
höfum hist, tvisvar. Hún kom einu sinni með bekk hingað sem 
hafði verið alveg frá 6 ára bekk farið einu sinni í viku alltaf út. 
Það var mjög mikill munur á þeim hópi og öðrum í því 
samhengi. Maður sá alveg hvað þau voru vön, að bæði ferðast 
sem hópur og vera úti. Þarna skapast sko upp einhver hefð og 
reynsla. 

Fleiri þátttakendur nefndu mikilvægi þess að byrja með yngri nemendur 
og þá yrði útinám ekkert mál þegar þeir væru orðnir eldri. Karítast orðaði 
það svo: 
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En mér finnst kannski eins og með eldri krakkana að það er 
svolítið erfitt að fá þau til að vera svona svolítið opin í það, 
finnst mér. Kannski ef maður byrjar alveg strax að vera alltaf 
með þau úti, alltaf reglulega að þá kannski kemst þá meiri hefð 
fyrir því, þau eru þá vön því þegar þau þurfa að fara að gera 
eitthvað. 

Aldur nemenda og misjafnir hópar geta verið áhrifaþættir í útikennslu en 
einnig getur það tengst því hversu vanir nemendur eru að fara út. Yngri 
nemendur eru almennt séð jákvæðari fyrir því að fara út, að sögn 
þátttakenda, og það sést á hópum hvort þeir eru vanir útinámi eða ekki. 
Þannig er hægt að skapa hefð fyrir útikennslu ef byrjað er nógu snemma og 
hópar verða vanir því að stunda útinám. 

Skoðanir þátttakenda á útinámi voru mjög fjölbreyttar og birtust með 
marvíslegum hætti. Það þurfti endurtekna greiningu til að draga fram 
skoðanir þátttakenda. Margir voru ekki vanir að orða hugmyndir sínar um 
útikennslu og útinám. Á heildina litið einblíndu þeir frekar á kosti við 
útikennslu og útinám og töluðu frekar um möguleikana en nefndu síður 
ókosti eða takmarkanir. Það kom ekki á óvart að þátttakendur voru allir 
jákvæðir gagnvart útinámi og útikennslu, þar sem þeir voru valdir sértaklega 
sem þátttakendur í þessari rannsókn vegna þess að þeir stunda útikennslu. 
Hins vegar kom í ljós að hugmyndir og skoðanir þátttakenda á útinámi og 
útikennslu höfðu misjafnlega djúpar rætur og sannfæring þeirra á 
áhrifamætti útináms til framtíðar var mismikil. Skilgreiningar þátttakenda á 
útinámi/útikennslu og skoðanir þeirra á gildi og kostum útináms vörpuðu 
ljósi á þennan þátt. Ein skilgreining var t.d. sú að útikennsla væri einfaldlega 
kennsla úti en önnur var að útinám sé það að nota umhverfið til að leysa 
ákveðin verkefni. Þátttakandinn sem skilgreindi útinám einfaldlega sem 
kennslu úti taldi jafnframt að gildi og kostir þess fælust í fjölbreytni og 
uppbroti hefðbundins bóknáms inni. En þátttakandinn sem skilgreindi 
útinám sem það að nota umhverfið til að leysa ákveðin verkefni var 
sannfærður um áhrifamátt útináms til framtíðar fyrir einstaklinginn og fyrir 
þjóðfélagið í heild. 

Þátttakendur sögðu skoðun sína á gildi eða verðleikum útináms fyrir 
nemendur sem einstaklinga og líka fyrir þjóðfélagið til framtíðar: Útivera 
hefur gildi í sjálfu sér; meiri gleði í útináminu; fjölbreytni í námi; upplifanir; 
skapandi nálgun í námi; yfirfærsla þekkingar og tenging námsgreina; víkkun 
sjóndeildarhrings; útinámið gerir einstaklinginn opnari og frjálsari; það eflir 
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sjálfstæði nemenda; getur skapað neytendur, njótendur og verndara ásamt 
því að vera undirbúningur fyrir þátttöku í samfélaginu. 

Þátttakendur töluðu einnig um kosti eða möguleika útináms og nefndu: 
Tækifæri til almennrar fræðslu; skemmtilegar upplifanir; hreyfingu og frelsi; 
að njóta nátttúru og umhverfis. Umhverfismál, náttúrvernd og endurvinnsla 
voru grunnur framtíðarhugsjóna eins þátttakenda en fleiri tengdu þessa 
þætti við útinám. Þátttakendur viðurkenndu einnig ýmsar takmarkanir, 
skilyrði og ókosti útináms eins og t.d. veðurskilyrði, skort á einbeitingu 
nemenda úti og að tíminn nýtist ekki eins vel. 

4.2.2 Viðhorf til náttúru og umhverfis 

Viðhorf þátttakenda til náttúru og umhverfis hefur áhrif á hvernig og af 
hverju þeir nota útikennslu. Misjafnt var hve skýrt viðhorfin komu fram í 
viðtölum og á vettvangi. Allir þátttakendur sýndu á einn eða annan hátt 
jákvætt viðhorf til náttúru og umhverfis þótt þeir hefðu mismikið um það að 
segja. Allir nefndu áhrif veðurfars á útiveru, bæði jákvæð og neikvæð. Sumir 
sýndu viðhorf sín í verki í vettvangsathugunum, t.d. með afslappaðri en 
hvetjandi afstöðu gagnvart nemendum eða verndandi viðbrögð við lífverur 
á förnum vegi. Aðrir lögðu mikla áherslu á mikilvægi þess að finna til 
ábyrgðar gagnvart náttúrunni, stuðla að sjálfbærni og fræða komandi 
kynslóðir um áhrif lífstíls okkar á náttúru og umhverfi. Þátttakendur sóttu 
mismikið út í sínum frítíma og af mismunandi ástæðum en töldu útiveru 
vera almennt til góðs. 

4.2.2.1 Útivera í frítíma 
Misjafnt var hversu mikið þátttakendur sóttu sjálfir út í náttúru og umhverfi 
í sínum frítíma. Ég taldi þennan þátt varpa ákveðnu ljósi á viðhorf til náttúru 
og umhverfis, þ.e. hvort þátttakendur færu sjálfir út í sínum frítíma. Það 
reyndist vera samsvörun þar á milli, þ.e.a.s. þeir sem vörðu meiri tíma úti í 
fjölbreyttu umhverfi og náttúru höfðu jafnframt ígrundaðari hugmyndir um 
útikennslu. Af þátttakendunum talaði Nanna minnst um hugsjónir og 
hugmyndir varðandi útikennslu og vildi ekki skilgreina hana. Hún talaði 
jafnframt lítið um útiveru í frítímanum sínum, en sagðist þó sækja stundum 
í nánasta umhverfi með því að fara í göngutúra: 

Ég elska það bara að vera úti að labba. Og það er eitthvað sem 
gefur mér mikið. Ég sæki talsvert líka í gönguferðir úti í 
náttúrunni og svo hérna bara, ég bý hérna bara niðri við 
[sjávarsíðu] þannig að stökkva út og labba meðfram sjónum, 
það er bara dásamlegt fyrir líkama og sál. 
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Þar kom vísbending um tengsl viðhorfa þátttakenda til náttúru og 
umhverfis annars vegar, og frítíma og skoðana á útinámi hins vegar. Nanna 
vann í samstarfi við kennara sem hafði stundað útikennslu í meira en 30 ár 
og hafði ákveðnar, mótaðar skoðanir á útinámi og útikennslu. 

Aðrir sóttu reglulega í náttúruna, Brynja var leiðsögumaður á hálendinu 
á sumrin, og sumir sögðu umhverfi og náttúru skipta miklu máli í þeirra 
frítíma. Elín hafði t.d. mjög ákveðnar skoðanir á útivist í frítímanum. Hún tók 
það sérstaklega fram varðandi sín eigin börn að hún vildi ekki að þau yrðu 
alltaf inni eins og margir: 

Fólk er bara mikið meira inni. Það er ekki nema að það er bara 
gott veður, virkilega, þá fara þeir út. Og fullt af fólki sem á bara 
alls ekki föt til að fara út. Vill ekki að mín börn verði þannig, 
þannig að við höfum alltaf verið bara mjög mikið úti í alls konar 
veðri, klæðum okkur vel og förum út og sem betur fer eru þau 
bara alvöru útivistarfólk. 

Auður viðurkenndi að hún færi oftar núna í seinni tíð þegar börnin 
hennar eru orðin stærri og hún þyrfti ekki að taka þau með sér. Þannig 
virðast hennar viðhorf til náttúru og umhverfis í frítímanum hafa þýðingu 
fyrst og fremst fyrir hana sjálfa sem einstakling en ekki í víðara samhengi 
eins og t.d. fyrir börnin hennar. Hennar nálgun samsvarar þessum 
viðhorfum eins og fram kemur síðar í öðrum þemum, þar sem útinám hefur 
fyrst og fremst þýðingu fyrir einstaklinginn, nemandann sjálfan. 

4.2.2.2 Góð viðbót 
Náttúra og umhverfi geta verið góð viðbót við kennsluna og aukið 
fjölbreytni. Sumir lýstu því hvernig ágætt væri að nota náttúru og umhverfi 
fyrir afmörkuð verkefni. Sara talaði um fyrirmyndirnar í náttúrunni í því 
samhengi: 

Eins og allar fyrirmyndirnar sem eru bara hérna í náttúrunni 
sem hægt er að nýta. Svo er svo mikil fjölbreytni í starfinu, að 
þetta er bara plús að hafa þetta allt hérna við. 

Þessi viðhorf hennar voru gegnum gangandi í viðtalinu og á vettvangi. 
Hún leit á umhverfið og náttúruna fyrst og fremst sem leið til að auka 
fjölbreytni í námi og kennslu. Hún starfaði við skóla sem hvetur til 
útikennslu og margir kennarar þar stunda það reglulega. Hún viðurkenndi 
þó í lok viðtals að hún væri ekki sérstaklega mikil hugsjónamanneskja um 
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útinám. Þá taldi hún tvívíða myndlistarkennslu takmarka tækifærin til 
útikennslu og hún stundaði hana fyrst og fremst þegar það hentaði 
verkefninu sérstaklega. 

4.2.2.3 Að horfa 
Þátttakendur lýstu því hversu mikilvægt er fyrir nemendur að horfa í 
kringum sig. Guðríður, Nanna, Elín, Karítas og Guðrún töluðu um mikilvægi 
þess að læra að horfa. Fleiri en einn þátttakandi talaði um að það krefjist 
þjálfunar að læra að horfa. Nánari umfjöllun um þetta í tengslum við 
myndlist er að finna í kaflanum um myndlistarkennslu hér á eftir. Elín talaði 
um grunnhugsun varðandi það að fara út eins og hægt er, líka til að horfa: 

Það getur líka verið þessi grunnhugsun að vera alltaf að reyna 
að fara út bara eins oft og hægt er til þess að krakkarnir fái að 
vera úti. Og æfa sig að horfa á náttúruna og skoða skýin og 
fjöllin og tónana og hvað breytist. Við þurfum að æfa okkur að 
horfa. 

Þetta viðhorf endurspeglar nálgun Elínar. Af mörgum ástæðum, eins og 
fram kemur seinna í niðurstöðum, taldi hún mikilvægt að nemendur færu út 
eins oft og mögulegt væri. Hún stundaði útikennslu á öllum árstíðum og 
tengdi það við sem flestar námsgreinar. Það sem hún segir hér að ofan um 
„grunnhugsun að vera alltaf að reyna að fara út“ gefur vísbendingu um 
tengsl viðhorfa þátttakenda til náttúru og umhverfis og hvers vegna þeir 
stunda útikennslu. 

4.2.2.4 Náttúrulegt og manngert umhverfi 
Ég spurði þátttakendur um nýtingu náttúrulegs umhverfis annars vegar og 
nýtingu manngerðs umhverfis hins vegar. Karítas lýsti því hvernig henni 
fyndist náttúrulegt umhverfi og manngert umhverfi hafa ólík áhrif á okkur: 

Mér finnst það mjög mikilvægt að við komumst aðeins út í 
náttúruna og það er um að gera að nýta það. Og það er líka svo 
mikil orka að fara út og skoða þetta, vera úti í náttúrunni, það 
gefur manni svo mikla orku og þá verður maður svo skapandi. 
Mér finnst það alveg mjög mikilvægt og náttúrulega, þessir 
manngerðu hlutir, mér finnst þeir draga úr orku. 

Karítas hafði reynslu af því að vinna úti í sínu eigin námi, í opinberum 
rýmum. Það gæti hafa haft áhrif á ofangreint viðhorf hennar til náttúrulegs 
umhverfis og manngerðs umhverfis. Í vettvangsathuguninni fór hún út með 
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nemendur á skólalóð og skoðaði með þeim bæði manngert og náttúrulegt 
umhverfi. Þetta viðhorf hennar til manngerðs umhverfis hafði því ekki 
hamlandi áhrif á hvernig hún nýtti það í útikennslu. 

4.2.2.5 Upplifun 
Margir þátttakendur töldu upplifun mikilvæga. Það gæti tengst viðhorfum 
þeirra til náttúru og umhverfis. Karítas lýsti mikilvægi þess að nemendur 
fengju að upplifa náttúruna og náttúruöflin til að geta unnið með þau í 
verkum sínum. Guðríður tók í sama streng á vettvangi þegar ró skapaðist og 
nemendur voru niðursokknir í vinnu. Þá fór hún aðeins frá 
nemendahópnum og við áttum óformlegar samræður: 

Já, leyfa þeim svolítið að, þetta á náttúrulega að vera þeirra 
skynjun, þeirra upplifun af náttúrunni ef það er hægt. 

Henni fannst einmitt mikilvægt að börn öðlist jákvætt viðhorf til 
náttúrunnar í gegnum upplifun og geti viðhaldið því til framtíðar: 

Þetta er eitthvað sem að maður á að halda í og börn eru, ef þú 
sérð lítið barn þá er það svona uppnumið yfir köngulóarvef eða 
eitthvað svo gleyma krakkar þessu. Þau setja bara i-pod í eyrun 
og þú veist. Þannig að við þurfum aðeins að reyna að virkja 
þetta þannig að þau eigi þennan fjarsjóð til að leita í. Og 
útikennslan er afskaplega góð til þess að eignast þetta, þetta 
viðhorf gagnvart náttúrunni. 

4.2.2.6 Óþægindi sem tækifæri til náms 
Veðurfar var eitt atriði sem lýsti skoðunum þátttakenda á náttúru og 
umhverfi og það kom einnig fram í öðrum þemum. Karítast talaði um 
óþægindi sem geta fylgt útiverunni og hvernig hægt sé að gera gott úr öllu 
með því að líta á þau sem eitthvað til að læra af: 

Mér finnst það aðallega það að þau upplifi þetta að vera úti. Ég 
veit það er kalt á Íslandi og allt það en þá man maður bara: „við 
fórum út þarna, það var rosalega gaman en það var kalt“. 

Þetta dæmi sýnir viðhorf Karítasar til náttúru og umhverfis, jafnvel þegar 
því fylgja óþægindi. Þessi viðhorf hennar lýsa einnig hvers vegna hún notar 
útikennslu. Það felur í sér námstækifæri að fara út og upplifa náttúruöflin. 
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Brynja talaði á svipuðum nótum og Karítas um veðrið og umhverfið sem 
námstækifæri: 

Finnst samt kannski hluti af náminu að, eða mér finnst 
mikilvægt, líka bara að takast á við umhverfið, veðrið og svona. 
Sérstaklega þá eins og í grunnskólum, að vera úti og einmitt að 
læra það að búast til að vera úti. Að geta verið úti án þess að 
líða illa. Kannski of almennt að fólk haldi kannski að það sé 
vont veður og svo er það ekki vont þegar þú ert kominn út. Það 
er miklu meira hægt að gera úti. 

Guðrún tók einnig jákvæða afstöðu til veðurs og tengdi mikilvægi 
útiverunnar við börn í dag: 

Það er einhvern veginn ekki til neitt slæmt veður, hvað á ég að 
segja? Áttatíu prósent af veðri er í lagi að vera úti. Það er svo 
mikill partur af okkur, það er þessi náttúra, það er þessi þroski 
að vera úti og ég tala nú ekki um í dag þegar krakkar eru svo 
mikið inni í leikjum, inni í tölvu og ofan í kassanum. 

Þessi viðhorf Guðrúnar til náttúru og umhverfis birtust oftar í viðtalinu 
og á vettvangi. Guðrún hafði ákveðnar skoðanir á menningu og samfélagi og 
sá útikennsluna sem hluta af stærra samhengi í uppeldi barna og nemenda. 

Elín var mikið fyrir útivist en viðurkenndi þó að veðrið hefði áhrif og hún 
færi ekki út bara til að fara út, óháð veðri: 

Auðvitað reynir maður að velja gott veður, maður fer ekki út í 
grenjandi rigningu. 

Sara viðurkenndi að veðrið hefði áhrif á sig varðandi útikennslu en henni 
fannst að það ætti samt ekki að vera þannig. Hún nefndi nokkrum sinnum í 
viðtalinu að hún vildi fara oftar og meira út með nemendur en hún gerði: 

Stundum er ég alveg bara: „mmm nei, það er svo mikil rigning“ 
en það er ekki neitt. Samt verður maður að passa sig að láta 
ekki stoppa sig. Maður á náttúrulega að fara. 
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4.2.2.7 Að njóta 
Að sama skapi fannst þátttakendum mikilvægt að kynnast náttúrunni og 
þróa með sér jákvætt viðhorf til hennar, m.a. til að njóta. Guðríður talaði 
um börnin í þessu samhengi: 

En þetta er eitthvað sem að maður á að halda í og börn eru, ef 
þú sérð lítið barn þá er það svona uppnumið yfir köngulóarvef 
eða eitthvað, svo gleyma krakkar þessu. Þau setja bara i-pod í 
eyrun. Þannig að við þurfum aðeins að reyna að virkja þetta 
þannig að þau eigi þennan fjarsjóð til að leita í. Og útikennsla 
er afskaplega góð til þess að eignast þetta, þetta viðhorf 
gagnvart náttúrunni. Þannig að sýna þeim hvað þetta er 
dásamlegt, þá kannski halda þau áfram að njóta þess að vera 
til. Þú þarft ekki meira. Bara fjara í heilan dag til að vera 
hamingjusamur. 

Guðríður var sérstaklega fróð um plöntur, tré, dýrategundir, heiti á 
fjöllum og ýmislegt annað í umhverfinu og deildi þekkingu sinni með 
nemendum í útikennslunni og vettvangsathuguninni. Viðhorf hennar til 
náttúru og umhverfis virtist hafa augljós og afgerandi áhrif á það hvers 
vegna hún notar útikennslu. Hún lagði áherslu á að útikennslan ætti að vera 
jákvæð, að nemendur lærðu að horfa og að njóta umhverfis og náttúru fyrir 
sjálfa sig sem fjársjóð fyrir framtíðina. Þó tók hún ítrekað fram að 
útikennslan hefði alltaf skýran tilgang og að hún færi aldrei með nemendur 
út bara til að fara út, eins og fram hefur komið. 

4.2.2.8 Frelsi 
Sara sagði ekki mikið um eigin afstöðu til náttúru og umhverfis í viðtalinu en 
margvíslegar vísbendingar gáfu hana til kynna á vettvangi. Ég tók t.d. eftir 
því hvernig hún leyfði nemendum að leika sér frjálst og hafði ekki áhyggjur 
þótt þeir klifruðu hátt upp til að skoða sig um. Þvert á móti, hjálpaði hún 
þeim til að komast áleiðis upp. Þeir voru glaðir og kátir í útiverunni. Sara tók 
undir með þeim, sýndi þannig jákvætt viðhorf til náttúru og umhverfis, m.a. 
með því að gefa þeim frelsi til að prófa sig áfram. Ég varð hvorki vör við 
neikvæðar athugasemdir af hennar hálfu varðandi náttúru og umhverfi né 
áhyggjum af nemendum: 

Tveir drengir hafa klifrað ansi hátt upp á stólpa sem standa upp 
úr jörðinni. Einn biður um hjálp til að komast upp á og reyna að 
halda jafnvægi. Þeir biðja reglulega um hjálp til að komast upp, 
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missa síðan jafnvægið, detta, og biðja aftur um hjálp. Við 
spjöllum saman á meðan. Náttúrulegir tréstólpar sem hafa 
verið steyptir niður. Ein stúlka vill líka prófa að klifra upp á 
stólpa. Þeir horfa í kringum sig á útsýnið sem er mjög fallegt og 
gott. 

Sara staðfesti þessi viðhorf þegar hún sagðist ekki skilja yfirvöld sem 
leyfa háa, tilbúna klifurveggi á skólalóð en leyfa ekki heimatilbúin leiktæki í 
skóginum. Hún sagði það sorglegt. Þetta tvennt fannst mér gefa 
vísbendingu um viðhorf hennar til náttúru og umhverfis. Hún var afslöppuð 
á vettvangi, jákvæð gagnvart umhverfinu og hvatti nemendur til að upplifa, 
prófa og skoða. Þó að hún viðurkenndi að hún færi ekki út eins oft og hún 
vildi, voru skýringar á því og hún tók fram að það stæði til bóta. Aðrir 
þátttakendur, sérstaklega Auður og Karítas, töluðu einnig um frelsi eða 
frelsistilfinningu sem útikennslan getur veitt nemendum. 

4.2.2.9 Ábyrgð og virðing 
Í einu tilfelli kom viðhorf eins þátttakanda skýrt fram í vettvangsathugun 
þegar einn nemandi ætlaði að stíga á könguló (Mynd 3.). Guðrún brást við 
með því að stoppa nemandann af og nefndi þá tilvistarrétt köngulóarinnar. 
Eftirfarandi er tekið úr mínum eigin athugasemdum eftir 
vettvangsathugunina: 

Þá sést þar sem könguló labbar á gangstéttinni, pínulítil. 
Nemendur koma til að sjá og allir skoða köngulóna. Einn 
nemandinn ætlar að stíga á hana en Guðrún stoppar 
nemandann af. „Hún hefur tilverurétt eins og við,“ segir hún. 

Mynd 3. Virðing 
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Þetta viðhorf endurtekur sig í viðtali við Guðrúnu þar sem hún vildi að 
nemendur lærðu um mikilvægi umhverfis síns, bæru virðingu fyrir því, og 
benti á að þeir verði með tímanum njótendur þess og þá einnig verndarar. 
Þetta viðhorf sást glöggt í ofangreindu dæmi þar sem hún fór fram á að 
nemendur bæru virðingu fyrir tilvistarrétt köngulóarinnar. Þessi viðhorf 
Guðrúnar til náttúru og umhverfis birtast í öðrum þemum og því tel ég víst 
að viðhorf hennar til náttúru og umhverfis hafi teljandi áhrif á útikennsluna. 

Á svipuðum nótum talaði Elín um mikilvægi þess að við gerðum okkur 
grein fyrir eigin ábyrgð gagnvart náttúrunni og smituðum þessa afstöðu til 
komandi kynslóða: 

Ég vil smita þessi grunnsýn. Lífstíll og ábyrgð fyrir náttúrunni, 
það er bara hluti af þessu fyrir mig, alla vega. 

Þetta var bara svo jákvætt. Af því að hjá okkur er þetta svo 
sjálfsagt að hugsa um náttúruna og, svona, ef það er hægt að 
endurnýta þetta og setja sem minnst ofan í jörðina og á 
ruslahaugana og allt þetta. En það er bara erfitt að byrja með 
þetta allt sem fullorðinn, þannig að það er langbest að byrja 
bara með litlu börnin. 

Þá talaði hún ítarlegra um ábyrgð gagnvart náttúrunni og tilgreindi skýrt 
að hennar viðhorf um ábyrgð okkar til náttúru og umhverfis væri 
grunnurinn að útikennslunni: 

Það verða allir að fá að finna þessa ábyrgð. Við verðum að taka 
ábyrgð á okkar hegðun. Hún verður að vera í lagi. Vistspor og, 
krakkarnir, það er ekkert mál að hafa áhrif á krakkana. Maður 
skoðar það: „Já, við erum að nota fimm jarðir, sko, og lífstíll“. 
Og við getum ekki fengið lánað, hvaðan kemur þetta allt saman 
og þessi umræða í kringum allt þetta? Þannig að þetta er, fyrir 
mig er þetta bara grunnurinn. 

En hvernig svarar þetta þema rannsóknarpurningunni? Jú, viðhorf 
þátttakenda til náttúru og umhverfis hafa áhrif á af hverju þeir nota 
útikennslu og einnig hvernig þeir nota hana, eins og dæmin hér á undan 
hafa sýnt. 
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4.2.3 Eigin reynsla af útinámi 

Annar áhrifaþáttur er reynsla þátttakenda af útinámi í eigin námi. Allir 
höfðu þeir skoðanir á eigin menntun og hugsanlegum áhrifum sem hún 
hefur eða hefur ekki haft á eigin kennsluhætti. Það sem kom sérstaklega 
fram voru jákvæð viðhorf listamanna til eigin menntunar. Þeir höfðu meira 
um sitt nám að segja og tengdu það við eigin útikennslu. Tveir þátttakendur 
sem höfðu kennaramenntun sem grunn töldu hins vegar námið hafa haft 
minni áhrif á þá varðandi útikennslu og höfðu jafnframt minna um námið að 
segja. Gögnin gáfu til kynna að þeir stunduðu útikennslu fyrst og fremst 
vegna þess að starfsumhverfið hvatti þá til þess og/eða að skólinn legði 
áherslu á það. Einn þátttakandi, sem hafði alist upp í menningu þar sem 
útivera er sjálfsögð í námi og leik, taldi það hafa haft áhrif og fannst alveg 
sjálfsagt að stunda útikennslu. Hann stundaði jafnframt framhaldsnám í 
útinámi24 á háskólastigi. 

Sara mundi ekki eftir útinámi í Kennaraháskólanum. Hún mundi þó eftir 
að hafa heyrt um einn áfanga sem einhver nemandi sótti: 

Nei, ég man ekki eftir því að hafa nokkru sinni farið út. Nei, ekki 
nokkurn skapaðan hlut. Ég man það var einn áfangi sem 
einhver fór í þar sem farið var og unnið eitthvað með 
haustlitina og eitthvað. 

Hún sagðist hafa eitthvað lært um nýtingu náttúru og umhverfis í 
Kennaraháskólanum en í raun hafi námið þó ekki snúist um útinám beinlínis 
heldur var bara komið inn á það. Hún tók fram að hún hafi ekki verið að 
„kafna úr hugmyndum eftir það nám.“ Sara kenndi við skóla sem lagði 
áherslu á útinám og henni fannst sjálfsagt að kennarar fylgi stefnu skólans. 
Hún viðurkenndi að hún færi ekki eins mikið út eins og hún vildi og ætlaði 
sér, enda höfðu listgreinakennarar nýlega flutt í nýtt húsnæði og voru að 
koma sér fyrir. Það sagði hún að hefði tekið tíma og orku frá útikennslunni 
en til stóð að byggja upp verkefnabanka fyrir útikennslu í list- og 
verkgreinum og stunda útikennslu í meira mæli. 

Svipaða sögu er að segja af Nönnu sem hafði ekki reynslu af útinámi í 
eigin námi, fannst erfitt að skilgreina útikennslu og virtist ekki hafa sterkar 
eða ígrundaðar skoðanir á henni. Hún hafði líka menntun frá 
Kennaraháskólanum en starfaði náið með öðrum myndlistarkennara sem 
hafði mjög skýrar hugmyndir og ástæður fyrir útikennslunni. Þær höfðu 

                                                           
24 Outdoor Education eða Outdoor Learning á ensku. 
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unnið saman í nokkur ár. Hennar hugmyndir um útikennslu og jákvætt 
viðhorf til hennar hafa því hugsanlega mótast í starfsumhverfinu en ekki 
vegna eigin reynslu af útinámi eða persónulegri sannfæringu um ágæti 
hennar í kennslu. 

Karítas stundaði nám við Listaháskóla Íslands. Hún gat ráðið því að vissu 
marki hvar hún vann sín listaverk. Hún gaf í skyn að það væri vinnunni þar 
að þakka að henni finnst nú lítið mál að fara út: 

Já, þar var náttúrulega, þar gat maður ráðið því sko. Ég gat 
unnið mín listaverk úti og ég gat gert þau inni og ég vann mikið 
list í opinberu rými þannig að ég var alltaf einhvers staðar úti 
þannig að fyrir mig er þetta voðalega svona, náið. Mér finnst 
mjög auðvelt að fara út og gera eitthvað. 

Í Myndlista- og handíðaskólanum, jafnvel fyrir þrjátíu árum síðan, var 
talað um að fara út með nemendur í myndlistartímum, að sögn Guðríðar: 

Já, það var náttúrulega í Myndlista- og handíðaskólanum. Já, 
það var hérna talað um að fara út. Allavegana í 
kennaradeildinni að fara út og láta krakkana teikna og svona. 

Hjá Elínu var útinám gegnum gangandi í hennar námi allt frá barnæsku 
og útivera var hluti af menningunni. Hún útskýrði það svo: 

Já, það var alveg hluti af námi, sko, vera úti, eins og ég segi, 
það er bara hluti af menningunni í [...], útivera, útivist og það er 
bara sjálfsagt, þegar ég var í skóla þá var alltaf fullt af 
verkefnum úti og mikið meira íþróttir úti. Sumar og vetur og... 

Elín vann sjálf eftir þessari nálgun. Henni fannst útikennsla sjálfsagður 
hluti af náminu og eðlilegt að vera úti þegar tækifæri gefst. 

Auði fannst nálgun kennaranna í sínu námi kannski hafa haft áhrif á eigin 
kennsluhætti varðandi útikennslu. Hún orðaði það svo: 

Jú, kannski nálgun kennaranna sem ég var með hafi kannski 
svona svolítið mótað hvernig ég kenni. Já, t.d. með einn 
kennara sem var MJÖG opinn og frjálslegur og einmitt með 
svona mikla tengingu við náttúru og eins og maður segir á 
dönsku, svona lifsnöðer, svona sérstaklega opinn og fær um að 
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gera allt skemmtilegt og áhugavert. Ætli orðið á íslensku sé ekki 
lífskúnstner eða eitthvað svoleiðis? 

Brynja hafði tekið það skýrt fram áður í viðtalinu að hún teldi 
undirstöðuatriði fyrir útikennslu vera að fólk hefði áhuga á því að fara út. 
Hún mundi ekki eftir útikennslu í sínu námi en taldi hugsanlegt að hennar 
starf sem leiðsögumaður hefði haft áhrif á eigin viðhorf til útiveru: 

Og svo er ég leiðsögumaður líka og það er kannski, já, ég hef þá 
kannski áhuga á því að vera úti. 

Þátttakendur höfðu ólíka menntun og ólíkan bakgrunn. Misjafnt var 
hvort þátttakendur stunduðu sjálfir útinám í eigin námi. Sumir höfðu enga 
reynslu af því, aðrir takmarkaða reynslu en sumir höfðu stundað útinám alla 
sína skólagöngu, alveg frá barnæsku. Dæmin hér á undan gefa vísbendingu 
um að reynsla þessara myndlistarkennara af útinámi í eigin námi hafi 
stuðlað að því að þeir noti útikennslu. 

4.2.4 Viðhorf til myndlistar og myndlistarkennslu 

Fjórði þátturinn, viðhorf til myndlistar og myndlistarkennslu, hafði áhrif á 
hvers vegna þátttakendur nota útikennslu í myndlistarnámi nemenda sinna. 
Í vettvangsathugunum höfðu verkefnin fjölbreyttan tilgang og markmið fyrir 
myndlistina. Verkefnin sem unnin voru í vettvangsathugunum voru ýmist til 
að: Uppgötva eitthvað eins og grunnformin í umhverfinu; æfa sig að horfa á 
hluti í umhverfinu; æfa sig í að festa fyrirmyndir á blað; upplifa verklag úti 
eins og leirbrennslu á báli; sækja innblástur fyrir myndverk; nota efnivið úr 
umhverfinu eins og t.d. til að þrykkja áferð; æfa færni eins og vatnsmálun 
eða að prófa eitthvað nýtt eins og t.d. að mála grunnformin í snjóinn. 
Viðtölin og vettvangsathuganirnar leiddu í ljós ýmsar skoðanir þátttakenda 
á myndlistarkennslu. Skoðanir þátttakenda flokkast í eftirfarandi þætti: 
Myndlist og samtíminn; upplifun, efniviður og innblástur fyrir myndlist; að 
horfa, raunverulegar fyrirmyndir; útikennsla hentar sumum verkefnum 
betur en öðrum; samþætting og tenging við önnur fög; náttúrulegt og 
manngert umhverfi; menntun kennara og myndlistarkennsla.  

4.2.4.1 Myndlist og samtíminn 
Að skoða söfn og listaverk og tengja myndlist við samtímann er mikilvægt í 
myndlistarkennslu, að sögn Brynju: 
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Mikilvægt að maður tengi námið hér samtímanum í myndlist 
og það er náttúrulega ekki bara inni, mér finnst líka bara að 
fara á sýningar og, þú veist, hvort sem það er að tengja við 
eitthvað á netinu, eða einhverjum verkum eða eitthvað, 
listamönnum. 

Hún tengdi tilgang myndlistarkennslu við útinám og talaði um mikilvægi 
þess að lesa í umhverfi sitt, manngert og náttúrulegt, og mynda sér skoðun 
á því: 

Eða rök fyrir því að yfirleitt að hafa myndlistarkennslu er að 
læra á að lesa umhverfið sitt, og ekki síður manngert, og svo 
náttúrulega að bregðast við og mynda sér skoðun og, já, það er 
bara mjög mikilvægt. 

Aðrir þátttakendur nefndu heimsóknir á listasöfn og skoðun listaverka í 
umhverfinu sem hluta af myndlistarkennslu úti. Einnig fannst þeim skipta 
máli að hafa aðgang að listaverkum og listasöfnum25. 

4.2.4.2 Upplifun, efniviður og innblástur fyrir myndlist 
Nokkrum þátttakendum þótti upplifun mikilvægur þáttur sem gæti skilað 
sér í verkum nemenda. Karítas talaði um upplifunina í beinum tengslum við 
verk í myndlist:  

Mér finnst það vera mjög mikils virði, sko. Eins og ég sagði, að 
þau fái að fara út og bara finna tengsl við náttúruna og þau fái 
að upplifa hlutina, upplifa allan kraftinn sem er í náttúrunni. 
Það er rosalegt rok, þá getur maður farið að vinna með 
hreyfinguna. Að hugsa „æ ég fer út og bý eitthvað til að þá get 
ég unnið með rigninguna og ég get unnið með rokið og unnið 
með sól og ég get unnið með öll náttúruöflin líka í verkinu 
mínu“. Þannig að það er mjög mikilvægt. 

Innblástur var líka eitthvað sem nemendur gætu sótt út fyrir myndlist. 
Nanna sagði að innblástur og jákvæð upplifun nemenda af útiverunni vera 
góða fyrir myndlistina: 

                                                           
25 Fjallað er nánar um staðsetningu skóla og aðgang að listaverkum og listasöfnum í 
kafla 4.2.6. um umhverfi og nágrenni skólanna. 
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Mér finnst það alla vega auðga hana mikið að geta farið út [...] 
og nýtt þetta, allt þetta sem við höfum af því [...] að það bara 
gefur þeim kveikju og inspírasjón eins og með upplifunina, sem 
maður er náttúrulega að reyna að leggja áherslu á. Að þetta sé 
ánægjulegt, jákvæð upplifun. 

Brynja sagði að í myndlistinni skipti upplifunin og ferlið jafn miklu máli og 
útkoman. Hún gaf dæmi um byggingarlistina og rýmistilfinningu úti: 

Upplifunin og ferlið í náminu skipta alltaf meira máli en, eða 
ekki minna máli, heldur en útkoman [...] og líka bara eins og 
þegar við [...] vorum að vinna með byggingarlistina og það þá 
að fara út býður upp á allt annað, jafnvel bara í skoðun. Það er 
eitt að skoða myndir og annað að fara út og skoða. Og ganga 
um eitthvert umhverfi. En svo líka voru þau, það var líka verið 
að reisa byggingar bara tímabundið, eða vinna með og þau fá 
náttúrulega allt öðruvísi rýmistilfinningu úti heldur en inni. 

Elín talaði um mikilvægi þess að nemendur færu sjálfir út, jafnvel til að 
sækja efnivið fyrir myndlistina. Þar strax byrjaði skapandi hugsun hjá 
nemendum: 

Ég get náttúrulega týnt grjótið handa þeim en það er miklu 
skemmtilegra að fara út með þeim og hver og einn finnur sitt 
grjót og bara þá eru þau farin að hugsa: „mín padda á að vera, 
þú veist, nei, hún breyttist, ég ætla að hætta við þetta form, ég 
ætla að fá þetta form í staðinn“ og, ég meina, þá er þetta bara 
skapandi hugsun að byrja úti þá. 

Guðrún útskýrði hvernig hún náði bara rétt að krafsa í yfirborð 
myndlistar. Henni fannst mikilvægt að nemendur fengju sjálfir að upplifa 
stefnur og strauma í myndlistinni með því að vinna sjálf úti: 

Já, bara af því að ég er kannski með bara, segjum súrrealisma. 
Ég kenni þeim ekki allt um súrrealisma sem ég þekki eða 
kannast við en ég vel kannski einn sem mér finnst hafa unnið á 
einhvern máta sem er auðvelt að þau endurgeri. Já, þannig að, 
hérna, þau upplifi stefnuna[...] Af hverju heitir hún þetta? og 
upplifi „já það er vegna þess að þeir unnu svona“ og ég tengi 
það inn í útikennslu eða inni. 
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Okkur er náttúrulega uppálagt að kenna stefnur og strauma og 
við þurfum að segja krökkunum af hverju þessir listamenn fóru 
út að vinna og leyfa þeim að upplifa það sjálfum líka. Það þýðir 
ekki, það er ekki nóg að segja þeim alltaf, þau verða að fá að 
upplifa. 

Þannig getur útiveran bætt myndlist nemenda. Aðspurð hvað útiveran 
geri fyrir myndlist nemenda svaraði Guðrún með því að gefa dæmi um 
viðbrögð nemenda sinna eftir útikennslu: 

Og þá komum við til baka og við erum að skoða verkin þeirra 
og þau segja, já, ég spurði þau: „Haldið þið að þið hefðuð getað 
gert svona verkefni inni?“ „Nei, þetta hefðum við ekki getað 
gert inni.“ Þannig að þau upplifa það líka að það sé eitthvað að 
gerast þegar þau koma út. 

Guðrún sagði frá því hvernig hennar útikennsla hefur breyst frá því hún 
byrjaði að stunda hana fyrir fimm árum: 

Þróast meira eiginlega úr efnisöflun til að vinna inni, að sækja 
sér efni í mósaík, eða sækja sér efni í eitthvað og úr því líka að 
fara með blað og labba á milli fjögurra listaverka og skrifa um 
öll listaverkin meira í það að... þessa lífræna þróun, að það þarf 
ekki alltaf allt að vera skrifað niður á blað til þess að maður hafi 
lært af því. Og svo held ég að það sé að breytast meira úr 
efnisöflun yfir í það að upplifa og njóta. 

Upplifun, innblástur og efniviður úti voru mikils virði fyrir myndlistina og 
geta skilað sér í verkum nemenda, að sögn þátttakenda. Einn þátttakandi 
sagði frá því hvernig hennar útikennsla hefur breyst úr því að vera 
efnisöflun í það að upplifa og njóta. 

4.2.4.3 Að horfa. Raunverulegar fyrirmyndir 
Flestir nefndu mikilvægi þess í myndlistarnámi að fara út og horfa, sjá og 
skoða. Guðríður sagði að teikning væri í rauninni aukaatriði ef þau lærðu 
bara að horfa: 

Þannig að ef mér myndi takast bara að fá þau til að horfa í 
kringum sig. Skítt með það hvort þau geti teiknað, skilurðu 
hvað ég meina? Það er þessi upplifun af náttúrunni. Það er það 
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sem er aðalmálið. Það er alveg sérstakt markmið hjá mér í 5. 
bekk að kenna þeim að horfa. 

Aðspurð af hverju hún færi með nemendur út, svaraði Guðríður í beinum 
tengslum við myndlistina: 

Horfa. Eins og Da Vinci sagði, það erfiðasta við að teikna er að 
sjá. 

Guðríður og Nanna fóru með einn nemendahóp í grenndarskóginn til að 
mála tré og síðar annan hóp niður að sjávarsíðunni til að mála melgresi. 
Tilgangurinn var fyrst og fremst að þjálfa nemendur í að horfa á fyrirmyndir 
í náttúrunni og umhverfinu. Ég tók eftir því hvernig Guðríður og Nanna 
unnu með náttúruna og hvernig myndlistin var aðalatriðið, umhverfið og 
náttúran voru leiðir að markmiðinu. Athugasemdir mínar úr 
vettvangsathugun: 

Þá er unnið þannig með náttúruna og umhverfið að það er fyrst 
og fremst í gegnum skynjunina, sjónrænt fyrir myndlist, en 
nemendur eru einnig að upplifa með því að snerta. 
Tilgangurinn er fyrst og fremst fyrir myndlistina en þeir eru líka 
að skoða og greina nánasta umhverfi með því að læra að bera 
kennsl á tré í umhverfinu og nágrenninu. 

Karítas og Guðríður nefndu sérstaklega hversu gott það sé fyrir 
nemendur í myndlist að hafa raunverulegar fyrirmyndir. Karítas orðaði það 
svo: 

Í fyrsta og öðrum bekk þá eru þau kannski að teikna skólann, 
lita himininn. Að þau sjái hvernig það lítur út í alvörunni. Að 
fara út og þurfa að horfa svolítið. Og það er rosalega 
mikilvægur þáttur bara í myndlistarnámi. Að horfa. Og fá að, 
ekki alltaf bara á blað heldur að vera úti og sjá þetta í 
alvörunni. Það er mikilvægt að vera með réttu fyrirmyndina 
fyrir framan sig. 

Guðríður sagði á svipuðum nótum: 

Ef þú lætur þau teikna tré eins og ég sagði, þá er það bara 
svona bollutré eða eitthvað, en ef þau horfa á það sem þau eru 
að gera, prófaðu sjálf. Láttu barn teikna reiðhjól og láttu það 
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síðan fara út og teikna reiðhjól og sjáðu muninn á myndunum. 
Það er ekki spurning. Það sem þau sjá, myndin verður allt 
önnur. 

Tæknilega geta nemendur unnið betri verk úti ef þeir nota fyrirmyndir, 
bæði í manngerðu umhverfi og náttúrulegu. Auður sagði skoðun sína: 

Mér finnst t.d. þegar að við erum að skoða þessi náttúruform 
að þá, þú skynjar, þú túlkar hluti allt öðruvísi þegar þú ert búin 
að skoða og teikna þau fyrir framan þig heldur en þegar þú 
situr bara inni og ert að ímynda þér. Já, það verður 
nákvæmara. 

Sara tók fram að það færi alveg eftir viðfangsefninu en fyrirmyndir skipti 
máli: 

Ef að þau eru að gera, teikna, þú veist, náttúruna þá myndi það 
náttúrulega skila sér ef ég færi með þau út, eðlilega, frekar en 
að vera hérna inni. 

Manngert umhverfi og byggingar er kjörinn vettvangur fyrir nemendur 
að æfa fjarvíddarteikningar úti. Guðríður talaði sérstaklega um það í sinni 
fjarvíddarkennslu: „... þá ferðu með þau út til þess að kenna þeim það sem 
þú ert að kenna þeim við raunverulegar aðstæður, eins og með fjarvídd. Það 
er náttúrulega bara langbest að vera úti, skilurðu?“ 

Guðrún talaði um að staðsetning myndlistarstofunnar í tengslum við 
raunverulegar fyrirmyndir. Það skiptir máli fyrir kennslu því 
myndlistarkennarar eru sérstaklega meðvitaðir um rýmið úti og geta notað 
útsýnið í tímum: 

Myndlistin er kannski ein af þeim greinum sem kennarar eru 
kannski meðvitaðastir um, það að nota rými sem er úti, jafnvel 
út um gluggann og [...] við getum ekki alltaf farið út. Ísland er 
bara á þeirri breiddargráðu, það þýðir ekkert. En þá viljum við 
kannski líka geta notað það sem fyrir augu ber fyrir utan 
gluggann. Þá er ekkert skemmtilegt að vera í niðurgrafinni 
kjallaraholu eða útihúsi eða eitthvað þar sem bara sést í vegg. 

Þó svo að flestir þátttakendur hafi talað eitthvað um mikilvægi þess að 
horfa í tengslum við myndlistarnám nemenda sinna, lagði Guðríður mjög 
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mikla áherslu á það, enda var það helsta forsenda fyrir útikennslu í 
myndlist, að hennar sögn. Að horfa á raunverulegar fyrirmyndir er 
mikilvægur og eðlilegur þáttur í myndlistarnámi, að sögn þátttakenda. 

4.2.4.4 Útikennsla hentar sumum verkefnum betur en öðrum 
Verkefnið krefst þess stundum að vinna inni. Pappír og blöð koma stundum 
í veg fyrir að hægt sé að vinna myndlist mikið úti. Það getur verið hamlandi 
fyrir myndlistarkennslu varðandi útinám að sögn þátttakenda. Þá eru 
þrívíddarverkefni betur til þess fallin en tvívíð að vera unnin úti. 

Sara lýsti því hvernig veðrið hamlaði útikennslu þar sem hún leggur mikla 
áherslu á að vinna í tvívídd í myndlistinni: 

Af því að maður er að kenna tvívídd og er svo mikið með pappír 
og sérstaklega man ég eftir þremur haustum hérna í röð þar 
sem rigndi frá byrjun september fram í byrjun desember. Þá 
var bara stanslaus rigning og þú bara getur ekki farið út! Ekki 
nema til að bara sækja efnivið, vinna með efnivið úti, búa til 
þrívídd, skúlptúr eða eitthvað, en þú ferð ekki út að teikna. 

Elín talaði hins vegar um að hún hafi mikinn áhuga á að vinna í þrívídd og 
geri það mikið í myndlistinni með nemendum. Þannig á hún jafnvel 
auðveldara með að vinna myndlistina úti: 

Mér finnst það bara svona sjálfsagður hlutur, bara svona 
grunnur. Ég sjálf er bara, hef mjög mikinn áhuga á að vinna í 
þrívídd. Finnst það bara rosalega gaman og það finnst 
krökkunum líka, held ég. 

4.2.4.5 Samþætting og tenging við önnur fög 
Sumir töluðu um að grípa öll tækifæri til að tengja myndlistina við önnur fög 
og fyrri þekkingu nemenda. Brynja nefndi að þegar þau fara með 
myndlistina út þá er það oft til að tengja það við eitthvað annað: 

Ég hugsa bara þegar við förum út eða erum að kenna úti þá er 
það, hefur það verið mjög oft [...] svona að tengja myndlistina 
öðru, vísinda [...] eða einhverjum náttúruvísindum [...], og 
notað meira aðferðir myndlistarinnar til að skoða eitthvað, 
skilurðu? 
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Á svipuðum nótum talaði Elín. Hún grípur hvert tækifæri til að tengja 
aðrar námsgreinar við myndlistina svo nemendur skilji betur: 

Þannig að ég sem myndmenntakennari er að kenna þeim svo 
mikið stærðfræði, þú veist hvernig það virkar. Myndmennt og 
það sem ég er að gera hérna, það er pjúra stærðfræði. Og ég 
nota hvert einasta tækifæri til að láta þau reikna og skilja. Og 
nota það sem þau eru fyrir löngu búin að læra í stærðfræði í 
náminu en eru ekki búin að skilja. Það er endalaust. 

4.2.4.6 Náttúrulegt og manngert umhverfi 
Þátttakendur voru spurðir hvernig þeir nýttu náttúrulegt og manngert 
umhverfi í myndlistarkennslu. Karítas útskýrði hvernig hún hefur notað 
þessi tvö mismunandi umhverfi saman: 

Sko, ég hef oft att því svona saman. Eins og [...] við skoðum 
svolítið mikið form og það hefur verið með þessi manngerðu 
form á móti þessum náttúrulegu formum. Við höfum skoðað 
það svolítið og haft þau hlið við hlið, og þau eru auðvitað, 
náttúrulega bara svolítið mikið að búa til þessi form og finna 
muninn á flæðinu sem er í þessu náttúrulegum formum og 
þessum, svona, hörðum línum sem eru í [...] manngerðu 
formunum. Þau eru svona [...] að bera þau saman og búa til 
bæði. 

Elín lýsti fjölbreytninni sem útikennslan býður upp á fyrir ljósmyndun 
sem hún kennir í vali á unglingastigi: 

Ég kenni ljósmyndun hérna. Það er unglingaval núna og ég 
meina, það er náttúrulega mjög mikið úti. Sendi náttúrulega 
krakkana út, þú veist, „nú eigið þið bara að taka mynd af... 
finna einhverjar svona línur, spá í það, línur sem enda 
einhversstaðar, sjóndeildarhringurinn á að liggja svona, þú 
veist, hugsa um gullnu regluna og svona: „nú skulum við taka 
rauða mynd eða mynd af fólki eða eitthvað“ og... þá þurfum 
við að fara út og skoða náttúruna líka betur, gera „klósöpp“ 
[A.R. hér á hún við nærmynd] af einhverju spennandi, fara út 
og finna eitthvað. 
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4.2.4.7 Menntun kennara og myndlistarkennsla 
Flestir þátttakendur fjölluðu um eigin menntun og hvernig hún hafði, eða 
hafði ekki, áhrif á hvernig þeir sjálfir kenna myndlist. Sumir voru nýbyrjaðir 
að kenna, aðrir búnir að kenna í einhver ár og einn viðmælandi var með 
meira en 30 ára kennslureynslu. Sumir töldu menntun sína hafa haft áhrif á 
eigin kennsluhætti en öðrum fannst menntunin hafa haft í mesta lagi 
takmörkuð áhrif. 

Karítas var á fyrsta starfsári sem myndlistarkennari þegar viðtalið var 
tekið. Hún hikaði ekki og taldi myndlistarnámið hafa haft mikil áhrif á sig og 
sérstaklega varðandi sköpun og að vera opin og frjáls: 

Bara algjörlega. Maður er einhvern veginn svo algjörlega opinn 
og einhvern veginn verður svona frjáls. Ég held að maður, ég 
held alla vega að ég væri ekki að kenna nema myndlist eða 
eitthvað tengt því. Af því að mér finnst það einhvern veginn svo 
mikill hluti af mér að vera að skapa eitthvað. Hvort sem ég er 
að gera það með börnunum eða gera það sjálf þá finnst mér 
það vera alveg, meiriháttar, sko. 

Guðríður sem hafði meira en 30 ára reynslu sem myndlistarkennari og 
taldi það mikils virði að hennar eigin kennari hafði reynslu af 
myndlistarkennslu en ekki bara bóklegu námi: 

Sko, Edda Óskarsdóttir, hún var hérna aðal kennarinn okkar í 
kennaradeildinni og hún var reyndur kennari, var sjálf búin að 
kenna í tíu ár áður en hún fór að kenna í handíðaskólanum, 
þannig að hún var voða, hafði mikla reynslu, faglega reynslu af, 
ekki bara teórítíska, heldur líka, hún var sjálf búin að vera, ég 
held að það sé svolítið gott fyrir kennara til að kenna sér, en 
ekki bara fólk sem hefur lært á bók. Því það er svolítill munur 
þar á milli. 

Hún taldi víst að sterkur grunnur í myndlist hafi áhrif á hvernig fólk 
kennir. Til samanburðar hafði hún sjálf fjögurra ára reynslu af 
myndlistarnámi en í almennu kennaranámi er myndlistin kennd í eitt ár. 
Hún sagði það hljóti að hafa eitthvað að segja að hafa unnið með 
myndlistina í svo langan tíma. 

Einkum fannst mér áhugavert að fimm þátttakendur sem höfðu 
menntun frá Listaháskólanum, Myndlista- og handíðaskólanum eða frá 
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annarri myndlistastofnun töluðu jákvætt um áhrifin sem námið hafði á eigin 
kennslu. Guðrún hefur orðið: 

Hún náttúrulega skiptir öllu máli sem kennari hvernig 
bakgrunnur maður hefur. Náttúrulega var að kenna um leið og 
ég tók kennaranámið þannig að ég gat svolítið farið fram og til 
baka og prófað það sem ég hafði lært í skólanum, hér í 
vinnunni og öfugt. Farið með það sem ég upplifði hér í vinnunni 
og spurt um það í skólanum þannig að það var mjög gagnlegt 
að gera það, þótt það taki lengri tíma. Ég held að, ég held að 
það skipti mjög miklu máli, þetta var mjög praktískt nám. Ég 
hef aldrei upplifað mig í neinu námi í eins mikilli tengingu við í 
raun og veru tilgang námsins. 

Tveir þátttakendur höfðu hlotið sína menntun frá Kennaraháskólanum 
og höfðu litla eða enga reynslu af útinámi í sínu námi. Þeir töldu þó að 
menntunin hafi haft einhver áhrif, en þó takmörkuð. Sara taldi í því 
samhengi að kennarinn lærði í gegnum reynsluna og starfið: 

Svo náttúrulega, bara, finnur maður þegar maður byrjar að 
kenna að maður bara finnur sig í starfinu, hvað hentar. 

Brynja lauk myndlistarnámi og tók kennslufræði síðar. Hún taldi 
myndlistarnámið hafa nýst sér betur í sinni kennslu en kennslufræðin við 
Háskóla Íslands: 

En ég fór samt því ég hafði alveg áhuga á að kenna og menntun 
og það skiptir máli. Ég hef kannski frekar lært meira, 
sérstaklega kannski þessi kennsla sem á eftir situr meira sem 
hvernig maður á ekki að gera hlutina. Jú, mér finnst, og bara 
allt myndlistarnám sem ég hef farið í, ég held að það, það 
nýtist mér meira í kennslunni. 

Gögnin leiddu í ljós fjölbreytt viðhorf þátttakenda á ýmsu sem tengist 
myndlistarnámi. Það skýrði að hluta til hvers vegna þeir færu út með 
nemendur. Þeim fannst mikilvægt að: Tengja myndlistina við samtímann 
með því að sækja listasöfn og skoða umhverfið sitt; upplifa, sækja 
innblástur og efnivið fyrir myndlistina; læra að horfa, sjá og skoða 
raunverulegar fyrirmyndir; samþætta og tengja myndlistina við önnur fög. 
Einum þátttakanda fannst náttúrulegt umhverfi gefa fólki orku en manngert 
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umhverfi taka orku frá fólki. Þátttakendur höfðu skoðanir á menntun og 
bakgrunn myndlistarkennara. Þeir höfðu ólík viðhorf varðandi áhrif eigin 
menntunar á kennsluhætti sína. Þeir þátttakendur sem höfðu listmenntun 
að baki töluðu jákvætt um áhrifin sem þeirra nám hafði á eigin kennslu. 
Sumir töldu bakgrunn kennara og sterkan grunn í myndlistarnámi skipta öllu 
máli. Einn þátttakandi talaði um að listnámið hafi gert sig opnari, frjálsari og 
meira skapandi. Annar hafði haft kennara með reynslu af 
grunnskólakennslu og taldi það verðmætara en fræðilega þekkingu eina og 
sér. Aðeins tveir þátttakendur höfðu hlotið menntun frá 
Kennaraháskólanum en töldu áhrifin þaðan takmörkuð. Annar þeirra talaði 
um að tími og reynsla hefðu vegið þar á móti og leitt í ljós hvað hentaði í 
kennslu og hvað ekki. 

4.2.5 Stefnur skólanna varðandi útinám 

Upplýsingarnar sem hér birtast um stefnu skólanna eru takmarkaðar og 
hvergi er vísað í heimasíðu skólanna né birtar myndir af vettvangi. Ástæðan 
fyrir því er fyrst og fremst trúnaður við þátttakendur. Lýsingarnar eru 
almennar og ónákvæmar en gefa þó heildstæða mynd af fjölbreyttum 
stefnum skólanna og starfsvettvöngum þátttakenda með tilliti til útináms, 
náttúru og umhverfis. Fjallað er um sex skóla þar sem ég fékk, í tveimur 
tilfellum, viðtöl við tvo kennara við sama skóla. 

Skólar þátttakenda voru að mörgu leyti ólíkir hvað varðar útikennslu, 
náttúru og umhverfi. Sumir skólar lögðu áherslu á náttúru og umhverfi, 
höfðu umhverfisstefnu eða voru grænfánaskólar26. Aðrir fjölluðu lítið sem 
ekkert um náttúru og umhverfi á heimasíðunum eða höfðu aðrar áherslur. 
Eins var ólíkt hversu áberandi eða auðvelt var að nálgast upplýsingarnar. 
Stefnur skólanna voru ekki allar auðfundnar á heimasíðunum: Í einu tilfelli 
var stefna skólans um útinám á heimasíðunni mjög áberandi; í öðrum skóla 
var áberandi veggspjald uppi á vegg með stefnu skólans varðandi náttúru og 
umhverfi; í einu tilfelli var hvergi á heimasíðunni að finna umfjöllun um 
útinám, umhverfi eða náttúru. 

Nanna úskýrði hvernig hún upplifði hvaðan skilaboðin eða stuðningurinn 
kæmi: 

                                                           
26Skólar á grænni grein (e. Eco-Schools), svokallaðir grænfánaskólar, eru skólar á 
öllum skólastigum sem hafa fengið vottun frá Landvernd fyrir að taka ákveðin skref 
í átt til umhverfisverndar (Landvernd, 2013). 
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Nei, meira svona undirliggjandi bara. [...] Ég veit ekki kannski 
alveg, alveg hvaðan þetta kemur, sko, en það er greinilega 
orðið meira og skólinn er náttúrulega að taka fyrsta skrefið í 
þetta, umhverfisskóla. Þannig að þetta er [...] allt meira í þessa 
átt. Umhverfið og, já, mér finnst það. 

Ég spurði Nönnu hvort henni fyndist skólaumhverfið hvetja hana til að 
fara meira út með nemendur: 

Já, já ég held það. Annars er þetta bara komið alveg fast inn hjá 
okkur við förum alltaf, já, á haustin og á vorin. 

Hvergi á heimasíðunni var að finna upplýsingar um stefnu eða sýn 
skólans á útinám, útikennslu, náttúru eða umhverfi. En eins og Nanna sagði, 
þá var skólinn að taka fyrstu skrefin í umhverfismálum þannig að kannski 
var það mál í mótun. 

Auður útskýrði hvernig hún fyndi fyrir stuðningi innan skólans varðandi 
útikennslu: 

Já, það er mikil ánægja með að við séum að nota þetta svæði, 
stuðningur við það og mér finnst við á allan hátt vera hvött til 
að skoða alla þá möguleika sem við viljum nýta okkur, alveg 
sama hvort það er við útikennsluna eða eitthvað annað sko. 

Á heimasíðu skólans hjá Auði kom fram að nemendur ættu að „stuðla að 
umburðarlyndi og virðingu fyrir sjálfum sér, náunganum og umhverfinu.“ 

Útikennsla var í stefnu skóla Söru. Á heimasíðunni stóð: „Við 
umgöngumst umhverfi okkar af virðingu, hlúum að gróðri og njótum útiveru 
þegar tækifæri gefst.“ Aðspurð um skilaboð frá stjórnendum varðandi 
útikennslu og útinám sagði hún: 

Þetta er stefna skólans. [...] Öll fög. [...] Já. Allir út. [...] Nei, sko 
þegar þú ræður þig hérna, þá ræður þú þig upp í þetta. Þú ert 
[...] að fara að kenna í þemum og það er rosalega mikil 
samkennsla, það eru opin svæði, þú ræður þig upp á þetta. Ef 
þú ert ekki sáttur við þetta, þá ræður þú þig ekki í þetta. 

[...] Maður bara tekur þátt í því, maður bara veit þetta þegar 
maður kemur hérna. 
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Í þessum skóla höfðu stjórnendur keypt tæki og tól fyrir kennara til 
afnota við útikennslu og sýnt henni þannig stuðning. Það var komin ákveðin 
hefð í útikennslu í skólanum hjá Söru og farið var út í öllum veðrum og í 
öllum fögum þó svo hennar fag væri undanþegið því stundum: 

[...] Hjá mér sérstaklega spilar það stóran þátt en aftur á móti 
hjá öðrum hérna, það er eiginlega farið hérna út sama hvað. 
Það þarf að vera eitthvað verulega mikið óveður til þess, að 
útikennslan falli niður. Það er farið út í öllum veðrum. 

Flestir þátttakendur sögðust finna fyrir stuðningi stjórnenda og skóla 
varðandi útikennslu. Karítas gaf í skyn að það væri aukaatriði hvort hún 
fyndi fyrir stuðningi frá stjórnendum: 

Það hefur enginn sagt við mig að ég eigi að vera eitthvað úti. En 
það var nú samt, það er einhver útikennsluvika, er það ekki 
núna? [A.R. Hinn viðmælandinn segir að það hafi verið í síðustu 
viku.] Já, í síðustu viku. Þar sem maður fékk tölvupóst og maður 
átti að fara tvisvar út eða eitthvað. 

Guðrún sagði sinn skóla vera grænfánaskóli og að það sé hluti af námi og 
kennslu í umhverfismennt að tengja það öllum greinum. Á heimasíðu 
skólans var að finna eftirfarandi skilaboð: „Við eigum aðeins eina jörð. 
Skynsamleg umgengni um hana er lífsnauðsyn fyrir komandi kynslóðir. 
Sparsemi og nýtni eru dygðir.“ Guðrún sagði ennfremur að kennarar væru 
hvattir til útikennslu allt árið: 

Já, ein vika á haustin og ein vika á vorin og það eru þá allir 
kennarar, ekki bara umsjónarkennarar, heldur allir kennarar að 
fara út að minnsta kosti tvisvar yfir vikuna. Við skrifum sérstaka 
skýrslu um það og sendum inn til baka til þess að það sé hægt 
að setja það inn í lokaskýrslu teymisins, hvað það er sem að 
verið er að gera í skólanum og það er náttúrulega hvatt til 
útikennslu allan ársins hring. Það er mismunandi eftir 
árgöngum hversu duglegt það er að fara. 

Í skóla Guðríðar eru þemadagar á haustin. Listgreinakennarar skipuleggja 
þá og þá er einhver útikennsla: 

Þau keyrðu þetta prógram í fyrra og svo aftur núna. 
Nákvæmlega eins en með öðrum nemendum. Prógrammið 
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fylgir bekkjunum þannig að það breytist fyrir nemendur en er 
eins fyrir kennarana. 

Guðríður hrósaði Reykjavíkurborg fyrir stuðning sem hún hefur veitt 
skólum varðandi rútuferðir á listasöfn: 

Hún leggur áherslu á hvað þeir hjá Reykjavíkurborg hafi verið 
þeim vinsamleg með rútur á listasöfn í gegnum árin: „Það er 
ekki eins auðvelt fyrir marga skóla eins og hjá okkur í 
Reykjavík“.27 

Kartöflurækt hefur alltaf verið hluti af skólastarfinu í skóla Elínar. Þannig 
var komin ákveðin hefð í útikennslu jafnvel áður en hún byrjaði að kenna 
þar. Aðspurð hvort hún fyndi fyrir stuðningi frá stjórnendum við útinámið 
svaraði hún: „Mjög svo. Já.“ En hún bætti við að henni fyndist að 
stjórnendur mættu taka fastar í taumana gagnvart kennurum varðandi 
útikennslu: 

[...]Það vantar kannski samt að þora að taka af skarið og bara 
segja fólki, svona vinnum við hérna. „Þú ert ráðinn hérna og 
þetta er skólastefnan okkar“ og þá þarf að sinna því starfi. 

Á heimasíðu skólans stendur að skólinn leggi m.a. áherslu á: Að læra gildi 
þess að ganga vel um náttúruna og umhverfið; að draga úr sóun verðmæta 
og nýta auðlindir vel; að endurnýta og endurvinna; og að auka 
umhverfisvitund starfsfólks og nemenda. Elín sagði frá hvernig skólinn hefur 
verið með verkefni í þrjú eða fjögur ár þar sem allir áttu að vera með 
nemendur úti einu sinni í viku. Samt var erfitt er að fá kennara til að sinna 
þessu: 

Ég gerði alla vega mitt besta [...] en það var samt alveg rosalega 
erfitt að fá sumt starfsfólk til að sinna þessu þó að skólatjóri 
segði „þið eigið að fara út einu sinni í viku. Finnið verkefni“. 

Flestir þátttakendur sögðu frá því hvernig þeir fyndu fyrir hvatningu eða 
stuðningi frá stjórnendum eða í starfsumhverfinu. Þó virtist það ekki hafa 
afgerandi áhrif á þátttakendur hvort þeir stunduðu útikennslu. Karítas gaf í 
skyn að hún færi með nemendur út hvort eð er. Nanna fann fyrir 

                                                           
27 Úr óformlegum viðræðum í vettvangsathugun. 
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undirliggjandi stuðningi innan skólans við útikennslu þó svo að hvergi væri 
minnst á útikennslu, útinám eða náttúru á heimasíðu skólans. Í skóla 
Guðrúnar er stefnan varðandi náttúru og umhverfi sýnileg á göngunum og 
er áberandi á heimasíðunni. Þar eru kennnarar hvattir til að stunda 
útikennslu allan ársins hring. Söru og Elínu fannst sjálfsagt að kennarar fylgi 
stefnu skólans og kenni eins og ætlast er til með þær áherslur sem skólinn 
hefur ákveðið. Elín stundaði útikennslu allan ársins hring en Sara fór helst út 
á haustin og á vorin. Það var athyglisvert að þessi rannsókn skyldi leiða í ljós 
jafn ólíkt starfsumhverfi hjá myndlistarkennurum sem stunda útikennslu. 
Tveir þátttakendur sem unnu við sama skóla upplifðu skilaboðin og 
starfsumhverfið misjafnlega, þar sem annar kannaðist ekki við fyrirmæli eða 
hvatningu til útikennslu en hinn þátttakandinn fann fyrir hvatningu og 
mundi eftir fyrirmælum frá stjórnendum. En sá hafði jafnframt unnið þar 
lengur. Það vekur upp fleiri spurningar varðandi útikennslu og hvað hefur 
áhrif á að myndistarkennarar nýti náttúruna og umhverfið í kennslu. 

4.2.6 Umhverfi og nágrenni skólanna 

Þetta þema lýsir sýn þátttakenda á umhverfi og nágrenni skólanna og þau 
tækifæri sem þar eru til útikennslu. Fyrst er stutt lýsing rannsakanda á 
umhverfi og nágrenni skólanna með upplýsingum úr viðtölum og 
vettvangsathugunum. Þar á eftir er vitnað í þátttakendur og skoðanir þeirra 
á umhverfi og nágrenni skólanna.28 

Einn skóli var án skólalóðar en hafði gott útsýni sem er mikið notað, að 
sögn viðmælanda. Hann lýsti því sem skemmtilegu umhverfi þar sem stutt 
væri í fjöruna. Aðrir áhugaverðir staðir, bæði í manngerðu umhverfi og 
náttúrulegu, eru innan göngufæris í góðu veðri. Annars var farið með rútum 
ef sækja þurfti eitthvað lengra, samkvæmt þátttakanda. Nokkur listasöfn 
eru innan seilingar. 

Annar skóli var í útjaðri byggðar og í nálægð við vatn, skóg og móa. Þar 
var búið að skipuleggja og byggja fleiri en eitt útikennslusvæði. Stutt var í 
náttúrulegt umhverfi með gróðri, plöntum og fjölbreyttum lífverum. Skólinn 
var langt frá listasöfnum en þó var stutt í íbúðahverfi. Skólalóðin var stór og 

                                                           
28 Líkt og í kafla 4.2.5., Stefnur skólanna varðandi útinám, eru upplýsingarnar hér 
takmarkaðar sökum trúnaðar við þátttakendur. Lýsingar á umhverfi og nágrenni 
skólanna eru almennar og ónákvæmar en gefa þó heildstæða mynd af 
margbreytilegum starfsvettvöngum þátttakenda með tilliti til útináms, náttúru og 
umhverfis. Sex skólum er lýst og í tveimur þeirra fékk ég viðtöl við tvo kennara við 
sama skóla. 
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lóðarmörkin ógreinileg. Myndmenntastofan snéri þannig að útsýni var út í 
náttúruna. 

Þriðji skólinn var í lítilli brekku þannig að lóðin í kringum skólann var á 
nokkurs konar stöllum. Þetta var í útjaðri byggðar og stutt var í tvær 
sandfjörur og í móa. Tjaldsvæði og leiksvæði voru rétt hjá sem notuð voru í 
útikennslu. Útsýnið var takmarkað úr myndlistarstofunni en af skólalóðinni 
sást vel til fjalla. Mörg listaverk voru í göngufæri við skólanum. 

Fjórði skólinn var að mestu leyti með malbikaða eða steypta lóð. Þó 
nokkur tré voru á lóðinni og nemendur höfðu aðgang að grasflöt. Stutt var í 
fjöru og mörg útilistaverk voru í göngufæri við skólanum. Þá voru nokkur 
listasöfn einnig í göngufæri sem og grenndarskógur. Umhverfis skólann voru 
hús frá mismunandi tímabilum, allt frá litlum gömlum timburhúsum upp í 
nútíma byggingar. Kirkjugarður var í göngufæri frá skólanum. 

Fimmti skólinn var á hæð í þéttbýli. Þaðan var stutt í fjöru og vog með 
gott útsýni yfir á byggingar hinum megin við hann. Skólalóðin var stór og á 
henni var afmarkað útikennslusvæði. Hún var afgirt og mörkin voru skýr. 
Frístundasvæði var í göngufæri frá skólanum og nýttist í útikennslu. Þar 
voru tré og gróður, eldstæði og stórir grasfletir, ásamt leiksvæði. Úr 
myndlistarstofunni sást í nærliggjandi íbúðarhús. 

Sjötti skólinn var í sveit. Umhverfis hann var mói, lágvaxin tré og gróður. 
Á skólalóðinni var lækur og í göngufæri var á. Fiskar voru í læknum og alls 
kyns mælingar hægt að gera þar, að sögn viðmælanda. Stutt var í fjöllin og 
unglingastigið fór reglulega í fjallgöngur. Mikið fuglalíf var í kringum skólann 
og gott útsýni til fjalla úr myndlistarstofunni. Á skólalóðinni var 
útikennslusvæði í uppbyggingu og lóðarmörkin voru ekki sýnileg. 

Flestir þátttakendur voru ánægðir með staðsetningu skóla síns og 
tækifærin sem umhverfið bauð upp á til útináms. Sara vann í skóla sem er í 
útjaðri íbúðahverfis og stofan hennar snýr út í náttúruna. Henni fannst 
umhverfi skólans skipta máli: 

Ég er alveg klár að það skiptir máli. Ímyndaðu þér að þú sætir í 
einhverju porti í, hérna, í miðbæ þar sem er ekkert, bara 
steypa. Þú veist, tökum það bara sem dæmi. Hvað þetta er 
ólíkt. 

Sara viðurkenndi hins vegar að hún hefði ekki svo greiðan aðgang að 
listasöfnum og að það væri ókostur. Nanna kenndi í skóla í þéttri byggð. 
Hún var mjög ánægð með umhverfi skólans og fannst skólinn einstaklega 
vel staðsettur með tilliti til náttúrunnar en sérstaklega varðandi listasöfnin: 
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Ég er bara ánægð með þessa staðsetningu, hvað við erum 
heppin hérna að það er svo margt hérna sem við höfum í 
kringum okkur sem við getum nýtt og eins og þetta með að 
komast með þau á listasöfnin. 

Brynju fannst útsýnið skipta máli: 

Og það hefur náttúrulega áhrif, maður sér bara veðrið og 
birtuna [...]. Og það er náttúrulega ólíkt alla daga. [...] Og við 
höfum í rauninni alveg skemmtilegt umhverfi hérna nálægt 
okkur sem maður þarf bara að kanna, náttúrulega. 

Trén í kringum skólann hjá Elínu voru lítil. Hún viðurkenndi að skógar 
bjóða upp á fleiri möguleika og að staðsetning skóla skiptir máli fyrir 
útinám: 

Mér finnst auðveldara að búa til verkefni þegar maður hefur 
trén og skóg, ég segi það ekki. Það er, staðsetning á 
skólabyggingu hefur náttúrulega mjög mikið að segja. 

Hún sá þó aðra kosti við umhverfið: 

Sveitin hérna er náttúrulega rosalega falleg, mikið að sjá allan 
hringinn, fjöll og fleira. 

Guðrún áleit húsin umhverfis skólann kost fyrir útinám: 

Svo erum við náttúrulega með fullt af húsum [...] bæði gömlum 
og nýjum þar sem samspil gamalla og nýrra, og það er gaman 
að geta skoðað líka gamalt hús á móti nýtt og hérna „hver er 
munurinn?“ og eitthvað svoleiðis. Vegna þess að það er mjög 
fjölbreytt umhverfi hérna. 

Aðspurð um umhverfi fyrir útikennslu, nefndi Guðríður líka byggingar: 

Við höfum bæði garða og ströndina og náttúrulega fullt af 
húsum. Við höfum hús frá mismumandi tímum, þannig að við 
getum skoðað lítil timburhús og líka nýtískubyggingar eins og 
[...] og svo er fullt af styttum þannig að ég tel okkur vera 
svolítið heppin, sko. 
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Nanna talaði á svipuðum nótum varðandi staðsetningu skólans: 

Mér finnst að ég er bara ánægð með þessa staðsetningu, hvað 
við erum heppin hérna. Það er svo margt hérna sem við höfum 
í kringum okkur sem við getum nýtt og eins og þetta með að 
komast með þau á listasöfnin. Við erum hérna mjög vel 
staðsett að við þurfum ekki að taka, já, nýtum þessar rútur sem 
að við fáum til þess að komast upp á [...] sem að 
Reykjavíkurborg býður en annars getum við labbað þannig að 
við náum því þó að við höfum bara áttatíu mínútur [...]. 
Stundum þurfum við kannski að klípa aðeins af einhverjum 
frímínútum en, það næst samt og mér finnst það ómetanlegt. 

Auði fannst kostur að umhverfið væri fjölbreytt og stutt í náttúrulegt 
umhverfi: 

Já, mjög fjölbreytt og stutt í, svona, sem manni finnst 
náttúrulegt. 

Ofangreindar lýsingar á umhverfi og nágrenni skólanna gefa 
vísbendingar um ýmsa möguleika í útikennslu og útinámi. Allir skólarnir 
höfðu eitthvert náttúrulegt umhverfi í göngufæri og flestir höfðu aðgang að 
fjöru. Allir skólarnir höfðu manngert umhverfi til að vinna með í 
útikennslunni, þó misjafnlega fjölbreytt. Þeir þátttakendur sem unnu í skóla 
í byggð nefndu fjölbreyttar byggingar sem kost við umhverfið. Sumir höfðu 
aðgang að útilistaverkum og listasöfnum en aðrir þurftu að nota samgöngur 
til þess að komast til þeirra. Áhugavert var að flestir þátttakendur voru mjög 
ánægðir með staðsetningu eigin skóla og nefndu möguleikana sem 
umhverfið bauð upp á, hvort sem það voru listasöfn, listaverk, útsýni, 
nálægð við fjöru eða fjöll, skóg eða móa. Fæstir nefndu það sem umhverfið í 
kringum skólann skorti eða það sem þeir höfðu ekki aðgang að, en þá voru 
það helst listasöfn sem voru nefnd. Þátttakendur voru því ekki háðir 
ákveðnu umhverfi eða aðstöðu til að stunda útikennslu heldur nýttu það 
sem var innan seilingar. 

4.2.7 Samantekt 

Í þessum kafla, Hvers vegna útikennsla: Áhrifaþættir og viðhorf hef ég reynt 
að svara því hvers vegna þátttakendur nota útikennslu og hvað hefur áhrif. 
Sex áhrifaþættir komu fram: Viðhorf til útináms; viðhorf til náttúru og 
umhverfis; eigin reynsla af útinámi; viðhorf til myndlistar og 
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myndlistarkennslu; stefnur skólanna varðandi útinám; og umhverfi og 
nágrenni skólanna. Athyglisvert var að umhverfi eða nágrenni skólanna og 
stefna skólanna reyndust ekki eins sterkir áhrifaþættir og ég hafði gert ráð 
fyrir í upphafi rannsóknar. Þátttakendur stunduðu útikennslu hvort sem 
skólinn þeirra lagði áherslu á það, hvatti þá til þess eða ekki og óháð því 
hvort það væri í stefnu skólans. Þó voru nokkrir þátttakendur sem unnu í 
skóla sem lögðu áherslu á náttúru og umhverfi og hvöttu starfsfólk til að 
stunda útikennslu. Í tveimur tilfellum virtust þátttakendur stunda útikennslu 
fyrst og fremst undir áhrifum frá samkennurum og stjórnendum skólans. 
Þeirra eigin reynsla af útinámi, persónuleg þekking og sannfæring um ágæti 
þess var takmörkuð og virtist ekki vera helsti drifkrafturinn á bak við 
útikennsluna hjá þeim. Hjá þeim þátttakendum sem unnu við skóla sem 
lögðu litla eða enga áherslu á útikennslu, virtist persónuleg sannfæring 
þeirra um ágæti útináms vera helsti drifkrafturinn. Þeir höfðu skoðanir á 
áhrifum útikennslu á nemendur til framtíðar varðandi t.d. læsi á umhverfi, 
náttúruvernd, samfélagslega ábyrgð, og sjálfbærni. 

4.3 Hvernig nýttust náttúran og umhverfið? 

Í kaflanum hér á undan, Hvers vegna útikennsla: Áhrifaþættir og viðhorf 
komu fram viðhorf og skoðanir þátttakenda á útikennslu. Kaflinn gaf 
útskýringu á því hvers vegna þátttakendur nota náttúruna og umhverfið í 
myndlistarkennslu og jafnframt hvað hefur áhrif á að þeir stundi útikennslu. 
Þessi kafli svarar því hvernig náttúran og umhverfið hafa nýst 
myndlistarkennurum í útikennslu. Það lýsir því sem gert var í 
vettvangsathugunum en stundum fylgja útskýringar viðmælenda úr 
viðtölum og óformlegum samræðum þegar það á við. Fyrst verður sagt fá 
öðrum þáttum sem tengjast útikennslunni, eins og það sem 
myndlistarkennararnir áttu sameiginlegt og hvað skildi þá að. Þá er 
sérstaklega sagt frá þremur atriðum sem komu fram í rannsókninni og 
skipta máli í útikennslu þátttakenda: að útikennslan væri háð árstíðum og 
veðri, mikilvægi þess að vekja áhuga nemenda í upphafi tímans og hvernig 
sumir þátttakendur nýttu tækifærin í ferðunum á milli staða. 

Þátttakendur áttu ýmislegt sameiginlegt í útikennslunni. Allir voru með 
innlögn, fyrirmæli eða kveikju í upphafi tímans, annað hvort inni í 
kennslustofunni eða úti á vettvangi. Í sumum tilfellum var það hvort 
tveggja. Aðeins tveir þátttakendur fjölluðu sérstaklega um náttúruna og 
umhverfið í upphafi tímans. Þátttakendur vildu halda hópinn á milli staða en 
voru þó misjafnlega strangir með þetta atriði. Í vettvangsathugunum voru 
nemendur á yngsta eða miðstigi grunnskóla. Allir þátttakendur gáfu 
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nemendum sínum tíma og frelsi fyrir frjálsan leik í lok tímanns, þó 
misjafnlega mikinn. Þá voru þátttakendur allir jákvæðir gagnvart verkum 
nemenda, gáfu nemendum endurgjöf og hvöttu þá til að halda áfram eða 
prófa aðrar leiðir í verkunum. Þátttakendur áttu það sameiginlegt að 
útikennslustundin endaði án sérstakrar samantektar af hálfu kennarans. 

Ýmislegt skildi þátttakendur að. Nálgun og nærvera þeirra var 
mismunandi í vettvangsathugunum. Sumir voru leiðandi eða stýrandi, 
töluðu meira og minna við allan hópinn en aðrir voru hljóðlátari og 
ávörpuðu færri nemendur í einu. Í flestum tilfellum skapaðist vinnufriður 
þar sem nemendur voru niðursokknir í verkefnin og þá var misjafnt hvort 
þátttakendur sátu og leyfðu nemendum að koma til sín eða hvort þeir 
gengu á milli og aðstoðuðu nemendur. Eins voru verkefnin mismunandi í 
eðli sínu, misjafnt var hvort og hvernig þátttakendur nýttu ferðalögin á milli 
staða, hvort verkefnin voru unnin að öllu leyti úti eða að hluta til inni. 

4.3.1 Útikennslan háð árstíðum og veðri 

Flestir þátttakendur stunduðu útikennslu eingöngu eða í meira mæli á 
haustin og á vorin. Sumir stunduðu einnig útikennslu um miðjan vetur en þá 
komu til áhrifaþættir eins og skammdegið og veður sem takmörkuðu hversu 
mikið farið var út og hvað var gert. Guðrún nefndi skammdegið sem 
áhrifaþátt í sinni útikennslu: 

Þá er ekkert orðið bjart klukkan hálf tíu. Þannig að þá kannski 
hamlar það svolítið verkefnið, þá verð ég að velja svolítið 
verkefni sem er einhvers staðar í upplýstu umhverfi. 

Nokkrir nefndu að þeir vildu eða ætluðu að fara oftar út að vetri til með 
nemendur. Guðríður sagði: 

Við förum náttúrulega lítið út á veturna þegar það er ískalt. Við 
ætlum stundum að fara og búa til eitthvað úr snjónum en það 
verður eitthvað minna úr því oft. 

Allir viðmælendur tóku skýrt fram að þeir færu út ef verkefnið kallaði á 
það, þ.e.a.s ef það hentaði verkefninu sérstaklega að fara út sama hvernig 
veðrið væri. 
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4.3.2 Að vekja áhuga nemenda 

Það fór eftir verkefninu hvers konar fyrirmæli nemendur þurftu. Brynja 
sagði að stundum væri uppgötvun m.a. markmiðið með útikennslunni og þá 
væri innlögnin eftir því. Hún orðaði það svo:  

Svo er það mjög ólíkt eftir verkefnum hvað maður segir mikið 
því stundum er það eitthvað sem á að koma á óvart eða, þú 
veist, þeir eiga að uppgötva eða, þannig að maður gefur ekki 
allt. 

Í einu tilfelli varð ég vör við að þátttakandi fjallaði sérstaklega um 
náttúruna og umhverfið í innlögninni, áður en byrjað var á verkefninu. Elín 
nefndi að málningin sem þau notuðu í snjónum myndi skolast burtu með 
rigningunni og væri ekki skaðleg umhverfinu. Þá hvatti Guðríður nemendur 
til að horfa í kringum sig á leiðinni á vettvang og taka sérstaklega eftir 
trjánum. Það var í beinum tengslum við verkefnið sem átti að vinna á 
staðnum29. 

4.3.3 Nýta tækifærin í ferðum 

Í fimm vettvangsathugunum var farið út af skólalóðinni og í tveimur 
tilfellum var unnið á skólalóðinni. Flestir þátttakendur sem fóru út af 
skólalóðinni töluðu um að halda hópinn og vildu að nemendur hittust á 
ákveðnum stað nálægt skólanum og færu jafnvel í röð. Síðan var gengið 
saman á áfangastað. Misjafnt var hversu mikið kennararnir vildu að 
nemendur héldu röðinni eða héldu hópinn. Sumir töluðu við hópinn á 
leiðinni, notuðu göngutúrinn til að fræða eða taka eftir hlutum í 
umhverfinu, aðrir löbbuðu með nemendur á staðinn án þess að stoppa eða 
tala sérstaklega við þá. Guðríður, Guðrún og Brynja töluðu sérstaklega um 
að nota ferðina. Brynja sagði í viðtalinu: 

Það hefur alltaf verið lagt upp með að þeir noti ferðirnar. Þeir 
geta verið að skoða litina einn daginn eða byggingarnar eða 
hvað það er, bara að veita umhverfinu athygli, einmitt ekki 
bara að labba og halda röðinni. 

                                                           
29 Að öðru leyti var ég ekki vör við að talað var sérstaklega um náttúruna og 
umhverfið í kennslustundinni. 
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Það var sérstaklega áberandi hvernig Guðríður notaði ferðirnar og 
tækifærin sem buðust á leiðinni til að fræða nemendur um náttúruna og 
umhverfið. Hún stoppaði nokkrum sinnum á leiðinni og talaði við allan 
hópinn: 

Þetta tré var kosið tré ársins í fyrra og þetta er lerki, og þetta er 
barrtré en er svoldið öðruvísi af því að flest barrtré, nefnilega á 
haustin, þetta tré, það missir hérna allar litlu barrnálarnar, þær 
detta á haustin. 

Nei, það er líka alveg rétt hjá henni, barrnálarnir eru mjúkar, 
það er bara svo erfitt að finna þær því þær eru svo langt uppi. 
En maður stingur sig ekki eins og á barrnálunum á blágreni eða 
sitkagreni. 

Á leiðinni til baka í skólann nýtti Guðrún tækifæri sem gafst til að fræða 
nemendur um umferðarreglur: 

Nú stoppum við við umferðarmerki og þar hefjast umræður um 
stöðvunarskyldu, biðskyldu og fleira, eins og gangbrautir. 

Í frásögnum viðmælenda var þó misjafnt hvort nemendur unnu 
einstaklingsverkefni eða hópverkefni úti. Guðrún sagði frá einu tilfelli þegar 
einstaklingsverkefni þróaðist í hópverkefni í útikennslustund: 

Eins og ég fór með fyrsta bekk niður í fjöru bara í seinustu viku 
og þau áttu að teikna herbergi með strikum eða fætinum eða 
skel eða spýtu í sandinn og þetta var bara verkefni sem allir 
áttu að vinna fyrir sig. Svo rennur það saman í hóp vegna þess 
að það tengdu allir herbergin sín. Svo þróast það og þá bjuggu 
þær til svalir og grill [...] þetta er kannski bara verkefni í 
arkitektúr. Og svo bara skilur maður það eftir. Ég sagði áður en 
við lögðum af stað þá sagði ég: „Við ætlum að búa til verkefni í 
fjörunni sem sjórinn tekur.“ Bara mjög skemmtilegt. 

Ekki voru formlegar samantektir í þeim vettvangsathugunum sem ég fór 
í. Stundum vegna tímaleysis að sögn þátttakenda en sumum fannst ekki 
þörf fyrir samantekt. Sumir sögðust rifja upp verkefnið í næsta tíma eða 
vinna áfram með það. Auður talaði í því samhengi um úrvinnslu: 
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Já, núna t.d., með þessi leirhálsmen, þá skoðum við þau þegar 
þeir koma í næsta tíma, hvaða áhrif þetta hefur haft á leirinn 
og að brenna hann svona á bálinu. Þannig að það er ákveðin 
úrvinnsla og eins þegar við höfum verið úti í þessari 
grunnformaleit að þá vinna þau svo áfram með grunnformin. 
Ýmist hef ég þá látið þau teikna þau nákvæmara eitthvað svona 
sem að þau sáu spennandi úti eða nýta sér eitthvað úr því í 
eitthvert verk. Jú, það er yfirleitt einhver svona úrvinnsla. 

4.3.4 Hvað var gert og hvernig 

Í öllum vettvangsathugunum var myndlistin aðalatriði útikennslunnar og 
meginmarkmið hennar. Fjölbreytt verkefni voru unnin að öllu leyti eða að 
hluta til úti og síðan kláruð inni í kennslustundinni eða í næsta 
myndlistartíma. Eftirfarandi verkefni voru unnin úti: 

• Vatnsmálun með fyrirmyndum. Náttúran og umhverfið nýttust sem 
fyrirmynd í námi ýmissar tækni 

• Teikning með fyrirmyndum. Náttúran og umhverfið nýttust til að 
þjálfast í að horfa öðruvísi á umhverfi sitt 

• Þrykk með áherslu á áferð. Náttúran og umhverfið nýttust til að 
nálgast fjölbreyttan efnivið 

• Uppgötvun á grunnformum og frumlitum í nánasta umhverfi. 
Náttúran og umhverfið nýttust til að vekja athygli á áveðnum 
fyrirbrigðum 

• Málun grunnforma og frumlita í snjónum Náttúran og umhverfið 
nýttust til að gera hefðbundna hluti á óhefðbundinn hátt 

• Leirbrennsla á báli. Náttúran og umhverfið nýttust til að upplifa 
tækni og verklag 

Hér er nánar sagt frá þessum verkefnum og því svarað hvernig náttúran og 
umhverfið nýttust í myndlistarkennslu. 

4.3.4.1 Fyrirmynd í námi ýmissar tækni 
Í tveimur vettvangsathugunum átti að nota vatnsliti til að mála fyrirmyndir í 
náttúrunni og umhverfinu. Farið var út af skólalóðinni, annars vegar til að 
mála tré í grenndarskóginum og hins vegar til að mála melgresi og umhverfi 
við sjávarsíðu. Myndlistarkennararnir tveir sögðust oft vera samferða í 
útikennslunni og samræma verkefni þegar það væri hægt. Að sögn 
þátttakenda var aðaltilgangurinn með verkefnunum að æfa nemendur í að 
horfa. 
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Innlögnin skiptir miklu máli, að sögn Guðríðar, og einkenndist að þessu 
sinni af hagnýtum leiðbeiningum um aðferðir við vatnsmálun. Mikið vatn 
lýsir litina en lítið vatn dekkir litina: 

Ég ætla að hafa þetta grænt, ég vil hafa þetta ljósgrænt og 
dökkgrænt, það eru ekki bæði ljósgrænn og dökkgrænn í 
kassanum en ég get búið til bæði ljósgrænan og dökkgrænan 
með mismunandi miklu vatni. [A.R. hér sýnir hún ekki, heldur 
talar yfir nemendahópinn í örfyrirlestrarformi.] Vatn rennur 
niður er það ekki?, alveg eins og hérna [A.R. hér sýnir hún vatn 
sem lekur niður]. Ef ég helli vatninu, þá rennur það svona 
niður, er það ekki? Þið vitið þetta. Ef við höllum blaðinu þá 
rennur vatnið niður, þannig að það er mjög sniðugt ef þið eruð 
að mála himininn eða eitthvað sem þið viljið hafa á stórum 
fleti, mjög sniðugt að byrja efst og renna penslinum svona til 
skiptis þá rennur liturinn niður og það verður jöfn áferð. Ef þið 
ætlið hins vegar að leggja áherslu á eitthvað þá skuluð þið setja 
mikinn lit og lítið vatn. 

Guðríður gekk fremst og notaði ferðalögin á milli skólans og áfangastaða 
til að fræða nemendur um gróður og annað í umhverfinu eða til að beina 
athygli þeirra að einhverju forvitnilegu. Textinn er tekin úr athugasemdum 
vettvangsathugunar: 

Hún bendir nemendum á tré, kannski 20 metra frá. Biður þá 
um að horfa og sjá og bera dökka tréð saman við ljósu trén í 
kring. Hún spyr um heiti trjánna. Nemendur bera kennsl á þau, 
„Reynir, alveg rétt“ svarar hún. 

Eitt skipti bað hún nemendur að loka augunum og hlusta á fuglana: 

Allt í einu segir hún þeim að stoppa aðeins og loka augunum og 
hlusta. Einn nemandi spyr af hverju eigi að loka augunum. 
Guðríður svarar að þá heyrir maður betur [...] „En heyrið þið í 
öllum fuglunum, hvað þetta er yndislegt? Við skulum halda 
áfram, gjörið þið svo vel.“ 

Þegar komið er á áfangastað er hafist handa við að útdeila gögnum og 
gefin fyrirmæli um hvernig nemendur skuli koma sér fyrir og hefja vinnu: 
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Nanna kallar til Guðríðar og nemendur koma í kring. Taka til 
dollur, setja gögnin á stein rétt hjá og skammta vatn í dollur 
fyrir nemendur sem finnst greinilega mjög skemmtilegt að 
komast í krana/vatnsdælu. Nanna leiðbeinir nemendum og 
segir að þeir megi vera einir eða tveir saman, þeir ráða því. 
Segir þeim að skrifa nöfnin á verkin. Blöð eru tilbúin og límd við 
pappaspjöld. [...] Guðríður hvetur nemendur til að velja sér tré 
og byrja að vinna. 

Mér skildist að nemendur hafi fengið tilsögn um að „mála með auganu“ 
og mála þannig tréð sem er fyrir framan þá en ekki tréð sem er í höfðinu. 
Áherslan skyldi vera á stofninn, trjábolinn, greinarnar og línurnar. 
Nemendur máttu mála laufblöðin en áttu ekki að byrja á þeim. Þetta skildist 
mér að nemendur hafi vitað áður. Þetta fékk ég staðfest þegar ég hlustaði á 
innlögn Nönnu í vettvangsathugun seinna: 

Ekki horfa bara inn í höfuðið og teikna það sem þið sjáið þar, 
heldur horfið þið svolítið út. Leyfið ykkur að horfa og sjá og 
meðtaka það sem er. Þið sjáið litina á hafinu og himninum, er 
einhver munur þar á? Skoðið aðeins áður en þið byrjið að 
vatnslita. Svo gerið þið bakgrunninn og þetta. Ok? 

Ég tók sérstaklega eftir því á vettvangi hve nærgætin og hljóðlát nærvera 
Nönnu var. Hún var sérstaklega róleg og talaði við fáa nemendur í einu.30 

Í vettvangsathugun við sjávarsíðuna máluðu nemendur umhverfið með 
vatnslitum. Guðríður útskýrði nálgun sína við nemendur í útikennslunni: 

Þeir eru alveg eins og englar og ég reyni ekki að skipta mér af 
þeim þegar þeir eru komnir af stað því að ef maður fer að 
stjórna þeim að þá fá þeir ekki bara að vera í upplifuninni og 
njóta þess að teikna það sem þeir sjá. Það er best ef við getum 
gert það sem mest. 

                                                           
30 Í vettvangsathuguninni voru kennararnir tveir og annar virtist vera meira leiðandi. 
Nanna var hlédrægari í þessu tilfelli. 
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Nemendur unnu vel og einbeittu sér að verkefninu (Mynd 4.). Mér 
fannst þeir vanir að fara út að vinna og þeir komu sér fljótt að verki.  

Athugasemdir úr vettvangsathugun: 

Verkefnið er að öllu leyti unnið úti. Kennarar safna saman 
verkum, taka límbandið af og klára fráganginn. Þá er unnið 
þannig með náttúruna og umhverfið að það er fyrst og fremst í 
gegnum skynjunina, sjónrænt fyrir myndlist en nemendur eru 
einnig að upplifa með því að snerta. Tilgangurinn er fyrst og 
fremst fyrir myndlistina en þeir eru líka að skoða og greina 
nánasta umhverfi með því að læra að bera kennsl á tré í 
umhverfinu og nágrenninu. Nemendur unnu vel, voru einbeittir 
við verkefnið í a.m.k. 10-15 mínútur eftir að vinnan hófst. 
Þessir nemendur eru greinilega vanir að fara út. Hegðun þeirra 
gagnvart náttúrunni og umhverfinu var góð. 

Guðríður talaði líka við allan hópinn þegar komið var niður að 
sjávarsíðunni. Hún hvatti nemendur til að veita umhverfinu athygli og benti 
sérstaklega á fjarlæg fjöll og ýmis kennileiti við sjóndeildarhringinn: 

Jæja, þá erum við komin niður á þennan dásamlega stað. Hvort 
mynduð þið segja að það væri flóð eða fjara núna? Réttið upp 
hönd ef þið viljið svara. 

Ef þið horfið hérna í kringum ykkur þá sjáið þið fjall þarna. Það 
er eins og [...]. Sjáið þið það? Vitið þið hvað þetta fjall heitir? 

Þá beindi Guðríður athygli nemenda að því sem þeir áttu að festa á blað 
og reyndi að fá þá til að skoða litina og bera þá saman: 

Mynd 4. Nemendur unnu vel og einbeittu sér 
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Sjáið þið litina hérna, krakkar. Þið megið gjarnan teikna hérna 
stráin sem eru svolítið gul er það ekki svo eru þau svoldið græn 
líka er það ekki? Svo eru þessir fallegu brúnu og gulu litir, okru 
litir í þanginu. Svo megið þið teikna sjóinn og himininn. Eru 
sjórinn og himininn eins á litinn? 

Þá skiptast hóparnir og kennararnir fara hvor með sinn hóp á sinn stað. 
Guðríður hafði tekið vatn með sér í brúsa en Nanna notaði sjóinn fyrir 
vatnslitina. Tekið úr athugasemdum í vettvansathugun: 

Nanna talaði um að nota víðáttuna. Hóparnir skiptast í tvo 
hópa, krakkarnir verða rólegri og nota plássið. Hún sagði meiri 
ró myndast í minni hópum og auðveldara væri að halda utan 
um þá. Hún sagðist ekki finna að sjórinn breytti neinu í 
myndunum, fannst saltið ekki breyta neinu svo um munaði. 

Fyrirkomulagið var svipað í vettvangsathugununum tveimur með þessum 
þátttakendum. Guðríður leiddi för og notaði ferðalagið á milli staða til 
fræðslu eða til að vekja athygli nemenda. Nanna fylgdi hópnum eftir. Þegar 
komið var á áfangastað var hafist handa við að mála eftir fyrirmyndum og 
myndirnar voru kláraðar á staðnum. Meiri tími gafst fyrir frjálsan leik í lok 
tímans við sjávarsíðuna en í grenndarskóginum (Mynd 5.): 

 

Náttúran og umhverfið voru notuð fyrst og fremst í sjónrænum tilgangi 
fyrir myndlistina. Nemendur áttu að æfa sig að horfa og skoða 
fyrirmyndirnar, tré, melgresi, og umhverfið í kring og festa þær á blað. Þá 
þjálfuðust nemendur einnig í notkun vatnslita. Þátttakendur notuðu 
náttúruna og umhverfið líka til að kveikja áhuga nemenda á umhverfinu og 
fá þá til að horfa og taka eftir ýmsu sem á vegi þeirra varð. Guðríður lagði 

Mynd 5. Frjáls leikur við sjávarsíðuna 
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sérstaklega mikla áherslu á þetta atriði og reyndi að sýna þeim hvernig hægt 
er að njóta umhverfisins með því að veita því athygli. 

4.3.4.2 Leið til að horfa öðruvísi á umhverfi sitt 
Í einni vettvangsathugun áttu nemendur að skoða hús í umhverfinu og 
greina hugsanlega andlitsdrætti. „Með þessu verkefni vill hún að nemendur 
þjálfist í að horfa öðruvísi á umhverfið. Að leita að andlitsdráttum í húsum 
krefst þess að viðkomandi horfir öðruvísi á byggingarnar“31. Guðrún gekk 
með hópinn í gegnum íbúðarhverfi og stoppaði fyrir framan hús á leiðinni 
(Mynd 6.). 

Hún spurði hópinn opinna spurninga til að vekja nemendur til 
umhugsunar. Þeir ræddu um hugsanlega andlitsdætti í útliti húsanna og 
bentu hver öðrum á þá. 

Hér að neðan er lýsing úr vettvangsathugun með Guðrúnu. Hún sýnir 
hvernig hún vakti áhuga nemenda og hvernig hún leiddi þá áfram og leyfði 
þeim að ræða viðfangsefnið á leiðinni: 

Hún stýrir útikennslunni en aðallega með spurningum, leiðandi 
spurningum en þó ekki já/nei spurningum. Hún segir t.d. „hvað 
haldið þið...“ „hvað segið þið um...?“ og svo framvegis. Með 
þessu verkefni vill hún að nemendur þjálfist í að horfa öðruvísi 
á umhverfið. Að leita að andlitsdráttum í húsum krefst þess að 
viðkomandi horfir öðruvísi á byggingarnar. Hún talar líka um að 
með þessu sé hún að koma með ákveðinn inngang að 
byggingarlist sem getur skapað ákveðna samfellu í námi þeirra. 
Þessir nemendur eru á miðstigi og eru samtals átta. Guðrún 
gætir þess á leiðinni að allir fylgi umferðarreglunum og haldi 

                                                           
31 Tekið úr eigin athugasemdum úr vettvangsathugunum. 

Mynd 6. Andlit í húsum 
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hópinn. Á meðan við göngum í gegnum íbúðarhverfi snýr 
Guðrún sér við og spyr nemendur hvort tiltekin hús hafi 
einhverja andlitsdrætti. Allir staldra við og umræður hefjast um 
viðkomandi hús. Sumir nemendur sjá andlit á húsunum og 
benda hinum á hvernig þeir sjá andlitsdrættina, hvaða gluggar 
eru eins og augu, hvernig hurðin er eins og munnur o.s.frv. 

Guðrún leiddi hópinn að yfirgefnu húsi og nemendur komu sér fyrir í 
garðinum fyrir framan húsið. Þar sátu þeir og teiknuðu húsið eins og það 
kom þeim fyrir sjónir. Guðrún gekk á milli og aðstoðaði nemendur. Hún 
hvatti þá áfram, gaf þeim endurgjöf og benti á þætti sem mætti vinna betur. 

Markmiðið var ekki endilega að fullklára teikningarnar úti heldur að ná 
helstu útlínum. Nemendur höfðu hörð spjöld undir pappírnum og sátu í 
grasinu fyrir framan húsið. Þetta var í fyrsta skipti sem hún vann þetta 
verkefni með nemendum en taldi það hugsanlega nýtast einnig sem eins 
konar inngangsverkefni að byggingarlist. Þá var haldið áfram og fleiri hús 
skoðuð, m.a. heimili eins nemanda. Guðrún leyfði nemendunum að ráða 
hvort þeir teiknuðu húsið og gerðu það nokkrir. Að lokum var haldið niður í 
fjöru og nemendur fengu tíma til að leika sér frjálst. 

Guðrún lýsti því hvernig bestu myndlistartímarnir eru þegar staður og 
stund gleymast og þá er stundum ekki tími fyrir samantekt: 

Já, það eru bestu tímarnir. Og þegar ég upplifi það, það gerist 
öðru hverju, að ég lít á klukkuna og það er bara alltof lítill tími 
eftir til þess að rappa upp tímanum [A. R. wrap-up, loka eða 
taka saman]. Það eru bestu tímarnir af því að þá er maður 
kominn í flæðið. 

Í þessu tilfelli nýttist umhverfið fyrir myndlist fyrst og fremst til að æfa 
nemendur í að horfa á það á nýjan hátt32 og uppgötva ný fyrirbrigði í 
umhverfi sem þeir þekkja vel. 

4.3.4.3 Tækifæri til að nálgast fjölbreyttan efnivið 
Náttúran og umhverfið nýttist Söru til að leyfa nemendum að vinna með 
þrykk úti og nota hluti úr náttúrunni til þess. Nemendur fengu fyrirmæli inni 

                                                           
32 Ég taldi að nemendur æfðu einnig teiknifærni, æfðu sig í að festa fyrirmyndir á 
blað, notuðu ímyndunaraflið og fengu innblástur fyrir verkin. Þar að auki nýttist 
útikennslan til að fræða nemendur um aðra hluti eins og umferðarreglur og til að fá 
nemendur til að hugsa um ábyrgð og samskipti þeirra við aðrar lífverur. 
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í kennslustofunni en Sara var með innlögn um verkefnið fyrir nemendur 
þegar komið var á staðinn. Hún notaði t.d. gras til að ræða um hugtakið 
áferð: 

Hún byrjaði á því að spyrja hvort einhver vissi hvað áferð væri. 
Notaði leiðandi spurningar til að koma á umræðu um 
viðfangsefnið. Veltu orðinu Áferð fyrir sér, yfirborð o.fl. Bæði 
hægt að sjá og finna áferð. 

Sara sýndi nemendum og útskýrði, hvatti þá til að skoða, finna og greina 
áferð í kringum sig eins og gras eða greinar. Umræðurnar einkenndust af 
fjölbreyttum lýsingarorðum eins og t.d. mjúkt, hart, hrjúft og slímugt. Hún 
var með stutta sýnikennslu fyrir nemendur þar sem hún lagði blað á stein og 
litaði yfir steininn með litum til að festa áferðina á pappírinn. Sara tók 
sérstaklega fram við nemendur að þeir ættu aðeins að nota náttúrulega 
hluti úr umhverfinu til að fá áferð (Mynd 7.). 

 

Sara settist og gaf nemendum tíma og rými til að vinna sjálfstætt. 
Nemendur komu með verkin til hennar jafnóðum. Hún skoðaði verkin vel og 
gaf hverjum nemanda endurgjöf í hvert skipti. Nemendur notuðu það sem 
var hendi næst eins og trjáboli, trjáberki, laufblöð, stóra steina, gras og 
fleira. Þegar nemendur höfðu merkt og skilað að minnsta kosti fjórum 
blöðum (mörg þeirra skiluðu mun fleiri) fengu þeir tíma til að leika sér 
frjálst. Það vakti mikla gleði sérstaklega hjá þeim að mega leika sér frjálst. 

Umhverfið og náttúran voru aðallega notuð til að fá fjölbreyttan efnivið 
til að þrykkja á pappír. Þá fengu nemendur ítarlega kynningu á hugtakinu 
áferð ásamt sýnikennslu. Hlutir úr umhverfinu voru notaðir til að útskýra 
hugtakið áferð nánar, leyfa nemendum að finna fyrir áferðinni sjálfir og til 
að skapa umræður með fjölbreyttum lýsingarorðum. 

Mynd 7. Áferð 
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4.3.4.4 Vekja athygli á áveðnum fyrirbrigðum í nánasta umhverfi 
Í vettvangsathugun hjá Karítas nýttist nánasta umhverfi skólans til 
uppgötvunar á grunnformum og frumlitum áður en unnið var áfram með þá 
inni í myndlistarstofunni. Karítas var með stutta kynningu inni áður en farið 
var út. Nemendur hittust á skólalóðinni fyrir utan innganginn og Karítas 
talaði við þá um grunnformin og hvað þeir ættu að gera. 

Þá fóru nemendur af stað, fundu og uppgötvuðu grunnformin í 
umhverfinu á skólalóðinni (Mynd 8.): 

Nemendur komu fljótlega aftur til hennar og hún hjálpaði þeim að 
mynda grunnformin sem þeir höfðu fundið, t.d. stillti hún þeim upp í 
ferning, hring og þríhyrning. Þá var markmiðinu lýst í athugasemdum úr 
vettvangsathuguninni: 

Tilgangurinn með útikennslunni í dag er að upplifa grunnformin 
og frumlitina úti, sækja efnivið að því leytinu að nemendur 
sækja innblástur eða hugmyndir úr umhverfinu og náttúrunni. 
Skoða og greina nánasta umhverfi með tilliti til grunnforma og 
frumlita er aðalmarkmiðið. 

Þegar nemendur höfðu fundið grunnformin í nánasta umhverfi fyrir 
framan innganginn, leiddi Karítas hópinn að annarri hlið skólans. Þar lögðust 
allir í grasið og horfðu upp í himininn til að greina litina: 

Kennarinn segir nemendum að leggjast í grasið og horfa upp. 
Þessi hópur er nokkuð samvinnuþýður og gerir það sem 
kennarinn biður um. Nemendur leggjast í grasið og horfa upp í 
himininn. Hún spyr þá um litina sem þeir sjá, hvernig himininn 
sé á litinn, og skýin og sólin, hvernig hún sé á litinn og hvernig 

Mynd 8. Leit að grunnformum í umhverfinu 
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form. Hún bendir á hvernig sólin sé ekki kringlótt heldur standa 
geislar út í allar áttir og sólin er í rauninni óregluleg í laginu. 

Þá var farið allan hringinn í kringum skólann og nemendur fengu 
tækifæri til að benda á grunnform og frumliti í umhverfinu. Að því loknu var 
farið inn og unnið áfram með hugtökin grunnform og frumliti í myndrænu 
formi á blað. Nemendur fengu frjálsar hendur með útfærsluna. Þannig 
nýttist náttúran og umhverfið aðallega til að leyfa nemendum að uppgötva 
form og hugtök, upplifa þau í umhverfinu og til að fá innblástur og 
hugmyndir til að vinna með í myndverkum. 

4.3.4.5 Gera hefðbundna hluti á óhefðbundinn hátt 
Náttúran og umhverfið nýttust Elínu þegar hún vann með grunnformin og 
frumlitina með nemendum. Innlögnin var með þeim hætti að Elín stillti upp 
fjórum fötum með málningu úti á stétt fyrir framan myndlistarstofuna. Hún 
rifjaði upp frumlitina með nemendum og notaði litina í fötunum til að 
kveikja áhuga þeirra. Þá sungu þau saman lag um litina og að lokum rifjuðu 
þau upp grunnformin: 

Hún byrjaði á því að spyrja þau um litina, en hún var með fjórar 
fötur, fjóra mismunandi liti. Nemendur sungu um litina, „gulur, 
rauður, grænn og blár...“ Þá leiddi hún þá í umræður um 
frumlitina með því að spyrja opinna spurninga. Nemendur voru 
áhugasamir og veltu fyrir sér spurningunum sem hún lagði fyrir 
þeim, t.d. hvaða þrír litir væru frumlitir. Þau voru ekki með það 
alveg á hreinu. 

Hún sagði að einn litur í hópnum væri ekki frumlitur, fengi ekki 
að vera með og hvaða litur væri það? Svo kom í ljós með 
umræðum og spurningum hvaða litir væru frumlitir og hvaða 
litur ekki [A.R. það var grænn]. Svo voru praktískar 
leiðbeiningar um verklag í málningunni, t.d. að passa að 
málningin færi ekki í fötin þeirra o.fl. Að lokum spurði hún um 
grunnformin og hvatti til spurninga og umræðna. Þeir rifjuðu 
upp grunnformin og kennarinn notaði sjónræn dæmi úr 
nánasta umhverfi eins og t.d. stéttina til að sýna formin. 

Elín notaði þá stéttina í kringum þau til að benda á grunnform í 
umhverfinu og nemendur litu í kringum sig og leituðu að grunnformum 
(Mynd 9.): 
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Þegar innlögnininni var lokið leiddi Elín nemendur frá stéttinni, frá 
byggingunni og lengra út á skólalóðina. Hópurinn kom sér fyrir þar sem 
snjór þakti jörðina. Þá fengu nemendur pensla og máttu byrja að mála 
grunnformin á snjóinn. Þegar þeir voru búnir að mála grunnformin og 
frumlitina máttu þeir mála frjálst. 

Nemendur höfðu frelsi til að gera tilraunir með málninguna í 
umhverfinu. Sumir prófuðu aðrar leiðir, eins og að blanda saman litum eða 
að mála gras, gróður og klaka: 

Hún leiðbeindi nemendum ef þeir virtust missa áhugann og 
hvatti þá áfram með því að spyrja hvernig litirnir gætu orðið ef 
þeir myndu blandast. Hún sýndi tilraunum nemenda mikinn 
áhuga og hvatti þá áfram. 

Þegar nemendur höfðu fengið nóg af verkefninu og skilað af sér 
nokkrum útfærslum fengu þeir að mála frjálst í snjóinn. Sumir nemendur 
gerðu tilraunir með málninguna en aðrir máluðu form og fígúrur í snjóinn. 

Sumir nemendur misstu fljótt áhuga á verkefninu og vildu leika sér. Elín 
leyfði þeim það þegar þeir höfðu málað nokkur form. Flestir nemendur 
enduðu í brekkunni og renndu sér niður í snjónum. Náttúran og umhverfið 
nýttist í þessu tilfelli til að æfa hugtök og tefla saman grunnformum og 
frumlitum með öðrum hætti en á blað. 

4.3.4.6 Nýta tækni sem útiveran auðveldar 
Í einni vettvangsathugun var útivistarsvæði notað til að leyfa nemendum að 
upplifa og sjá hvernig leirbrennsla á báli fer fram. Þá höfðu nemendur búið 
til lítil hálsmen úr leir sem höfðu nú þegar verið brennd í leirbrennsluofni 
einu sinni. Seinni brennslan, þessi sem fór fram á opnum eldi, var til að fá lit 

Mynd 9. Nemendur leituðu að 
grunnformum 



 

115 

og áferð á menin. Auður var með innlögn í myndlistarstofunni þar sem hún 
gaf nemendum fyrirmæli og rifjaði upp verkefnið með þeim: 

Það var ekki sjáanlegt í kennslustundinni að hún væri að 
undirbúa útikennsluna en hún var með plastpoka tilbúna, þar 
hafði hún safnað einhverjum gögnum sem hún þurfti fyrir 
útikennsluna. Hún var með innlögn og fyrirmæli um það sem 
átti að gera úti og hagnýtar leiðbeiningar um að halda hópinn 
og hvert þau ætluðu að fara og hvað þau ætluðu að gera. 
Nemendur vissu það fyrir, þannig að hún var greinilega búin að 
undirbúa þá áður. Það var ekki sérstaklega talað um náttúruna 
og umhverfið. 

Gengið var í u.þ.b. tíu mínútur frá skólanum, í gegnum íbúðarhverfi, að 
útivistarsvæði sem nýtist m.a. til útikennslu. Þegar komið var á staðinn var 
hafist handa við að deila út leirmununum til nemenda þannig að þeir gætu 
pakkað þeim inn í dagblaða- eða tímaritapappír. Auður kveikti bál og 
undirbjó annað eldstæði á meðan. Hún setti verkin sjálf á bálið og leiðbeindi 
nemendum um aðferðir við leirbrennslu á opnu báli. Auður talaði við þá, 
svaraði spurningum og lýsti því sem hún var að gera um leið og hún var að 
eiga við eldinn og leirmunina: 

Auður fór með nemendur út af skólalóðinni til að brenna 
leirmuni við opinn eld. Nemendur voru mjög spenntir fyrir 
eldinum og söfnuðu spýtum og spreki og vildu taka virkan þátt í 
að halda bálinu gangandi. Kennarinn stoppaði þá af þar sem 
spýturnar og sprekin voru rök, hún útskýrði fyrir þeim af hverju 
það væri ekki gott að setja rakar spýtur á bálið. 

Kennarinn lét nemendur pakka sínum eigin verkum í pappír en 
hún setti þau á bálið, af öryggisástæðum, tel ég. Verkefnið var 
að öllu leyti unnið úti og tilgangurinn virtist vera að upplifa sjálf 
verklagið í leirbrennslu á báli. 

Auður notaði tækifærið til að fræða nemendur um verklag leirbrennslu 
og setti það í sögulegt og samfélagslegt samhengi: 
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Hún talaði við nemendur þegar verkin voru öll komin á bálið og 
rifjaði upp með þeim hvað væri að gerast og hvernig þetta var 
unnið áður fyrr. Hún setti upplýsingarnar í samband við danska 
leirbrennslu áður fyrr og hvað Íslendingar voru að gera á þeim 
tíma. 

Þá fóru nemendur að leika sér í nágrenninu á meðan Auður setti 
öryggislok yfir bálið og gekk frá. Hún fór þá að huga að eldstæðinu þar sem 
hún hafði kveikt eld og hitað vatn. Hún hafði meðferðis glös, kakóduft og 
mjólk. Þá bauð hún nemendum upp á kakó og lagði áherslu á að útinámið 
væri einnig ánægjulegt og skemmtilegt: 

Auður nefndi að henni fyndist mikilvægt að upplifunin af 
útikennslunni væri jákvæð. 

Þegar allir höfðu fengið nóg að drekka fóru nemendur að leika sér í 
næsta nágrenni en fengu ekki leyfi til að fara lengra frá. Nemendur léku sér 
með sprek og greinar sem þeir fundu á jörðinni en sumir hjálpuðu til við 
fráganginn. Þegar allt var frágengið var nemendum safnað í röð og gengið 
var aftur upp í skóla. Þegar þangað var komið fóru nemendur rakleiðis í 
sundtíma. Auður sagðist sækja hálsmenin næsta dag þegar þau yrðu tilbúin. 
Auður notaði umhverfið fyrst og fremst til að leyfa nemendum að upplifa 
verklag leirbrennslu á opnu báli og leyfa þeim að taka virkan þátt. 

4.3.5 Samantekt 

Þessi kafli svaraði því hvað var gert í kennslustundum sem fylgst var með í á 
vettvangi og hvernig náttúran og umhverfið nýttust í myndlistarkennslunni. 
Í öllum tilfellum var myndlistin aðalatriði útikennslunnar og meginmarkmið 
hennar. Náttúran og umhverfið voru leiðin að markmiðinu. Ýmislegt 
sameiginlegt einkenndi kennslustundirnar eins og að vera með innlögn í 
upphafi tímans og litla eða enga samantekt í lok tímans. Flestir 
þátttakendur stunduðu útikennslu í meira mæli á haustin og á sumrin vegna 
skammdegis og veðurs að vetri til. Náttúran og umhverfið nýttust:  

• Sem fyrirmynd í námi ýmissar tækni í vatnsmálun 
• Sem leið til að horfa öðruvísi á umhverfi sitt og teikna það 
• Sem tækifæri til að nálgast fjölbreyttan efnivið til að þrykkja 
• Til að vekja athygli á áveðnum fyrirbrigðum í nánasta umhverfi 

með því að finna grunnform og frumliti 
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• Til að gera hefðbundna hluti á óhefðbundinn hátt eins og að 
mála í snjóinn 

• Til að nýta tækni sem útiveran auðveldar eins og að brenna 
leirmuni á opnu báli 

Í öllum kennslustundunum var útikennslan markviss og með fyrirfram 
ákveðin verkefni sem þjónuðu markmiðum myndlistar. Undirbúningur fyrir 
útikennsluna var mismikill eftir verkefnum og eftir reynslu kennara33. Allir 
þátttakendur lögðu áherslu á mikilvægi innlagnar, kveikju og fyrirmæla í 
upphafi tímans en innihald þeirra eða tilgangur var ólíkur. Mismunandi var 
hvort verkefnin áttu að klárast úti eða hvort gert væri ráð fyrir frekari 
úrvinnslu inni annað hvort í tímanum eða seinna í næsta myndlistartíma. 
Flest útiverkefnin voru einstaklingsverkefni að mestu eða að öllu leyti en 
þátttakendur sögðu frá hópverkefnum sem þeir höfðu unnið með 
nemendum í útikennslu. 

Nærvera þátttakenda og nálgun við nemendur í útikennslunni var ólík. 
Sumir töluðu meira við allan hópinn en aðrir nálguðust fáa nemendur í einu. 
Í öllum kennslustundunum skapaðist vinnufriður þar sem nemendur voru 
niðursokknir í verkefnin og þá drógu flestir kennararnir sig í hlé um stund. 
Náttúran og umhverfið nýttust til frjálsra leikja í lok tímans hjá öllum 
þátttakendum, þó svo að tíminn sem gafst til þess væri mismikill.  

 

                                                           
33 Að sögn þátttakenda. 
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5 Umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru hér til umræðu í tengslum við fyrri 
þekkingu og stefnu menntayfirvalda. Rannsóknarspurningin er tvískipt. Það 
er annars vegar hvers vegna myndlistarkennarar sem stunda útikennslu 
nota náttúruna og umhverfið í kennslu og hins vegar hvernig. 
Niðurstöðurnar eru afrakstur eigindlegrar rannsóknar á átta starfandi 
myndlistarkennurum. Hálf-opin viðtöl lágu til grundvallar rannsókninni 
ásamt vettvangsathugunum. 

5.1 Hvers vegna útikennsla? 

Hvers vegna stunda myndlistarkennarar útikennslu? Gögnin leiddu í ljós 
neðangreinda áhrifaþætti. Þeir eru til umræðu í sömu röð og þeir birtast 
hér: 

• Viðhorf til útináms 
• Viðhorf til náttúru og umhverfis 
• Eigin reynsla af útinámi 
• Viðhorf til myndlistar og myndlistarkennslu 
• Stefnur skólanna varðandi útinám 
• Umhverfi og nágrenni skólanna 

5.1.1 Viðhorf til útináms 

Viðhorf þátttakenda til útináms og útikennslu birtust m.a. í: 
• Skilgreiningum þeirra á útinámi 
• Umfjöllun um gildi, kosti og ókosti útináms 
• Umfjöllun um nemendahópinn 

Skilgreiningar þátttakenda á útinámi og útikennslu vörpuðu ljósi á 
sannfæringu þeirra um útinám. Engir tveir þátttakendur skilgreindu 
útikennslu eða útinám með sama hætti. Áhugavert var að skilgreiningarnar 
virtust tengjast reynslu þeirra af útinámi. Einn þátttakandi sem vildi ekki 
skilgreina útikennslu eða útinám hafði jafnframt enga reynslu af því í eigin 
námi. Annar viðmælandi sem hafði takmarkaða reynslu af útinám í eigin 
námi skilgreindi útikennslu einfaldlega sem „kennsla úti“. En einn 
þátttakandi sem hafði mikla reynslu af útinámi hafði mikið um það að segja 
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og skilgreindi útinám sem það að nota náttúruna og umhverfið markvisst til 
að leysa ákveðin verkefni. 

Gildi34 útináms, að sögn þátttakenda, er fólgin í: 
• Útiverunni. Hún hefur eitthvert gildi í sjálfu sér 
• Meiri gleði úti en inni 
• Fjölbreytninni sem það býður uppá 
• Upplifunum sem útinám getur stuðlað að 
• Skapandi nálgunum í námi 
• Yfirfærslu þekkingar og tengingu námsgreina 
• Víkkun sjóndeildarhrings nemenda 
• Að gera einstaklinginn opnari og frjálsari 
• Eflingu sjálfstæðis nemenda 
• Að skapa neytendur, njótendur og verndara umhverfis og 

náttúru 
• Undirbúningi fyrir þátttöku í samfélaginu 

Þátttakendur töluðu um kosti35 útináms. Þeir eru: 
• Tækifæri til almennrar fræðslu 
• Skemmtilegar upplifanir 
• Hreyfing og frelsi 
• Að njóta náttúru og umhverfis 
• Tenging við umhverfismál, náttúruvernd og endurvinnslu36 

Ofangreind gildi og kostir útináms sem þátttakendur nefndu eiga margt 
sameiginlegt með tilmælum menntayfirvalda um útikennslu37 í nýrri 
námskrá grunnskóla. Þar er talað um að útikennsla bjóði upp á: 
Samþættingu við önnur námssvið og námsgreinar; hreyfiþjálfun; tengingu 
við heilsuuppeldi og sjálfbærni; að þekkja, skilja og virða nærumhverfið, 
bæði manngert og náttúrlegt; að læra að klæðast eftir veðri og undirbúa sig 
fyrir útivist (Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið 2013: 183). Þessi tilmæli 
menntayfirvalda og viðhorf þátttakenda í þessari rannsókn samsvara 
                                                           
34 Einnig nefndir verðleikar. 
35 Einnig nefndir möguleikar. 
36 Umhverfismál, náttúruvernd og endurvinnsla voru grunnur framtíðarhugsjóna 
eins þátttakenda en aðrir tengdu þessa þætti einnig við útinám. 
37 Þó ber að hafa í huga að umræðan um útikennslu er í tengslum við skólaíþróttir 
eins og fram kom í kafla 3.1.2. 
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niðurstöðum rannsóknar Kristínar Norðdahl að nokkru leyti. Þar höfðu 
skógarferðir leikskólabarna gildi fyrir: Þroska og líðan barnanna; jákvæð 
áhrif á líkamlegt heilbrigði barnanna, sjálfsmynd, sjálfstraust, áhuga og nám, 
sköpunargleði og hugmyndaflug; samskipti milli barnanna og við kennarana 
(Kristín Norðdahl, 2005). Niðurstöður þessarar rannsóknar um jákvætt 
viðhorf listgreinakennara til samþættingar námsgreina og gildi listgreina 
sem leið til að verða læs á umhverfið sitt eru sambærilegar við niðurstöður 
úr rannsókn á listgreinakennslu í grunnskólum Reykjavíkur (2009). 

Þátttakendur ræddu einnig ýmsa ókosti38 við útinám: 
• Veðurskilyrði. Ekki er alltaf ákjósanlegt að fara út 
• Skort á einbeitingu nemenda úti 
• Að tíminn nýtist ekki eins vel í útináminu 

Þetta er í samræmi við umræðu Gilbertson o.fl. (2006) en þeir nefna 
veðurskilyrði sem áhrifþátt og að útinám sé tímafrekt. Þeirra umfjöllun er í 
tengslum við hættur og áhættumat í ferðalögum og útivist en umfjöllunin í 
þessari rannsókn snýr að nærumhverfi skóla. Þetta undirstrikar það að 
veður og tími eru áhrifaþættir í útinámi, hvort sem farið er í lengri ferðalög 
eða í styttri ferðir í nágrenni skólanna. 

Að sögn þátttakenda eru yngri nemendur almennt séð jákvæðari fyrir því 
að fara út. Tímaleysi, lítið svigrúm og auknar kröfur í myndlistarnámi eldri 
nemenda eru dæmi um ástæður fyrir því að einn þátttakandi taldi sig fara 
sjaldnar út með eldri nemendur39. Það sést á hópum hvort þeir eru vanir 
útinámi eða ekki. Hópar eru misjafnir og bregðast þannig misjafnlega við 
ólíkum aðstæðum að sögn viðmælenda. Hægt er að skapa hefð fyrir 
útikennslu ef byrjað er nógu snemma og hópar verða vanir því að stunda 
útinám. Niðurstöður Anne Bamford (2011) studdu þessi viðhorf að 
einhverju leyti. Þar kom fram að leikskólabörn á Íslandi fá skapandi nám í 
fjölbreyttu og skapandi umhverfi í miklum samskiptum og sátt við 
umhverfið (bls. 38). Eins og áður hefur komið fram eru hugmyndir Dewey 
áberandi í mörgum leikskólum á Íslandi (Ólafur Páll Jónsson, 2010: 13). Þar 
sem reynsla er miðlæg í hugmyndum Dewey, er hugsanlegt að þeir sem 
vinna samkvæmt hugmyndum hans taki tillit til umhverfisins og áhrifa þess 
á reynslu barna. Fjölbreytt umhverfi stuðlar að fjölbreyttri reynslu. Það er 
því eðlilegt að þeir sem vinna samkvæmt hugmyndum Dewey sæki meira út 
fyrir veggi skólans í umhverfi sem býður upp á fjölbreyttari reynslu en 

                                                           
38 Einnig takmarkanir og skilyrði. 
39 Sjá kafla 4.2.1.3. 
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inniveran ein og sér getur veitt. Því má spyrja hvort börn komi ekki inn í 
grunnskóla með góðan grunn til að stunda útinám? 

5.1.2  Viðhorf til náttúru og umhverfis 

Viðhorf þátttakenda til náttúru og umhverfis hefur áhrif á hvernig og af 
hverju þeir nota útikennslu. Misskipt var hve skýrt viðhorfin komu fram í 
viðtölum og á vettvangi. Allir þátttakendur sýndu á einn eða annan hátt 
jákvætt viðhorf til náttúru og umhverfis þótt þeir hefðu mismikið um það að 
segja. Eftirfarandi atriði lýsa fjölbreyttum viðhorfum þátttakenda til náttúru 
og umhverfis: 

• Útivera í frítíma. Þeir þátttakendur sem vörðu meiri tíma úti í 
fjölbreyttu umhverfi og náttúru höfðu jafnframt ígrundaðari 
hugmyndir um útikennslu 

• Náttúra og umhverfi eru góð sem viðbót og til að auka fjölbreytni í 
kennslu 

• Sumum fannst mikilvægt að tileinka sér það að horfa á náttúruna og 
umhverfið í kringum sig 

• Náttúrulegt umhverfi gefur orku en manngert umhverfi dregur úr 
orku 

• Upplifun er leið til að öðlast jákvætt viðhorf til náttúrunnar 
• Veðurfar hefur áhrif, jafnvel á þá sem stunda mikla útiveru og 

útikennslu 
• Óþægindi sem tengjast útiveru eru tækifæri til náms 
• Það er fjársjóður til framtíðar að læra að njóta náttúru og umhverfis 
• Frelsi. Náttúra og umhverfi bjóða upp á frelsi til að upplifa, prófa og 

skoða 
• Mikilvægt er að bera virðingu fyrir umhverfinu, náttúrunni og 

lífverum 
• Mikilvægt er að finna til ábyrgðar gagnvart náttúrunni fyrir komandi 

kynslóðir 
Viðhorf þátttakenda til náttúru og umhverfis gefur til kynna hvernig þeir 

staðsetja sig gagnvart náttúrunni og umhverfinu: Hvort þeir séu neytendur, 
njótendur, áhorfendur, verndarar, ábyrgðaraðilar, nemar eða þátttakendur. 
Ólafur Páll Jónsson sagði að við þyrftum að „læra að líta á okkur sem hluta 
af náttúrunni og þar með á náttúruna sem umhverfi okkar frekar en ytri og 
nánast fjarlægan veruleika.“ (2005: 159). Menntayfirvöld hafa sett fram skýr 
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skilaboð í nýjum námskrám varðandi náttúru og umhverfi í tengslum við 
sjálfbærni: 

Umhverfið og þar með náttúran umlykja allt mannlegt 
samfélag. Sjálfbær þróun getur ekki átt sér stað nema innan 
þeirra takmarka sem vistkerfi jarðar setja okkur. Því er 
skilningur á þeim takmörkum, ásamt ferlum, lögmálum og 
hringrásum í náttúrunni, mikilvægur grundvöllur þess að okkur 
takist að vinna eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. 
Þannig þurfa nemendur að þekkja, skilja og virða náttúruna, 
bæði vegna sjálfgildis hennar og þeirrar þjónustu sem hún innir 
af hendi við mannfólkið. Umhverfisvernd, loftslagsbreytingar 
og lífbreytileiki eru dæmi um úrlausnarefni (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013b: 20). 

Viðhorf þátttakenda til náttúru og umhverfis hafa áhrif á hvers vegna 
þeir stunda útikennslu og hvernig. Hugrún Þorsteinssdóttir komst að 
svipaðari niðurstöðu varðandi sjálfbærni. Rannsóknarniðurstöður hennar 
benda til þess að myndlistarkennarar hafi úrslitaáhrif á hvaða þætti þeir 
leggja megináherslu á í sínu starfi. Hún bendir á mikilvægi þess að 
myndlistarkennarar séu meðvitaðir um hvað menntun til sjálfbærni feli í sér 
og hvernig þeir geti unnið með það í sinni kennslu (Hugrún Þorsteinsdóttir, 
2011). Myndlistarkennarar og myndlistarmenn á Íslandi geta stuðlað að 
menntun til sjálfbærni í störfum sínum. Umræðugrundvöllur hefur skapast 
fyrir myndlistarkennara á Íslandi til að auka skilning sinn á sjálfbærni og 
dæmi gefin um leiðir í námi (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). 

Þátttakendum fannst mikilvægt að nemendur læri að horfa í kringum sig, 
skoða og rýna í umhverfi sitt. Ritgerð Helenu Guttormsdóttur frá 2011 getur 
þá komið að góðum notum þar sem hún útskýrir hvernig það að horfa er 
virk athöfn. Hún segir frá hvernig hægt er að nota aðferðafræði Simon Bell 
til að greina íslenskt landslag og nærumhverfi með það að markmiði að 
auka umhverfislæsi og vekja athygli á lífrænum ferlum og breytingum í 
umhverfinu og náttúrunni. Ritgerðin gefur lesandanum tæki og tól sem nýst 
geta til þess að horfa betur og njóta þess sem í kringum okkur er. Kannski er 
það góður byrjunarreitur fyrir myndlistarkennara sem vilja fara út með 
nemendur sína - að byrja á því að horfa. 

5.1.3 Eigin reynsla af útinámi 

Annar áhrifaþáttur er reynsla þátttakenda af útinámi í eigin námi. Allir 
höfðu þeir skoðanir á eigin menntun og áhrifum sem hún hefur á eigin 
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kennsluhætti. Það sem kom sérstaklega fram voru jákvæð viðhorf 
listamanna til eigin menntunar. Þeir höfðu meira um sitt nám að segja og 
tengdu það við eigin útikennslu. 

Tveir þátttakendur sem höfðu kennaramenntun sem grunn töldu hins 
vegar námið hafa haft minni áhrif á þá varðandi útikennslu. Þeir höfðu 
jafnframt minna um námið að segja. Gögnin gáfu til kynna að þeir stunduðu 
útikennslu aðallega vegna þess að starfsumhverfið hvetti þá til þess og/eða 
að skólinn legði áherslu á það. 

Einn þátttakandi ólst upp þar sem útivera er sjálfsagður þáttur í námi og 
leik. Honum fannst jafnframt eðlilegt og sjálfsagt að stunda útikennslu. 
Hann hafði stundað framhaldsnám í útinámi40 á háskólastigi og taldi reynslu 
sína af útinámi hafa haft áhrif á sig. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að skapandi nám og 
reynsla af útinámi hafi áhrif á kennsluhætti. „Við kennum eins og okkur var 
kennt“ heyrist stundum sagt. Eins og áður kom fram var gerð rannsókn á 
starfsháttum í grunnskólum. Þar kom fram að það sem kennurum fannst 
helst skorta í sinni kennslu væri útikennsla og vettvangsferðir, eða 62% 
þátttakenda (Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 2010). Síðan 2005 hafa 
rannsóknir á fræðslu- og menntamálum á Íslandi aukist og eflst. Tillögur 
Anne Bamford (2011) til úrbóta í list- og menningarfræðslu á Íslandi 
beindust aðallega að menntun kennara. Ýmsar rannsóknir benda til þess að 
hæfni kennara til að fara með nemendur út er nátengd þekkingu og reynslu 
af útikennslu/útinámi (O’Donnell, Morris og Wilson, 2006) og þar með 
sjálfstrausti þeirra (Bandura, 1994; Nundy, Dillon og Dowd, 2009; Thornton 
og Hogan, 2004 ). Það er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar 
þar sem reynsla þátttakenda af útinámi helst í hendur við viðhorf þeirra til 
þess. Þeir sem höfðu meiri reynslu af útinámi voru sannfærðari um ágæti 
þess, áttu auðveldara með að skilgreina það og stunduðu útikennslu óháð 
starfsumhverfi eða stefnu skólans. Það er því mikilvægt að menntayfirvöld 
og skólar endurskoði af alvöru þátt reynslunnar í menntun kennara, þekki 
hugmyndafræðina sem liggur þar að baki41 og að kennaranemar hafi 
tækifæri til að fræðast um og þjálfast í útikennslu. 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands hefur endurskoðað menntun 
kennara, lengt námið og m.a. stuðlað að endurbótum og eflingu skapandi 
kennsluhátta. Með þessu eru yfirvöld að stíga ákveðin skref í átt til úrbóta 
og þróunar í menntamálum. Með tilkomu grunnþátta menntunar í nýrri 
                                                           
40 Outdoor Education eða Outdoor Learning á ensku. 
41 Kenningar um reynslu og reynslunám t.d. hugmyndafræði John Deweys. 
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menntastefnu þurfa starfandi kennarar nú að endurskoða eigin 
kennsluhætti og finna leiðir til að mæta nýjum áherslum í menntamálum. 
Útinám getur verið eðlileg leið til að koma til móts við grunnþættina í 
gegnum reynslu og upplifun. Útinám er hægt að nota til að vinna með alla 
grunnþættina; læsi í víðum skilningi; sjálfbærni; heilbrigði og velferð; 
lýðræði og mannréttindi; jafnrétti; og sköpun. Það er undir kennurum 
komið að nýta tækifærin á skapandi hátt þannig að nemendur fái 
merkingarbæra reynslu sem er bæði þroskandi og einhvers virði fyrir þá til 
framtíðar. 

5.1.4 Viðhorf til myndlistar og myndlistarkennslu 

Í vettvangsathugunum höfðu verkefnin fjölbreyttan tilgang og markmið fyrir 
myndlistina. Verkefnin sem unnin voru í vettvangsathugunum voru ýmist til 
að: 

• Uppgötva eitthvað, eins og grunnformin í umhverfinu 
• Æfa sig að horfa á hluti í umhverfinu 
• Æfa sig í að festa fyrirmyndir á blað 
• Upplifa verklag úti, eins og leirbrennslu á báli 
• Sækja innblástur fyrir myndverk 
• Nota efnivið úr umhverfinu, eins og t.d. til að þrykkja áferð 
• Æfa færni, eins og vatnsmálun 
• Prófa eitthvað nýtt, eins og t.d. að mála grunnformin í snjóinn 

Viðtölin og vettvangsathuganirnar leiddu í ljós ýmsar skoðanir 
þátttakenda á myndlistarkennslu. Það sem þátttakendum fannst mikilvægt 
fyrir myndlistarnám42 nemenda sinna var: 

• Tenging myndlistar við samtímann. Að fara á listasöfn og að 
verða læs á umhverfið sitt 

• Upplifun, efniviður og innblástur fyrir myndlist 
• Að læra að horfa, sjá og skoða raunverulegar fyrirmyndir 
• Samþætting og tenging við önnur fög 
• Náttúrulegt og manngert umhverfi 
• Menntun og bakgrunnur myndlistarkennara 

Myndlistin hefur lengi verið notuð sem tæki til að skoða náttúrulegt, 
manngert og samfélagslegt umhverfi mannsins. Listir hjálpuðu íslensku 

                                                           
42 Í tengslum við útinám. 
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þjóðinni að móta sjálfsmynd í sjálfstæðisbaráttu sinni og hefur skipað 
stóran sess í þjóðarstolti Íslendinga43. Myndlistin hefur þannig verið tæki til 
að hjálpa okkur að horfa og skoða. Þessi þáttur í myndlistarsögunni 
endurspeglaðist í viðhorfum þátttakenda. Þeir lögðu áherslu á mikilvægi 
þess að læra að horfa,44 bæði fyrir færni í myndlist en einnig fyrir 
einstaklinginn til að læra að skoða, horfa og njóta þess sem er í kringum 
hann er. Að sögn þátttakenda getur það haft áhrif á þá til framtíðar að þeir 
þekki umhverfi sitt, upplifi sig sem þátttakendur í samfélaginu, þyki vænt 
um það og séu þá frekar tilbúnir að stuðla að sjálfbæru samfélagi45. 

Menntun og bakgrunnur myndlistarkennara var sérstaklega áhugaverður 
þáttur í viðhorfum þátttakenda til myndlistar og myndlistarkennslu. 
Þátttakendur höfðu ólíkar skoðanir á áhrifum eigin menntunar í myndlist á 
kennsluhætti sína almennt en einnig varðandi útikennslu. Þeir þátttakendur 
sem höfðu listmenntun að baki töluðu jákvætt um áhrifin sem þeirra nám 
hafði á eigin kennslu. Sumir töldu bakgrunn kennara og sterkan grunn í 
myndlistarnámi skipta öllu máli. Einn þátttakandi talaði um að listnámið hafi 
gert sig opnari, frjálsari og meira skapandi. Annar hafði haft kennara með 
reynslu af grunnskólakennslu og taldi það verðmætara en fræðilega 
þekkingu eina og sér. Aðeins tveir þátttakendur höfðu hlotið menntun frá 
Kennaraháskólanum en töldu áhrifin þaðan takmörkuð. Annar þeirra sagði 
að tími og reynsla í kennslu hefðu vegið þar á móti og leitt í ljós hvað 
hentaði í kennslunni og hvað ekki. 

Skýrsla Reykjavíkurborgar um listgreinakennslu sýndi m.a. að 
listgreinakennurum fannst að „sumir halda að það þurfi ekki menntun í 
þessi fög“ (Menntasvið Reykjavíkur, 2009: 30). Eftir viðamikla rannsókn á 
list- og menningarfræðslu á Íslandi lagði Prófessor Anne Bamford fram 
tillögur til úrbóta. Þær sneru m.a. að menntun kennara og listamanna. Bæta 
þyrfti kennaramenntun í listum, fylgjast betur með gæðum í list- og 
menningarfræðslu í kennaranámi og fjölga námsleiðum fyrir starfandi 
listamenn og kennara. Rannsóknir sem hún taldi æskilegt að gera sneru að 
menntun kennara (Bamford, 2011). Eins og áður hefur komið fram hefur 
menntun kennara verið til endurskoðunar, hún hefur verið lengd og 
Menntavísindasviði Háskóla Íslands vinnur að því að auka þátt sköpunar í 
menntun kennara. 

                                                           
43 Nánari umfjöllun í kafla 2.3 um náttúru og umhverfi í listasögu Íslands. 
44 Nánari umfjöllun í kafla 4.2.4.3, Að horfa. Raunverulegar fyrirmyndir. 
45 Nánari umfjöllun í kafla 4.2.1.2 um gildi og skilyrði, kosti og ókosti útináms. 
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Miðað við hvernig menntayfirvöld fjalla um sjálfbæra þróun er auðvelt 
að sjá útinám sem eðlilegn þátt í menntun til sjálfbærni: 

Umhverfið og þar með náttúran umlykja allt mannlegt 
samfélag. Sjálfbær þróun getur ekki átt sér stað nema innan 
þeirra takmarka sem vistkerfi jarðar setja okkur. Því er 
skilningur á þeim takmörkum, ásamt ferlum, lögmálum og 
hringrásum í náttúrunni, mikilvægur grundvöllur þess að okkur 
takist að vinna eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. 
Þannig þurfa nemendur að þekkja, skilja og virða náttúruna, 
bæði vegna sjálfgildis hennar og þeirrar þjónustu sem hún innir 
af hendi við mannfólkið. Umhverfisvernd, loftslagsbreytingar 
og lífbreytileiki eru dæmi um úrlausnarefni. (Aðalnámskrá 
grunnskóla: Almennur hluti 2011: 18) 

Það er eðlilegt að nemendur fái að komast í snertingu við það sem þeir 
eru að læra um. Ein leið fyrir nemendur til að læra að þekkja, skilja og virða 
umhverfið er að njóta útináms í náttúrunni og í manngerðu umhverfi. Þar 
sem sjálfbærni er einn grunnþáttur menntunnar og tengist hinum 
grunnþáttunum (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011) er 
nauðsynlegt að myndlistarkennarar finni leiðir til að innleiða það í kennslu 
sinni. Fyrsta skrefið hlýtur að vera að myndlistarkennarar hafi skilning á 
hugtakinu sjálfbærni og sér í lagi í tengslum við myndlistarkennslu. Greinar 
Ásthildar Jónsdóttur og Helenu Illeris geta verið gagnlegar til að auka 
skilning og efla umræðu um menntun til sjálfbærni í gegnum myndlist. 
Grein Ásthildar varpar ljósi á sjálfbærni í myndlistarkennslu í íslensku 
samhengi og er því góð byrjun fyrir þá sem eru að kynna sér viðfangsefnið. 
Aftur á móti setur Helena menntun til sjálfbærni í sögulegt, norrænt 
samhengi, útskýrir stefnur og strauma og hvetur til áframhaldandi 
gagnrýninnar umræðu um það meðal myndlistarkennara. 

5.1.5 Stefnur skólanna varðandi útinám 

Stefnur skóla þátttakenda voru að mörgu leyti ólíkar hvað varðar áherslu á 
að nota náttúru, umhverfi og útikennslu. Flestir þátttakendur sögðu frá því 
hvernig þeir fyndu fyrir hvatningu eða stuðningi frá stjórnendum eða í 
starfsumhverfinu. Þó virtist það ekki hafa afgerandi áhrif á þátttakendur um 
það hvort þeir stunduðu útikennslu. Þeir þátttakendur sem höfðu mikla 
sannfæringu um gildi útináms, stunduðu útikennslu hvort eð er. Þeir 
þátttakendur sem höfðu minni sannfæringu um áhrifamátt útináms en 
stunduðu útikennslu voru í starfsumhverfi sem hvatti til þess. 
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Það var athyglisvert að þessi rannsókn skyldi leiða í ljós jafn ólík 
starfsumhverfi hjá myndlistarkennurum sem stunda útikennslu. Það vekur 
upp fleiri spurningar varðandi útikennslu og hvað hefur áhrif á að 
myndlistarkennarar nýti náttúruna og umhverfið í kennslu. Lítið er vitað um 
áhrif starfsumhverfis og stefnu skóla á kennsluhætti listgreinakennara. 

Rannsókn á vegum Reykjavíkurborgar á listgreinakennslu sýndi að margir 
listgreinakennarar finna almennt fyrir stuðningi frá stjórnendum. Sumum 
listgreinakennurum fannst þó skólastjórnendur og aðrir kennarar líta á 
listgreinakennslu sem „skrautfjöður“ í skólastarfinu og að niðurskurður 
bitnaði fyrst á henni (Menntasvið Reykjavíkur, 2009). Einnig kom fram að 
listgreinakennarar fyndu fyrir jákvæðu viðhorfi en „ekki alltaf skilningi“. Þá 
var „skapandi námsumhverfi“ á óskalista listgreinakennara (bls. 30). Þó að 
það hafi ekki verið útskýrt nánar í skýrslunni er spurning hvort túlka mætti 
„skapandi námsumhverfi“ m.a. sem umhverfið í kringum skólann með tilliti 
til útináms. 

5.1.6 Umhverfi og nágrenni skólanna 

Allir skólarnir höfðu eitthvert náttúrulegt umhverfi í göngufæri og flestir 
höfðu aðgang að fjöru. Allir skólarnir höfðu manngert umhverfi til að nýta í 
útikennslunni, þó misjafnlega fjölbreytt. Þeir þátttakendur sem unnu í skóla 
í byggð nefndu fjölbreyttar byggingar sem kost við umhverfið. Sumir höfðu 
aðgang að útilistaverkum og listasöfnum en aðrir þurftu að nota samgöngur 
til þess að komast til þeirra. Áhugavert var að flestir þátttakendur voru mjög 
ánægðir með staðsetningu eigin skóla og nefndu möguleikana sem 
umhverfið bauð upp á, hvort sem það voru listasöfn, listaverk, útsýni, 
nálægð við fjöru eða fjöll, skóg eða móa, byggingar eða stofnanir. Fæstir 
nefndu það sem umhverfið í kringum skólann skorti eða það sem þeir höfðu 
ekki aðgang að, en þá voru það helst listasöfn sem voru nefnd. Þátttakendur 
voru því ekki háðir ákveðnu umhverfi eða aðstöðu til að stunda útikennslu 
heldur nýttu þeir það sem var innan seilingar. 

Niðurstöður Hugrúnar Þorsteinsdóttur (2011) sýndu að 
myndlistarkennararnir fimm sem tóku þátt í rannsókninni stunduðu öfluga 
útikennslu og nýttu byggingar og nærumhverfið. Skólaumhverfið, bæði 
byggingar og nágrenni, skiptir máli fyrir myndlistarkennslu með áherslu á 
menntun til sjálfbærni. 

Skýrsla Reykjavíkurborgar um listgreinakennslu sýndi svipaðar 
niðurstöður með tilliti til safnaferða og nágrenni skóla í útikennslu. 
Niðurstöðurnar sýndu að skólar sem staðsettir voru nálægt listasöfnum 
heimsóttu þau mun oftar en þeir sem voru lengra í burtu. Aftur á móti var 
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áhugavert að skýrslan sýndi að skólar nýttu gjarnan þau söfn sem voru 
innan seilingar (Menntasvið Reykjavíkur, 2009). 

Umhverfi og nágrenni skóla skiptir máli að því leyti að það ræður því 
hvað hægt sé að gera í útikennslu. Aðgengi að listasöfnum og listaverkum 
eykur líkurnar á því að þau verði notuð í útikennslu. Niðurstöður þessarar 
rannsóknar sýndu að þeir sem stunda útikennslu hafa jákvæða afstöðu til 
þess sem er í kring og nýta það sem er í nágrenni skólans. Jákvætt viðhorf til 
útináms, náttúru og umhverfis skiptir því meira máli en hvers konar 
umhverfi er innan seilingar. 

5.2 Hvernig nýttust náttúran og umhverfið? 

Í öllum vettvangsathugunum var myndlistin aðalatriði útikennslunnar og 
meginmarkmið hennar. Náttúran og umhverfið voru leiðin að markmiðinu. 
Náttúran og umhverfið nýttust: 

• Sem fyrirmyndir í námi ýmissar tækni 
• Til að þjálfast í að horfa öðruvísi á umhverfi sitt 
• Til að nálgast fjölbreyttan efnivið 
• Til að vekja athygli á áveðnum fyrirbrigðum 
• Til að gera hefðbundna hluti á óhefðbundinn hátt 
• Til að upplifa tækni og verklag 

Fyrirkomulag útikennslunar sýndi að þátttakendur áttu ýmislegt 
sameiginlegt eins og innlögn í upphafi tímans og litla eða enga samantekt í 
lok tímans. Flestir þátttakendur stunduðu útikennslu í meira mæli á haustin 
og á sumrin vegna skammdegis og veðurs að vetri til. Undirbúningur fyrir 
útikennsluna var mismikill eftir verkefnum og eftir reynslu kennara46. Allir 
þátttakendur lögðu áherslu á mikilvægi innlagnar, kveikju og fyrirmæla í 
upphafi tímans en innihald þeirra eða tilgangur var ólíkur. Mismunandi var 
hvort verkefnin áttu að klárast úti eða hvort gert væri ráð fyrir frekari 
úrvinnslu inni. Þá annað hvort í tímanum eða seinna, t.d. í næsta 
myndlistartíma. Flest útiverkefnin voru einstaklingsverkefni að mestu eða 
að öllu leyti. Þátttakendur sögðu frá hópverkefnum sem þeir höfðu unnið 
með nemendum í útikennslu. Nærvera þátttakenda og nálgun við 
nemendur í vettvangsathugunum var ólík. Sumir töluðu meira við allan 
hópinn en aðrir nálguðust fáa nemendur í einu. Í öllum 
vettvangsathugunum skapaðist vinnufriður þar sem nemendur voru 
niðursokknir í verkefnin og þá drógu flestir þátttakendur sig í hlé um stund. 
                                                           
46 Að eigin sögn þátttakenda. 
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Náttúran og umhverfið nýttust til frjálsra leikja í lok tímans hjá öllum 
þátttakendum, þó svo að tíminn sem gafst til þess væri mismikill. 

Það sem stóð upp úr var að útikennslan var markviss í öllum tilfellum. 
Fyrirfram ákveðin verkefni þjónuðu markmiðum myndlistar eins og til að 
æfa færni eða kynnast hugtökum og aðferðum. Frásagnir þátttakenda 
studdu þessa niðurstöðu þar sem þeir lögðu áherslu á mikilvægi þess að 
útikennslan hefði skýran tilgang. 

Þessi rannsókn sýndi þó að samantektir, úrvinnsla og ígrundun höfðu 
lítið vægi í útikennslu þátttakenda. Bæði vettvangsathuganir og frásagnir 
þátttakenda leiddu að þessari niðurstöðu. Í kenningum um reynslumiðað 
nám47 er úrvinnsla mikilvægur þáttur reynslunnar (Jordet, 2010; Dewey, 
1938/2000; Gilbertson o.fl., 2006; Jakob F. Þorsteinsson, 2011b). Dewey 
talaði ítarlega um mikilvægi ígrundunar og úrvinnslu til þess að reynsla 
stuðli að þroska (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Það leiðir hugann aftur að 
menntun myndlistarkennara. Þó svo að hugmyndir Dewey séu vinsælar í 
menntun list- og verkgreinakennara (Ólafur Páll Jónsson, 2010) þá skortir 
myndlistarkennara e.t.v. sterkari þekkingargrunn í reynslumiðuðu námi. 
Anne Bamford benti á að „þróa ætti námsleiðir í listum sem taka með 
heildstæðum hætti til allrar menntunar barnsins“ og að „stuðla ætti með 
öflugum hætti að samþættu, skapandi námi í gegnum listir.“ (Bamford, 
2011). Þessar ábendingar til úrbóta eru í samræmi við hugmyndir Deweys 
um að nálgast menntun sem heildrænt þroskaferli einstaklingsins (Dewey, 
1938/2000). 

Það sem var gert og hvernig náttúran og umhverfið nýttust í 
myndlistarkennslunni í þessari rannsókn var að mörgu leyti í samræmi við 
tilmæli menntayfirvalda um listir: 

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

Menntayfirvöld segja jafnframt að í myndlistarnámi skapast tækifæri til 
að þjálfa orðaforða myndlistar. Tækifæri skapast til að auka samkennd og 
umburðarlyndi í gegnum gagnrýna umræðu um upplifun nemenda á 
völdum listaverkum og í umræðu um eigin verk (Aðalnámskrá grunnskóla: 

                                                           
47 Sem útinám byggir á. 
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Greinasvið 2013). Í sögulegu tilliti voru áherslur þátttakenda og ofangreind 
tilmæli menntayfirvalda í samræmi við það hvernig myndlistin hefur verið 
notuð í gegnum tíðina sem rannsóknartæki á umhverfið, náttúruna og 
samfélagið. Myndlistin opnar leiðir til að skoða umhverfið, náttúruna og 
samfélagið með öðrum hætti en vant er. Það er sérstaklega áhugavert í ljósi 
þess að niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að þátttakendum fannst 
hvorki hefðir í myndlistarkennslu né ný menntastefna hafa haft áhrif á að 
þeir stunduðu útikennslu. Áður en ég hóf rannsóknina þótti mér líklegt að 
myndlistarkennarar sæktu í náttúruna og umhverfið af mismunandi 
ástæðum: 

• vegna hefða í myndlistarkennslu 
• vegna fagurfræðilegra gilda fyrir myndlistina 
• vegna náttúruverndarsjónarmiða 
• til að þjálfa umhverfis- og náttúruvitund nemenda 
• til að vekja áhuga og stolt fyrir umhverfi sínu 
• til að breyta um námsumhverfi fyrir nemendur 
• til að sækja efnivið 
• til að sækja innblástur 
• til að tengja nemendur við umhverfi sitt 
• til að þjálfa nemendur í að nota skynfærin til að skoða og greina 

umhverfi sitt með tilliti til myndlistar 
• til að öðlast reynslu sem getur skilað sér í myndlistinni 
• til að fylgja straumnum og gera eins og hinir kennararnir eru að gera 
• til að fylgja stefnu skólans 
• til að svara nýrri stefnu menntayfirvalda 

Það vekur upp fleiri spurningar um hvað hafi áhrif á kennsluhætti 
myndlistarkennara, hvaða áhrif séu meðvituð, ómeðvituð, bein eða óbein. 
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6 Vangaveltur og horft til framtíðar 

Eftir á að hyggja hefði það kannski verið rannsókninni til bóta að fá einnig 
megindlega rannsókn með þessari. Þá hefði mátt rannsaka, með 
megindlegum aðferðum, t.d. skoðanakönnun, viðhorf fleiri 
myndlistarkennara til útináms og útikennslu. Þá hefði mátt bera saman 
viðhorf myndlistarkennara sem stunda útikennslu reglulega við niðurstöður 
myndlistarkennarar sem stunda litla eða enga útikennslu. 

Ýmsar hugmyndir að frekari rannsóknum komu fram við úrvinnslu 
þessarar rannsóknar. Þörf er á fleiri rannsóknum á Íslandi tengt útinámi. Hér 
eru nokkrar tillögur sem mótuðust við úrvinnslu þessarar rannsóknar: 

• Í þessari rannsókn voru bakgrunnur og menntun áhrifaþættir hjá 
þeim sem stunda útikennslu. Áhugavert væri að rannsaka 
þennan þátt betur og kanna tengsl bakgrunns og menntunar 
kennara við útikennslu. 

• Flestum þátttakendum fannst yngri nemendur jákvæðari fyrir 
útinámi. Áhugavert væri að rannsaka hvort yngri nemendur fái í 
raun meiri útinám en eldri nemendur og ef svo er, hvers vegna? 

• Eins mætti rannsaka hvort börn á Íslandi séu orðin vön útinámi í 
leikskóla og komi þá undirbúin fyrir útinám þegar þau byrja í 
grunnskóla. 

• Þessi rannsókn bendir til þess að starfsumhverfi og stefnur skóla 
geti haft áhrif á kennsluhætti listgreinakennara varðandi 
útikennslu. Rannsókn sem kannaði þennan þátt betur væri mikils 
virði bæði fyrir skólastjórnendur og listgreinakennara. 

• Rannsókn þessi bendir til þess að viðhorf til- og reynslu af 
útinámi hafi áhrif á hvort myndlistarkennarar stundi útikennslu. 
Áhugavert væri að kanna þetta atriði sérstaklega hjá fleiri 
myndlistarkennurum. 

Í rannsóknarvinnunni varð mér hugsað um útinám í ljósi jafnréttis til 
náms. Áhugavert væri að skoða útinám með tilliti til hugmynda Pierre 
Bourdieu. Hann mótaði kenningu m.a. um það hvernig menntakerfi og 
menning viðhalda félagslegri mismunun. Með félagslegri mismunun er átt 
við að „mismunandi félagslegri stöðu einstaklinga og hópa fylgi misjafn 
aðgangur að gæðum samfélagsins“ en það getur verið á „grundvelli 
efnahags, starfs, kynferðis, þjóðernis, búsetu eða annarra félagslegra þátta“ 
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(Gestur Guðmundsson, 2008: 69). Bourdieu byggði kenninguna á 
rannsóknum sem hann gerði á franska skólakerfinu, menningarheimum og á 
lífsstílum einstaklinga. Hann segir að flutningur menningarauðs48 á milli 
kynslóða er jafnframt flutningur félagslegs misréttis á milli kynslóða. Þannig 
koma sumir nemendur inn í skólakerfið með uppeldi og reynslu sem gerir 
þeim auðveldara að aðlagast umhverfinu. Aðrir koma inn í skólakerfið með 
„uppeldi sem býr þá illa undir skóla og fyllir þá tortryggni gagnvart honum“ 
(bls. 78). Ef við snúum okkur aftur að hugmyndum Dewey, þá veitir hin 
hefðbundni skóli, með ofuráherslu á bóknámi, aðeins eina afmarkaða 
tegund reynslu. Það vekur upp spurningar um jafnrétti til náms þegar 
námsumhverfi og nálganir eru einsleitar. Hverjir skilja það umhverfi sem 
boðið er upp á? Hverjir eru færir um að aðlagast og dafna í því umhverfi og 
hverjir ekki? Gæti útinám verið ein leið til að auka jafnrétti til náms? 

 

                                                           
48 Menningarauður (e. cultural capital) hvers einstaklings er fólginn í menntun hans, 
í þekkingu og færni á sviði menningar. „Auðurinn er því bundinn við einstaklinga en 
er jafnframt samfélagslegur að því leyti að hann byggist á samfélagslegri 
viðurkenningu“ (Gestur Guðmundsson, 2008: 76). 



 

135 

7  Lokaorð 

Myndlist hefur lengi verið rannsóknartæki á umhverfi mannsins. Í gegnum 
myndlistina hafa menn skoðað umhverfið, náttúruna og samfélagið með 
sífellt nýjum og breytilegum hætti. Útinám og útikennsla njóta vaxandi 
vinsælda en þörf er á fleiri rannsóknum, meiri þekkingu og ítarlegri 
umfjöllun. 

Þessi rannsóknarritgerð fjallar um viðhorf myndlistarkennara sem stunda 
útikennslu. Hún segir hvers vegna og hvernig þeir nota náttúruna og 
umhverfið í myndlistarkennslu og hvað hefur haft áhrif á þá í því samhengi. 
Niðurstöðurnar eru afrakstur eigindlegrar rannsóknar á átta starfandi 
myndlistarkennurum. Gagnasöfnun var aðallega í formi viðtala og 
vettvangsathugana. Gagnagreining fór fram eftir leiðum þema greiningar. 
Viðtölin veittu innsýn í hugmyndir og hugsjónir þátttakenda en 
vettvangsathuganir í útikennslustundum sýndu viðhorf, skoðanir og 
hugmyndir þeirra í verki. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að sex þættir höfðu áhrif á 
útikennslu þátttakenda: 

• Viðhorf til útináms 
• Viðhorf til náttúru og umhverfis 
• Eigin reynsla af útinámi 
• Viðhorf til myndlistar og myndlistarkennslu 
• Stefnur skólanna varðandi útinám 
• Umhverfi og nágrenni skólanna 

Viðhorf þeirra til útináms, náttúru og umhverfis hefur örvað þá til að 
stunda útikennslu. Reynsla þátttakenda af útinámi í eigin námi tengdist 
viðhorfum þeirra. Þeir sem höfðu mikla reynslu af útinámi höfðu mikla 
sannfæringu um ágæti þess og höfðu jafnframt meira um það að segja. 
Skólar sem höfðu skýra stefnu varðandi útikennslu eða hvöttu starfsfólk til 
útikennslu höfðu hvetjandi áhrif á þátttakendur sem höfðu litla eða enga 
reynslu af útinámi. Þeir sem höfðu mikla sannfæringu um ágæti útináms og 
reynslu af því stunduðu útikennslu óháð starfsumhverfi og stefnu skólans. 
Útikennslan hafði skýran tilgang í öllum vettvangsathugunum þar sem 
fyrirfram ákveðin verkefni þjónuðu markmiðum myndlistar til að æfa færni 
og kynnast hugtökum og aðferðum. Umhverfi og nágrenni skólanna hafði 
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ekki afgerandi áhrif á hvort þátttakendur stunduðu útikennslu heldur frekar 
hvað var hægt að gera. Þeir nýttu það umhverfi sem var í nágrenninu, bæði 
manngert og náttúrulegt. Niðurstöðurnar sýndu þó að samantektir, 
úrvinnsla og ígrundun höfðu lítið vægi í útikennslu þátttakenda. Í 
kenningum um reynslumiðað nám er úrvinnsla og ígrundun mikilvægur 
þáttur. 

Ofangreindar niðurstöður beina kastljósinu að menntun kennara. „Við 
kennum eins og okkur var kennt“ er oft sagt. Ef kennarar hafa reynslu af 
útinámi í eigin námi getur það haft áhrif á viðhorf þeirra til útikennslu. Það 
mætti því endurskoða sérstaklega menntun kennara með tilliti til reynslu 
enda er það höfuðábyrgð kennara að stuðla að reynslu sem leiðir til þroska 
(Dewey 1938/2000). 

Menntamál eru í stöðugri þróun og margir kalla eftir breytingum. 
Menntastefnan sem nú er í gildi kallar á endurskoðun kennsluhátta á öllum 
skólastigum með grunnþætti menntunar að leiðarljósi. Þeir snúast um læsi á 
menningu, samfélag, náttúru og umhverfi. Einnig að börn og ungmenni læri 
að byggja sig upp andlega og líkamlega, bjarga sér í samfélaginu og vinna 
með öðrum. Grunnþættirnir snúast þannig um framtíðarsýn, getu og vilja til 
að hafa áhrif, taka virkan þátt í að viðhalda, breyta og þróa samfélagið 
(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011). 

Með grunnþætti menntunar að leiðarljósi á öllum skólastigum, eflingu 
menntarannsókna, endurskoðun kennaramenntunar og eflingu skapandi 
kennsluhátta í menntun kennara er ástæða til bjartsýni varðandi útikennslu 
og myndlist. Myndlistarkennarar sem og aðrir kennarar geta horft út fyrir 
veggi skólans og fundið leiðir til að mæta nýjum áherslum í menntamálum. 
Mikilvægt er að kennarar endurskoði eigin kennsluhætti og þekki 
hugmyndafræði útináms svo þeir geri sér grein fyrir því „hvað þeir séu að 
vilja út.“ 
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