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Ágrip 

Þetta meistaraprófsverkefni er unnið í þeim tilgangi að varpa ljósi á 

námstækifæri sem búa utan veggja skóla og hvernig hægt er að nýta 

nánasta umhverfi, náttúru, söfn eða annað í nærumhverfinu. Athyglinni var 

beint að kennslu í myndmennt. Markmiðið var að kynnast hvernig 

myndmenntakennarar nýta sér nánasta umhverfi og nærsamfélag í kennslu. 

Rannsóknin er eigindleg og viðfangsefni hennar var að skoða 

grenndarkennslu fjögurra myndmenntakennara með viðtölum og 

vettvangsathugunum í fjórum mismunandi skólum. Viðtölin voru tekin í 

janúar 2014 og vettvangsathuganir gerðar í mars 2014. Lögð var áhersla á 

að kanna viðhorf kennaranna og reynslu af samþættingu, samvinnu og 

skapandi kennsluháttum. Skoðað var hvaða ávinningar nást í listnámi barna 

með grenndarkennslu og samstarfi kennara eða við samstarfsaðila í 

samfélaginu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að aðaláhersla þessara fjögurra 
myndmenntakennara í grenndarkennslu var á útikennslu og umhverfis–
mennt en þeir lögðu litla áherslu á að kenna nemendum á samfélagið og 
það sem það hefur upp á að bjóða. Samstarf við aðra kennara í skólunum 
var lítið en myndmenntakennararnir voru opnir fyrir fjölbreyttum 
kennsluháttum og auknu samstarfi. Sköpun og margbreytilegar 
kennsluaðferðir voru áberandi í starfi þessara kennara. Þeir töldu ýmsar 
hindranir vera Í vegi fyrir samstarfi við söfn eða aðra starfsemi utan skólans. 
Hins vegar var starf myndmenntakennaranna skapandi og fjölbreytt. Í 
flestum tilfellum nýttu þeir sér náttúruna í sinni kennslu en þó ekki 
samfélagið og söfnin. 
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Abstract 

Art teachers creating learning activities in the interplay of community 

and nature 

The purpose of this master’s thesis is to examine educational opportunities 

that are found outside the school walls and how to use the surrounding 

area, nature, museums and other opportunities in thelocal community for 

the benefit of education. The main focus is towards education in art class. 

The goal is to study how art teachers use the surrounding areas and the 

local community to their advantage in their teaching. This is a qualitative 

study where I interviewed four art teachers to ask them about their 

teaching in the local surroundings in their four different schools. The 

interviews were taken in January 2014 and the field studies conducted in 

March 2014. Emphasis is placed on exploring the teachers’ perspective and 

experience of integration, collaboration and creative teaching methods, as 

well as the benefits achieved through local studies and co-teaching of art 

education for children with partners in the community. 

The main conclusion of this study is that the focus of these particular art 

teachers in local studies is on outdoor education and environmental 

education, but that they place less emphasis on teaching students about 

what the community itself has to offer. Collaboration with the other 

teachers in the school was little, but the teachers were open to a variety of 

teaching methods and increased cooperation. Creativity and the variety of 

teaching methods were evident in the work of these teachers. They weigh 

various obstacles when it comes to finding partnerships with museums or 

other activities outside the school. However the job of the art teachers was 

creative and varied. In most cases, the teachers are taking advantage of the 

surrounding nature in their teaching but not so much of the community and 

museums. 
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1 Inngangur 

Mynd 1. Nemendur úti í samfélaginu  

Margir grunnskólar í dag sinna útinámi með nemendum sínum. Með því 

verkefni, sem þessi ritgerð fjallar um, skoðaði ég hvernig 

myndmenntakennarar sinna grenndarkennslu sem meðal annars nær yfir 

útikennslu. Í grenndarkennslu nýtir kennarinn samfélag sitt og nánasta 

umhverfi grunnskólans í kennslu. Söfn, vinnustofur, atvinnustarfsemi, 

átthagafræði, náttúran sjálf og útivera falla undir þetta hugtak. Með þessari 

rannsókn, sem hér er fjallað um, skoða ég hvernig fjórir 

myndmenntakennarar vinna á skapandi hátt í umhverfi skólans og í 

samvinnu við aðra kennara. Með þeirri þekkingu, sem þannig aflast, efli ég 

um leið sjálfa mig í starfi sem myndmenntakennari. 

Samþætting námsgreina býður uppá fjölbreytt skólastarf (Guðbjörg 

Emilsdóttir og Kristrún Hjaltadóttir, 2008). Mig langaði að kanna slíka 

samþættingu og hversu mikilvæg hún erfyrir skapandi og gott starf. Mikill 

ávinningur er af samþættingu, t.d. samvinna kennara, hún dregur úr líkum á 

að einangrast í starfi, starfsþróun, kennarar verða fyrirmyndir nemenda og 

síðast en ekki síst getur samvinna kennara boðið nemendum upp á meiri 

fjölbreytileika í námi (Guðbjörg Emilsdóttir og Kristrún Hjaltadóttir, 2008).  
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Sköpun og listir er stærsti þátturinn í starfi myndmenntakennara og mun 

ég fjalla um hvernig kennarar nýta listir í sínu starfi. Allir geta skapað og er 

listnám til þess að efla þá sköpunarhæfileika. Í gegnum vinnu með 

myndmennt þroska þeir sköpunargáfu sína, dýpka hana og geta tileinkað 

sér leiðir til þess að koma sköpunkrafti sínum í góðan farveg. Þegar 

nemendur takast á við skapandi starf fá þeir tækifæri til þess að virkja og 

efla ímyndunarafl sitt og þannig bæta þeir hæfni sína í að taka ákvarðanir 

þar sem þeir vega og meta valkosti og sjá afleiðingar af sínu vali 

(Aðalnámskrá grunnskóla: List- og verkgreinar, 2013). 

Tilgangur verkefnisins er að varpa ljósi á námstækifæri sem búa utan 

sjálfra skólanna og benda á hvernig hægt er að nýta nánasta umhverfi í 

kennslu barna í myndmennt sem og skilgreint er sem grenndarkennsla. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig fjórir myndmenntakennarar 

nýta þau tækifæri sem grenndarkennsla gefur. Einnig kanna ég hvort og 

hvernig þeir ýta undir skapandi vinnu, vinna með umhverfismennt og 

samstarf þeirra við aðra kennara sem og aðila utan skólans (t.d. söfn). Þá 

var ætlunin að öðlast betri þekkingu og skilning á hvernig 

myndmenntakennarar vinna með grenndarkennslu en það getur orðið mér 

og öðrum myndmenntakennurum lærdómsríkt í starfi okkar sem 

myndmenntakennarar. Einnig langaði mig að afla upplýsinga og kynna fyrir 

öðrum leiðir til að styrkja verklega kennslu í skólum, meðal annars þar sem 

kennt er úti og áhersla lögð á grunnþætti eins og sköpun og sjálfbærni. 

Hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði þegar ég áttaði mig á að 

grenndarkennsla er góð leið til að gefa fjölbreytt námstækifæri í list- og 

verkgreinum og virðist of lítið notuð í þeim skólum sem ég þekki til í. 

Ég fjalla um hugtökin grenndarkennsla  (e. local studies) og útikennsla (e. 

outdoor education), hvað þau fela í sér og hver munurinn er á þeim. 

Útikennsla og umhverfismennt eru þættir sem falla undir grenndarkennslu. 

Í aðalnámskám er aðallega fjallað um útikennslu og umhverfismennt en 

minna er skrifað um grenndarkennslu. Ýmis gögn sem ég nýti mér í þessari 

rannsókn falla undir lið útikennslu og umhverfismenntar en þá fjalla ég um 

þá þætti grenndarkennslu sem snúa að námi barna utan veggja skólans þar 

sem náttúran er notuð í kennslu. 

Verkefnið byggir á fræðilegum bakgrunni þar sem dregin eru saman 

fræði sem tengjast ritgerðarefninu. Þar fjalla ég um grenndarkennslu, 

uppeldisfræði, sköpun og hvernig hægt er að vinna með þessa þætti. Farið 

er yfir hvernig unnið er með listir og verkgreinar í skólum og hvernig nýta 

má söfn í kennslu. Út frá þessum bakgrunni var unnin rannsókn þar sem 

þessir helstu þættir voru teknir saman í niðurstöðum.  
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Rannsóknarspurningin sem ég leitaði svara við er: Hvernig nýta 

myndmenntakennarar þau tækifæri sem grenndarkennsla gefur? Til að fá 

svar við þeirri spurningu kannaði ég hvernig samstarf myndmenntakennara 

við aðila innan og utan skólans um grenndarkennslu er háttað og hvernig 

umhverfismennt birtist í starfi myndmenntakennara í grenndarkennslu. 

Rannsóknin er eigindleg þar sem ég tók viðtöl við fjóra 

myndmenntakennara, sem vinna með grenndarkennslu, og þar með 

útikennslu, í mismunandi skólum og gerði vettvangsathuganir. Kennarar 

voru valdir eftir áhuga þeirra á útikennslu. Einnig fékk ég að fylgjast með 

kennslu utan veggja skólanna í mismunandi hópum og í ólíkum verkefnum. 
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2 Fræðilegt samhengi 

Í þessum hluta er fjallað um grenndarkennslu og hvernig hún er nýtt í 

myndmennt. Samfélagið og umhverfi nemandans er skoðað og þær leiðir 

sem grunnskólinn getur notað til þess að efla þekkingu nemenda um þeirra 

eigið umhverfi og sköpun. Grenndarkennsla eða útikennsla á sér sögu þar 

sem hugmyndafræði nútímans og fortíðar takast á. Hér er byggt á þeirri 

skilgreiningu að grenndarkennsla sé víðara hugtak en útikennsla og að 

útikennsla sé einn þáttur í grenndarkennslu. 

Hér verður leitast við að tengja saman grenndar- og listkennslu, 

samfélagið, sköpun og umhverfismennt þar sem útkoman er heildstæð 

þekking og skilningur á því starfi sem fer fram utan veggja skólans.  

2.1 Hvað er grenndarkennsla? 

Meginmarkmið grenndarkennslu er að nýta nánasta umhverfi og 

byggðasöguna til þess að skapa tækifæri til að flétta saman í eina heild 

náttúru, sögu og menningu umhverfisins (Bragi Guðmundsson, 1998, bls. 

26). Þannig verða nemendur læsir á umhverfi sitt og það sem það býður 

upp á um landafræði þess, náttúru og menningu (Bragi Guðmundsson, 

2000, bls. 51). Umhverfismennt og grenndarkennsla eiga að taka mið af 

manngerðu og náttúrulegu umhverfi sem felur í sér sögu umhverfisins og 

bæjarins, þjóðmenningu, samfélagið, hagfræði og fagurfræði samfélagsins 

og umhverfisins; þessir þættir geta haft áhrif á mótun einstaklingsins (Eygló 

Björnsdóttir, 2005; Smith og Sobel, 2004, bls. 9). Umhverfi nemandans er 

hluti af sögu hans og nýtist grenndarkennsla til að elfa söguvitund, 

grenndarvitund og umhverfisvitund en þessir þættir eru undirstöður 

sjálfsvitundar (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 23). Skólinn er öflugur þáttur 

í félagsmótun barna. Sá tími sem barnið dvelur í skólanum hlýtur að hafa 

mikil áhrif á mótun sjálfsvitundar þess og skólafélaga og þess vegna skiptir 

námsefnið, aðferðir og upplifun nemenda miklu máli fyrir hana 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 1999 bls. 9, 16-17; Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 23). Helsta markmið grenndarkennslu er styrking 

sjálfsvitundar með betri þekkingu einstaklingsins á sínu nánasta umhverfi 

(Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 21). Eygló Björnsdóttir (2005) segir að við 

uppbyggingu samfélags og umhverfis móti maðurinn sjálfsvitund með hjálp 

listarinnar; þannig endurspeglast umhverfið í list mannsins. Listir dýpka 

sjálfsvitund okkar og tilfinningu fyrir stöðu okkar í umhverfinu og eiga því 
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samhljóm í þeim markmiðum sem umhverfismenntun setur sér (Eygló 

Björnsdóttir, 2005). 

Í greininni Grenndarkennsla (Hrund Gautadóttir og Eygló Friðriksdóttir, 

e.d.) kemur fram að umhverfistúlkun er samskiptaferli sem tengir saman 

tilfinningalegt og vitsmunalegt samband áhugasviðs þátttakenda og 

eðlislæga merkingu auðlindarinnar sem umhverfið er. Umhverfistúlkun 

getur örvað umhverfisgreind nemenda og er grenndarkennslu ekki bara 

ætlað að efla þekkingu þeirra heldur einnig skynjun og tilfinningu fyrir 

umhverfi sínu. Í grenndarkennslu er leitast við að þróa hæfni nemenda til að 

skilja landslagið, staðarhætti og umhverfi sitt í víðu samhengi (Bragi 

Guðmundsson, 2000 bls. 36–37). 

Þar sem grenndarkennsla fer meðal annars fram utan veggja 

skólabygginga býður hún upp á fjölbreytt verkefni í námi og kennslu . Hún 

veitir meðal annars tækifæri til að vinna að sjálfbærni eða umhverfismennt 

með nemendum (Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrugreinar, 2013, bls. 177). 

Að læra um vistspor manneskjunnar á jörðinni og samskipti hennar við 

náttúruna á hvergi betur heima en í beinni snertingu við hana. 

Grenndarkennsla, þar með talin útikennsla, kennir okkur siðferði utandyra 

(Redmond, Foran og Dwyer, 2010, bls. 108). Náttúrlegt siðferði snýst um að 

við göngum um náttúruna af virðingu, þar sem við hendum ekki rusli, 

mengum ekki vatn og skiljum við umhverfið á þann hátt að afkomendur 

okkar geta nýtt það fyrir sig og sína afkomendur (Páll Skúlason, 1998, bls. 

16; Redmond, Foran og Dwyer, 2010, bls. 108). Umgengni okkar við 

náttúruna fylgja ýmsar siðferðislegar skyldur. Við þurfum að vega og meta 

samkvæmt grundvallarreglum og gildum athafnir okkar og þá breytni sem 

hefur áhrif á aðra. Skyldurnar fara vaxandi með árunum en sérstaklega hjá 

náttúruverndarsinnum. Talið er að við takmörkumst ekki eingöngu við 

samfélag manna heldur heyrum við einnig til landsins, sem maðurinn byggir 

og býr á, og til annarra lífvera og dýra (Páll Skúlason, 1998). 

Útivera nemenda í öllum faggreinum þarfnast undirbúnings og skipulags 

(Lýðheilsustöð, 2010, bls. 64; Bunting, 2006, bls. 10). Til dæmis þarf kennari 

að gera ráð fyrir veðurbreytingum og kunna að bregðast við þeim, nýta 

snjó, stjörnubjartan himin og hafa hugsað um hvernig nýta má alla þá 

fjölbreytni sem útivera býður upp á (Jordet, 1998, bls. 25).  

Í bæklingi Lýðheilsustöðvar Virkni í skólastarfi (2010) kemur fram að sú 

hugmyndafræði sem liggur að baki útikennslu og á rætur sínar að rekja til 

lífshátta fyrri ára. Þá var dagleg vinna unnin með vanþróuð áhöld og 

takmarkaðan efnivið. Vegna þessa krafðist vinnan mikillar líkamlegrar 

áreynslu og útsjónarsemi. Þá lærðu ungir af öldnum, með því að hlusta á 
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það sem hinir eldri höfðu að segja ásamt því að takast á við margs konar 

verkefni við raunaðstæður utandyra. Ástæður þess að skólakerfið gæti litið 

á útikennslu sem góðan kost við kennslu er ekki aðeins aukin virkni og 

heilbrigði nemenda heldur býður útikennslan upp á tækifæri til þess að efla 

margs konar færni og námsárangur almennt (Lýðheilsustöð, 2010). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 1989 kemur fram að skólinn hafi mikilvægu 

hlutverki að gegna við að efla og styrkja tengsl nemenda við sína 

heimabyggð. Vvekja skal áhuga þeirra á heimabyggðinni til þess að 

nemendur geti tekið virkan þátt í því lífi og starfi sem fram fer í 

nærumhverfi þeirra. Í nútímaþjóðfélagi er það hins vegar svo að börn hafa 

lítil sem engin tengsl við starfsgreinar og atvinnulíf þeirra fullorðnu 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 1989, bls. 178–179).  

2.1.1 Saga úti- og grenndarkennslu á Íslandi 

Á Íslandi urðu ekki miklar breytingar í umhverfismennt eða útikennslu á 

árunum 1977–1990 (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 1989, 1999). 

Þær breytingar sem fram komu urðu vegna frumkvæðis einstaklinga í 

skólum landsins. Það sem gerðist eftir 1990 var vegna áhrifa nýrrar 

aðalnámskrár sem gefin var út 1989 (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 

hluti 1989, 1999, 2007, 2011) þar sem nútíma umhverfismennt var í fyrsta 

skipti gerð viðunandi skil og upp frá því fóru hjólin að snúast (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti 1989, 1999). Kennaraháskóli Íslands hóf kennslu 

á nýju námskeiði í umhverfismennt fyrir alla kennara og kennaranema. 

Þetta námskeið var kennt á árunum 1991–2000 og fjölgaði einnig 

símenntunarnámskeiðum, sérstaklega á árunum 1989–1995 (Auður 

Pálsdóttir og Stefán Bergmann, 2009, bls. 12–13).  

Ef sagan er skoðuð nánar má sjá að um 1930 urðu miklar breytingar í 

skólaþróun á Íslandi þar sem byggðir voru gagnfræða- og héraðsskólar 

(Loftur Guttormsson, 2008a, bls. 154). Skólarnir áttu að undirbúa nemendur 

með bóknámi, verknámi og íþróttum undir athafnalíf við íslensk lífskjör. 

Nemendur áttu að stunda útivist og iðka íþróttir daglega (Loftur 

Guttormsson, 2008a, bls. 154, 170). Á fjórða áratug síðustu aldar var 

stofnuð verknámsdeild við Gagnfræðiskólann á Ísafirði að frumkvæði 

Lúðvíks Guðmundssonar skólastjóra. Þar var kennd sjómennska og smíðar. 

Ásamt því þurftu nemendurnir að læra móðurmál, hagnýtan reikning, 

þjóðfélagfræði og íþróttir. Nemendur unnu hagnýt verkefni, meðal annars í 

vegagerð og trjárækt, hálfan daginn. Seinni hluta dags stunduðu þeir útivist 

og íþróttir (Loftur Guttormsson, 2008a, bls. 202). Þarna fór fram öflug 
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útikennsla sem hægt er að tengja við grunnþættina sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð koma fram í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennum hluta 2011.  

Í aðalnámskránni 1977 komu fram hugmyndir um líffræði sem áttu að 

sameina dýrafræði, grasafræði og líkams- og heilsufræði eins og þessar 

greinar kölluðust í námskránni 1960 (Loftur Guttormsson, 2008b, bls. 128–

129). Í hinu nýja fagi áttu nemendur að vinna að grundvallarhugmyndum, 

aðferðum og viðfangsefnum fræðigreinarinnar ásamt áhrifum greinarinnar 

á lífshætti og heimsmynd samtímans. Þeir áttu að kynnast vistkerfum 

umhverfisins og að fá tækifæri til að uppgötva og njóta náttúrunnar; læra 

að skynja fegurð hennar með skipulagðri kennslu, vettvangsferðum og 

útivist (Loftur Guttormsson, 2008b, bls. 128–129).  

Árið 1988 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu um umhverfismennt 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 1989, bls. 178-179). 

Umhverfismennt var fyrst gerð skil með sérstökum námsþætti í 

Aðalnámskrá grunnskóla 1989. Með henni átti að vekja nemendur til 

umhugsunar um náttúruna og þann umhverfisvanda sem heimurinn glímir 

við. Það átti að efla ábyrgð þeirra gagnvart umhverfinu og skapa áhuga á 

náttúruvernd (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 1989, bls. 179). 

Eins og fyrr var nefnt þá hófst almenn útikennsla eða umhverfismennt 

ekki fyrr en upp úr 1990. Árinu seinna var haldin norræn 

umhverfisráðstefna á Íslandi en hún gæti hafa stuðlað að þeirri vakningu 

sem varð. Þessar ráðstefnur eru haldnar annað hvert ár en árið 1991 var 

ráðstefnan haldin á Íslandi (Eygló Björnsdóttir, 2005). Í tengslum við 

ráðstefnuna var einnig unnin athugun á stöðu umhverfismenntar í skólum á 

Íslandi, allt frá leikskólum upp í framhaldsskóla. Ráðstefnan hafði töluverð 

áhrif hér á landi og vakti hin mikla umfjöllun um ráðstefnuna almenna 

athygli á umhverfismennt (Auður Pálsdóttir og Stefán Bergmann, 2009, bls. 

13). Það var ekki fyrr en í aðalnámskrá frá 2007 að áherslur breyttust þar 

sem meira var fjallað um umhverfismál í nærumhverfi nemenda og skólans 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2007, bls. 8). Eitt af markmiðum 

þessarar kennslu var að nemendur áttu að geta tekið upplýsta afstöðu til 

nýtingar náttúruauðlinda (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2007, 

bls. 8). Einnig var lögð áhersla á að njóta umhverfisins og með því virða það. 

Ein leið til þess var að skipuleggja kennsluna utandyra (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Almennur hluti, 2007, bls. 8). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennum hluta 2011 kemur fram að 

útikennsla gefi tækifæri til að nýta öll skynfæri mannslíkamans með því að 

tengja verkefnin ýmsum þáttum margra námssviða og greina samhliða 

hreyfingu. Útikennsla er því góð viðbót við skipulagða kennslu í íþróttum 
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ásamt því að hún sé samþætt öðrum námssviðum. Einnig segir í námskránni 

að í útikennslu sé gott tækifæri til þess að tengja grunnþættina 

heilsuuppeldi og sjálfbærni í lifnaðarháttum. Nemendur þurfa að þekkja, 

skilja og virða náttúruna og umhverfi sitt (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti, 2011, bls. 183). 

2.1.2 Grenndarkennsla í skólum 

Talsverð vakning er í umhverfismennt í samfélaginu sem birtist meðal 

annars í tengslum við grænfánastarf Landverndar (Landvernd, 2000). 

Landvernd hefur stuðlað að umhverfisvernd í skólum með 

grænfánaverkefni sínu sem hófst haustið 2000 með fundi þar sem þarfir 

íslenskra skóla í tengslum við grænfánann voru kannaðar. Síðan var farið af 

stað með verkefnið í tilraunaskyni til tveggja ára. Í upphafi tóku tólf skólar 

þátt í verkefninu (Landvernd, 2000). Markmið verkefnisins er að: 

 bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og orku. 

 efla samfélagskennd innan skólans. 

 auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan 
kennslustofu og utan. Styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun 
skólans þegar teknar eru ákvarðanir sem varða nemendur. 

 veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál. 

 efla alþjóðlega samkennd og tungumálakunnáttu. 

 tengja skólann við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning. 

(Landvernd, 2000) 

Grenndarkennsla utan skólabygginga byggir á sveigjanlegu skólastarfi, 

heildstæðum viðfangsefnum, samþættingu námsgreina, samvinnunámi, 

jafningjafræðslu, sveigjanlegum námshópum, þjálfun i upplýsingaleit og þar 

fer yfirleitt fram eitthvert skapandi starf (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). 

Skólastofan víkur fyrir sveigjanlegu vinnurými og vinnusvæðum. 

Einstaklingsmiðað nám stuðlar að því að nemendur vinni í samstafi við 

grenndarsamfélagið í útikennslu og við vettvangsathuganir af ýmsu tagi. 

Ýmislegt í einstaklingsmiðuðu námi er í samræmi við úti- og 

grenndarkennslu (Ingavar Sigurgeirsson, 2005). Íslenskum skólum ber að 

vinna eftir aðalnámskrám grunnskóla hverju sinni og þar kemur fram að 

nám eigi að henta ólíkum nemendum. Í námskrá sem kom út árið 1999 

kemur eftirfarandi fram: 

Það er skylda hvers skóla að laga námið sem best að 

nemendum hverju sinni. Nemendur eiga rétt á viðfangsefnum 
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sem henta námsgetu þeirra og hæfni (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Almennur hluti, 1999, bls. 21). 

Val á kennsluaðferðum og skipulag skólastarfs verður að 

miðast við þá skyldu grunnskóla að sjá hverjum nemanda fyrir 

bestu tækifærum til náms og þroska. Kennslan verður að taka 

mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og efla með 

nemendum námfýsi og vinnugleði (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Almennur hluti, 1999, bls. 32). 

Stofnaður var náttúruskóli á vegum Reykjavíkurborgar, Náttúruskóli 

Reykjavíkur (Náttúruskóli, 2009). Skólinn hefur verið starfræktur frá árinu 

2009. Markmið skólans er að efla útikennslu í skólum borgarinnar og skapa 

vettvang fyrir umhverfisstarf í anda umhverfisstefnu borgarinnar. Skólinn 

veitir aðstoð og ráðgjöf til annarra skóla um útinám og umhverfismennt 

ásamt því að aðstoða við skipulagningu og að byggja upp þá kennslu sem 

þegar er í skólunum. Skólinn býður upp á námskeið fyrir kennara til þess að 

auka þekkingu og færni í kennslu utandyra (Náttúruskóli, 2009). 

Í nýjustu aðalnámskrá er lítið fjallað um útikennslu en hægt er að finna 

upplýsingar um notkun umhverfisins aðallega í náttúrufræði og íþróttum en 

þá aðeins í tengslum við umhverfismennt og hreyfingu (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti 2011; Greinasvið 2013). 

2.1.3 Hvers vegna grenndarkennsla? 

Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að kenna börnum í samfélaginu utan 

skólabyggingarinnar. Samfélagið býður upp á alls kyns verkefni sem erfitt er 

að koma fyrir innan skólans. Ýmis ávinningur getur orðið, verkefnin verða 

fjölbreyttari og ná til breiðari hóps ef grenndarkennslu er bætt við 

hefðbundið nám innan skólans. 

 

Ávinningur grenndarkennslu getur verið:  

 betri félagsleg færni þar sem nemendur eru í miðju atburðanna.  

 að nemendur læri um lýðræðisleg vinnubrögð þar sem þeir eiga 
samskipti hver við annan og taka ábyrgð.  

 betri einbeiting og ró eftir hressandi útiveru í fersku lofti.  

 betri samskipti kennara og nemenda og minna um agavandamál. 

 að nemendur læri að klæða sig í samræmi við veður og verður 
klæðnaður því síður til þess að hindra útiveru við önnur tækifæri.  
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 aukinn skilningur á náttúrunni, vísindum og umhverfinu þar sem 
tekist er á við ýmis verkefni sem tengjast þeim aðstæðum sem 
nemendur eru í.  

(Lýðheilsustöð, 2010, bls. 61.) 

Grenndarkennsla býður nemendum meðal annars upp á að tengja verkefni 

sín við atvinnustarfsemi viðkomandi bæjar (Hrund Gautadóttir og Eygló 

Friðriksdóttir, e.d.; Rúnar Sigþórsson, 2009, bls. 4–5; Svanborg R. Jónsdóttir, 

2004). Einnig nýtist kennslan sem umhverfismennt þar sem nemendur læra 

á umhverfi sitt (Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrugreinar, 2013, bls. 177), 

heimsækja ýmsar stofnanir bæjarins og afla sér upplýsinga um viðfangsefni 

sitt eða sitt nánasta umhverfi (Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga og 

tæknimennt, 2013, bls. 229) 

Flest börn eru virk í eðli sínu en eins og skólakerfið er í dag eru þau 

þjálfuð í að sitja kyrr í stólum. Það er lítið hugsað um líkamlega og 

náttúrlega þörf barnanna fyrir hreyfingu, fyrir utan frímínútur og 

íþróttatíma. Grenndarkennsla getur boðið þeim aukið svigrúm fyrir 

hreyfingu og nýtt þá orku sem börn búa yfir. Með henni er því hægt að auka 

virkni nemenda. Virkir einstaklingar eru oft ánægðari, sjálfsöruggari, betur í 

stakk búnir að takast á við streitu og þeir læra betur (Pedersen, 2005). Óvirk 

börn taka það ástand oft með sér inn í fullorðinsárin sem felur í sér hættu á 

sjúkdómum síðar á ævinni (Pedersen, 2005). Fjölbreytt hreyfinám getur átt 

sér stað í útikennslu og er því góð viðbót við skólastarfið (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Almennur hluti, 2011, bls. 183). Nám sem fer fram utandyra á 

sér öfluga málsvara og styðst við kenningar fræðimanna á borð við 

Aristóteles, Rousseau, Piaget og Dewey (Lýðheilsustöð, 2010, bls. 9). Með 

grenndarkennslu getur náðst góður árangur ef börn fá tækifæri til að nýta 

fleiri en eitt skynfæri og beita öllum líkamanum við námið (Lýðheilsustöð, 

2010, bls. 9).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) er mælt með útikennslu og 

samvinnunámi. Þar er lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti og heilstætt 

nám. Auðvelt er að samþætta flestallar námsgreinar við útinám og 

grenndarkennslu (Armstrong, 2001, bls. 14, 64-75, 139-143). Úti geta 

nemendur aukið lífsleikni sína með ýmsu móti. Hægt er að styrkja þá 

kennslu sem fer fram innandyra með aukinni þjálfun utandyra í snertingu 

við náttúruna, nemendur geta lært að elda mat, nota hníf til ýmissa verka, 

saga, höggva, mæla, negla, rækta og kynnast öryggismálum utandyra 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Greinasvið: Íþróttir 2007; Lýðheilsustöð, 2010). 

Það er óhætt að segja að nám utan veggja skólans auðgi og styrki allt nám 

sem fer fram innandyra ásamt því að vera hollt og gott fyrir líkama og sál. 
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Nám í nánasta umhverfi eflir þekkingu á samfélaginu, umhverfinu og 

náttúru og þeim raunveruleika sem börn þurfa að þekkja, skilja og skynja 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt , 2007, bls. 9b). 

Vettvangsnám er námsleið sem gæti aukið skynjun nemenda á umhverfinu 

og því námsefni sem sett er fram. Þess vegna gæti verið gott fyrir skóla 

landsins að samþætta námsgreinar í skólanámskrá sinni og gefa nemendum 

tækifæri til að kynnast og njóta nánasta umhverfis og um leið efla virðingu 

nemenda fyrir því (Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og 

umhverfismennt , 2007, bls. 9). 

2.1.4 Tengsl grenndarkennslu og útikennslu 

Útikennsla er kennsla sem fer fram utandyra. Umhverfi kennslustofunnar er 

á bak og burt og því verða nemendur að takast á við ný og áhugaverð 

verkefni utan þægindarammans. Þar að auki fá nemendur hreyfingu, 

félagskap, tækifæri til að njóta útiveru og grenndarkennslu (Gilbertson, 

Bates, McLaughlin og Ewert, 2006, bls. 5). Segja má að útikennsla sé 

áhrifamikil kennsluháttur og þá er átt við að hún sé skilvirk í notkun, 

kennslan fer fram í aðstæðum sem nemendur geta tengt við námsefnið sem 

auðveldar nemandanum að muna það sem fram fór í tímanum. Nemendur 

fá tækifæri til að læra á fjölbreyttan og örvandi hátt. Þar sem kennslan fer 

fram utandyra og við raunverulegar aðstæður getur verið auðveldara að 

muna námsefnið (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 

2010, bls. 4). Samkvæmt Frøyland og Remmen (e.d.) upplifa nemendur 

útinám sem áhugaverða viðbót í námi. Dewey var sama sinnis en hann lagði 

áherslu á mikilvægi þess að kennsla gengi ekki eingöngu útá 

útlistunarkennslu og staðreyndir heldur að nemendur ættu að læra færni og 

þekkingu sem þeir gætu notað seinna í daglegu lífi. Hans skoðun var súað 

kennsla ætti að fara fram utan kennslustofunnar og í samfélagi 

nemendanna (Merethe Frøyland og Kari Beate Remmen, e.d.). Rannsóknir 

hafa staðfest það að útikennsla stuðli að jákvæðari reynslu nemenda í námi. 

Þeir eru áhugasamari og taka frekar þátt í kennslustundinni. Rannsóknir 

hafa sýnt að órólegir nemendur ná betri einbeitingu. Samtal milli kennara 

og nemenda eykst og nemendur velta námsefninu meira fyrir sér. Allt þetta 

stuðlar að góðum ramma sem ýtir undir að faglegt nám eigi sér stað 

(Merethe Frøyland og Kari Beate Remmen, e.d.).  

Grenndarkennsla byggist á að nýta sér heimabyggðina og umhverfi 

skólans og gera nemendur læsa á sitt nánast umhverfi, náttúru, staðhætti 

og menningu (Aðalnámskrá grunnskóla: Skólaíþróttir, 2013, bls. 185; Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 51; Eygló Björnsdóttir, 2005). Hugmyndin að baki 
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grenndarkennslu er að gefa nemendum tækifæri til að fara út úr 

kennslustofunni í hinn raunverulega heim sem býður upp á tækifæri til að 

gera þá hæfari og fúsari að takast á við verkefni sem bíða þeirra í lífinu 

(Smith og Sobel, 2010). Samkvæmt skýrslunni Education outside the 

classroom (2005), gáfu niðurstöður sterklega til kynna gildi þess að 

skipuleggja kennslu utandyra. Námsferðir geta aukið skilning í fjölbreyttum 

greinum, gert kennsluna skemmtilegri með fjölbreyttum og ævitýralegum 

ferðum og heimsóknum. Ennfremur hefur grenndarkennsla lykilhlutverki að 

gegna til að kynna fyrir nemendum þeirra eigið samfélag og með því auka 

félagsfærni og sjálfstraust. Grenndarkennsla býður upp á að kynnast sinni 

arfleifð og upplifa það sem býr í nánasta umhverfi (House of Commons. 

Education and Skills Committee, 2005). 

Útikennsla er einn þeirra kennsluhátta sem teljast til grenndarkennslu. 

Hún veitir tækifæri til þess að efla og nýta öll skynfærin og tengja verkefnin 

mörgum þáttum náms og námsgreina samhliða hreyfingu (Aðalnámskrá 

grunnskóla: skólaíþróttir, 2013, bls. 185). Nemendur læra að klæða sig eftir 

því hvernig veður er og undirbúa sig til útiveru (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Skólaíþróttir, 2013, bls. 185). Aðalmarkmið útikennslu er að færa kennsluna 

út fyrir veggi skólahússins.  

Grenndarkennsla er víðara hugtak en útikennsla en það felur meðal 

annars í sér útikennslu. Kennslan fer fram utan veggja skólans þar sem 

nemendur upplifa umhverfið og náttúruna á annan hátt.  

2.2 Hugur og hönd  

Þessi hluti verkefnisins fjallar um þær kenningar sem snúa að 

grenndarkennslu, myndlist og sköpun en einnig um hæfileika mannsins og 

hvernig hægt er að nýta þá í öllu námi. Samkvæmt heimildum er hægt að 

örva alla þá hæfileika sem nemandinn hefur og efla þá með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. 

2.2.1 Lært af reynslu 

Reynsla okkar er mikilvæg fyrir þróun og breytingar í samfélaginu. Við 

lærum og byggjum þekkingu okkar á fyrri reynslu. Reynsla er eitthvað sem 

hver og einn öðlast með þátttöku í samfélaginu og við lausn verkefna. 

Dewey (2000b) segir að skólinn sé smækkuð mynd af samfélaginu, hver og 

einn nemandi hafi þar hlutverk. Dewey kallar það samfélagshverfa 

menntun. Gott er að nýta reynslu sem nemandinn fær í samfélaginu til þess 

að tengja saman þekkingu, atburði og atriði til þess að auka skilning sinn á 

samhenginu eða verkefninu (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Dewey taldi að 
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hver og einn sé sinn eigin þekkingarsmiður og reynsla sé undirstaða 

þekkingar sem einstaklingur öðlast. Við lærum mest á því að reyna við og 

gera hlutina sjálf (e. learning by doing) (Dewey, 2000b, bls. 35–36), t.d. með 

því að athuga, prófa og bera saman.  

Í útikennslu er lögð áhersla á að verkefnin séu framkvæmd við 

raunverulegar aðstæður (Charlesworth og Lind, 2007, bls. 26; Dewey, 

2000b, bls. 50). Dewey (2000b) benti á að saga menntunar einkennist af 

tveimur andstæðum hugmyndum um menntun. Þessar andstæðu 

hugmyndir eru annars vegar að menntun sé þroski sem kemur innan frá og 

hins vegar sú trú að menntun sé mótun sem kemur utan frá (Dewey, 

2000b). Dewey telur jafnmikilvægt að vinna saman bæði að uppbyggingu 

menntunar og reynslunnar (Dewey, 2000b).  

Þessar hugmyndir Deweys tengjast aftur hugmyndum Vygotskys sem 

setti fram kenningu um lífræði- og menningarlega þætti í lífi mannsins 

(Dewey, 2000b; Lightfoot, Cole, Michael og Cole, 2009, bls. 2). Vygotsky 

telur að líffræðilegir og menningarlegir þættir skipti máli í þróun barnsins og 

að þekking þess sé byggð á eigin reynslu (Lightfoot, Cole, Michael og Cole, 

2009, bls. 2). Menning er stór þáttur í reynslu- og þekkingaröflun að mati 

Vygotskys, uppeldið hefur áhrif á barnið og það á sér stað í gegnum 

menninguna (Lightfoot, Cole, Michael og Cole, 2009, bls. 2). 

Myhre (2000) telur að námskrár eigi ekki að vera um hinar hefðbundnu 

námsgreinar eins og bókmenntir, náttúrufræði eða sögu. Námskráin á að 

fjalla um athafnasemi barnsins og þá möguleika sem því stendur til boða 

(bls. 175). Kennarinn á að skapa aðstæður og veita þá leiðsögn sem verður 

til þess að hæfileikar barnsins þroskist, barninu og samfélaginu til góðs 

(Myhre, 2000, bls. 174). 

Trausti Þorsteinsson (1996) fjallar um Dewey og kenningu hans um að 

menntunin eigi að byggja á því að menn séu félagsverur og læri best í 

raunverulegum aðstæðum með öðrum einstaklingum (bls. 95). Dewey telur 

að manneskjan þurfi að vera virk og að náttúran sé hennar helsta lifibrauð 

(Dewey, 2000a, bls. 15–16).  

Kennarinn ber mikla ábyrgð í sínu starfi. Hann þarf að huga að ýmsum 

þáttum í kennslu sinni, þar á meðal að átta sig á því hvað umhverfið býður 

upp á og hvernig hægt er að nýta sér það í verkefnum með nemendum 

þannig  að umhverfið auki þroska og þekkingu nemenda. Einnig þurfa 

kennarar að þekkja nærumhverfi sitt vel, hvað þar er að finna og læra af 

(Dewey, 2000a, bls. 50–51). Dewey (2000a) leggur í kenningum sínum 

áherslu á að nemandi sé virkur þátttakandi í skipulagi náms þar sem hann 

hefur áhrif á námsframvindu sína (50). Nemandi á ekki að vera óvirkur 
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viðtakandi heldur virkur í sínu námi, samkvæmt Dewey. Langanir nemenda 

eru hreyfiaflið sem mikilvægt er að virkja. Miklu skiptir að kveikja áhuga 

nemenda og auka þátttöku þeirra því það getur leitt til lærdóms sem 

kviknar af áhuga, ekki af nauðsyn. Hlutverk kennara er að koma auga á 

áhuga nemenda sinna og vinna með hann eða út frá honum (Cuffaro, 1995, 

bls. 46; Dewey, 2000a, bls. 15–16, 77–80). Grenndarkennsla getur verið góð 

leið til þess að auka virkni nemenda í námi sínu þar sem viðfangsefnin eru 

fjölbreyttari og með mismundi nálgunum. Nemendur geta þannig átt 

auðveldara með að ná settum markmiðum. Með því að hugsa tekur 

nemandinn virkan þátt í kennslunni og hann öðlast reynslu með því að 

takast á við krefjandi verkefni utandyra í stað þess að lesa sér til um 

viðfangsefnið og vinna skrifleg verkefni (Dewey, 2000a, bls. 77-91). Í 

listkennslu eru verkefni sem nemendur geta tengt við umhverfi sitt og 

samfélag og sem tengja virkni og reynslu nemenda, t.d. með því að bæta 

siðferðislega og þjóðfélagslega ábyrgð þeirra og gera þá virka 

samfélagsþegna (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 2013, bls.141)   

2.2.2 Fjölbreytni mannsins  

Ýmsir fræðimenn hafa bent á að skólastarf þurfi að taka mið af því að fólk er 

fjölbreytt og hefur mismunandi hæfileika og greindir. Á fyrri hluta 19. aldar 

fjallaði Guðmundur Finnbogason (1904) um manninn og það hvernig 

hæfileikar manna liggja á mismunandi sviðum. Guðmundur (1904) segir: 

Þess er þá fyrst að gæta að allir hæfileikar mannsins standa í 

nánu sambandi hver við annan. Maðurinn er gæddur vissum 

mæli líkamlegra og andlegra krafta; því meiru sem varið er til 

eins, því minna verður afgangs til annars. Þetta kennir dagleg 

reynsla (Guðmundur Finnbogason, 1904, bls. 9). 

Í svipuðum anda er fjölgreindakenning Gardners sem kom fram nærri 

hundrað árum síðar og fjallar um hinar ýmsu greindir mannsins. Upphaflega 

skilgreindi Gardner sjö greindir en seinna bætti hann við áttundu greindinni, 

umhverfisgreind (Amstrong, 2001, bls. 13). Einnig hefur hann kynnt 

hugmyndina um níundu greindina sem er tilvistargreind. Hún hefur hins 

vegar ekki fengið sömu staðfestingu og hinar greindirnar sem hann 

skilgreinir allar út frá ákveðnum viðmiðunum og er hún því ekki formlega 

hluti af kenningu Gardners (Amstrong, 2001, bls. 139-141). Gardner beitir 

ákveðnum viðmiðunum til að greina hvaða hæfni mannsins getur talist 

greind. Greind felur einnig í sér færni mannsins til þess að leysa verkefni 
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sem koma fram í daglegu lífi og verkefni sem krefjast nýrrar þekkingar 

(Gardner, 1983, bls. 278–283, 1999, bls. 41-45).  

Gardner telur að hver og einn búi yfir hæfni á öllum greindarsviðum og 
með æfingu, örvun og leiðsögn geti einstaklingurinn þróað hvert 
greindarsvið (Gardner, 1983, bls. 278). Fjölbreytni í kennslu og 
kennsluaðferðum er talin sú örvun sem nemandinn þarf og er fjölbreytileiki 
talinn forsenda hans til að þróa hin margvíslegu greindarsvið (Armstrong, 
2009, bls. 72–73; Gardner, 1983, bls. 278–284). Gardner telur að kennsla 
þurfi að ná til allra greindarsviðanna en að hans mati leggja skólar almennt 
of mikla áherslu á hefðbundnar námsgreinar og kennsluaðferðir sem henta 
þeim sem hafa sterka málgreind eða rök- og stærðfræðigreind (Gardner, 
1999, bls. 41–45). Samkvæmt þeim forsendum og skilmálum sem Gardner 
setti sér eru greindirnar átta: 

 

• Málgreind; einstaklingur með mikla málgreind hefur ríkulegan

 orðaforða, skrifar vel og á auðvelt með upplestur og erlend 

tungumál. 

• Rök- og stærðfræðigreind; einstaklingur hefur hæfileika á sviði 

óhlutbundinnar hugsunar og rökhugsunar og á auðvelt með að 

vinna með mynstur og tölur. Stærðfræði, vísindi og forritun liggur 

vel fyrir þeim sem eru sterkir á þessu sviði. 

• Rýmisgreind er hæfileiki til þess að sjá fyrir sér hluti. Þeir sem hafa 

mikla rýmisgreind eiga auðvelt með að vinna með liti, lögun, form 

og fleira sem tengist listum, handverki og arkitektúr. 

• Líkams- og hreyfigreind; einstaklingar sem hafa vald yfir líkama 

sínum og hreyfingum, eins og t.d. íþróttafólk, falla undir þennan 

flokk því þeir eru með mikla hreyfigetu og færni til líkamstjáningar. 

• Tónlistargreind er hæfni einstaklings sem er taktnæmur, hefur gott 

tóneyra og hæfileika til þess að vinna með og skapa tónlist. 

• Samskiptagreind er sá hæfileiki sem maður nýtir í samskiptum við 

annað fólk. Einnig hefur maður með mikla samskiptagreind 

hæfileika til að skilja aðra og ráða í látbragð og raddblæ. 

Einstaklingurinn getur verið góður kennari, stjórnmálamaður eða 

sölumaður. 

• Sjálfsþekkingargreind felur í sér þekkingu á sjálfum sér, á eigin 

styrkleikum og veikleikum, tilfinningum, löngunum og hugsunum. 

Einnig er um að ræða hæfni til að nýta sér þessa þekkingu sér til 

framdráttar.  
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• Umhverfisgreind er hæfileiki til þess að greina og meta náttúrulega 

hluti. Henni fylgir mikil næmni fyrir umhverfinu og þeir sem eru 

með háa umhverfisgreind vinna gjarnan við náttúru- eða 

umhverfisfræði. (Amstrong, 2001, bls. 13–15) 

 

Í flestum námsgreinum er hægt að skipuleggja kennslu úti í samfélaginu. 

Grenndarkennsla getur því tengst öllum greindarsviðum mannsins 

(Gardner, 1999, bls. 49). Með þessari skilgreiningu Gardner á mismunandi 

hæfileikum mannsins var farið að líta á greind út frá víðara og raunsærra 

sjónarhorni en áður. Hann ruddi brautina og skapaði grundvöll fyrir 

kortlagningu mannlegra möguleika (Armstrong, 2001, bls. 14). 

2.2.3 Að efla ólíkar greindir með grenndarkennslu 

Greindirnar eru ólíkar en hægt er að finna sameiginlegan flöt á þeim með 

því að tengja þær við grenndarkennslu. Einnig er hægt að tengja flest allt 

námsefni inn í listnám og því auðvelt að samþætta þessaþætti.  

Mál- og stærðfræðigreind eru greindir sem mikið er unnið með í 

kennslustofunni. Hægt væri að nýta samfélagið og efla þessar greindir með 

því að nota sögu þess í verkefnavinnu tengda þeim fögum sem falla undir 

þessar greindir (Armstrong, 2001, bls. 66-67). Grenndarkennsla er tilvalin til 

að þjálfa rýmisgreind. Einstaklingar með mikla rýmisgreind eiga auðvelt 

með að sjá fyrir sér hluti og vinna með þá. Þess vegna væri hægt að nota 

umhverfið í skissugerð utandyra þar sem myndefnið getur verið fjölbreytt 

og viðfangsefnin mörg. Einnig er hægt að nota gróður, ský eða annað sem 

er lifandi til þess að sjá fyrir sér hluti (Armstrong, 2001, bls. 68-69). Þegar 

nemendur vinna utandyra fá þeir möguleika á því að hlaupa um og nota 

stórt svæði undir sín verkefni. Þess vegna er gott að nýta grenndarkennslu 

þar sem hún vinnur með svo marga þætti. Verkefnið gæti líka tengst sköpun 

þannig að nemendur eigi að tjá sig með líkamanum og búa til skuggamyndir. 

Grenndarkennsla eflir því líkams- og hreyfigreind nemenda ásamt því að 

geta búið til tækifæri fyrir skapandi verkefni. 

Tónlistargreind er sá hæfileiki sem maðurinn hefur til að hlusta á hljóð. 

Hægt er að læra á hljóð og búa til tónlist úti í samfélaginu. Allstaðar eru 

hljóð, kirkjuklukkur, bátahljóð, bílar, fólk og ýmislegt fleira sem hægt væri 

að nota í verkefni með nemendum í umhverfinu og efla með því sjálfsvitund 

þeirra (Armstrong, 2001, bls. 71-72; Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 

23). Samskiptagreind er greind sem hægt er að efla í öllu námi með 

samvinnunámi. Einnig er grenndarkennsla góð til þess að efla þennan þátt 

greindar þar sem nemendur geta spjallað mikið saman á þeim tíma sem 
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tekur að koma sér á staðinn ásamt því að tjá sig frekar um verkefnin við 

samnemendur og kennara (Armstrong, 2001, bls. 72-74).  

Einn þáttur grenndarkennslu er að kynna fyrir nemendum nánasta 

umhverfi þeirra, ýmis heiti og staðsetningar og fræða þá um sögu þeirra og 

samfélagsins. Það er meðal annars hægt að gera með því að fara með 

nemendur á söfn og fræðast um þau. Með því að auka þekkingu nemenda á 

sínu eigin umhverfi er hægt að efla sjálfsþekkingu þeirra og styrkja 

(Armstrong, 2001, bls. 74-75). Umhverfisgreind, hæfileikinn til að greina og 

meta hluti í náttúrunni, er sú greind sem reynir á og fær að njóta sín í 

tengslum við náttúruna í útikennslu (Armstrong, 2001, bls. 14). Samkvæmt 

þessu ætti grenndarkennsla að henta þeim sem hafa sterka 

umhverfisgreind þar sem þeir eru næmir fyrir umhverfi sínu og jafnframt 

gefur hún þeim sem hafa minni umhverfisgreind tækifæri til að efla hana. 

Fólk með öfluga rýmisgreind á auðvelt með að skoða liti, lögun og form og 

hefur til að bera hæfni til þess að sjá fyrir sér hluti (Armstrong, 2001, bls. 

14). Því ætti myndmenntakennsla að efla og styrkja rýmisgreind þeirra og 

einnig hjá þeim sem hafa hana í minna mæli. Tilvistargreindin er níunda og 

síðasta greindin sem Gardner skilgreindi (Armstrong, 2001, bls. 139–143). 

Skilgreining tilvistargreindar er umhyggja fyrir grundvallarmálefnum lífsins, 

þess vegna tengist hún beint umhverfismennt eða sjálfbærni þar sem kennd 

er virðing fyrir náttúrunni, ábyrgð, heilbrigði, lýðræðisleg vinnubrögð og 

réttlæti, bæði fyrir okkur og komandi kynslóðir (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti, 2011, bls. 17). Tilvistargreindin felst í hæfileika mannsins til 

að skoða heiminn út frá grundvallarspurningum um tilgang lífsins og til að 

líta á sjálfan sig sem lítið peð á taflborði alheimsins (Amstrong, 2001, bls. 

139). 

Gardner er ekki eini fræðimaðurinn sem fullyrðir að skólar leggi of mikla 

áherslu á einhæfa kennslu og viðfangsefni og að það sé á kostnað 

lausnaleitar og skapandi hugsunar nemenda (Dewey, 2000b, bls. 71–75; 

Eisner, 1994, bls. 55 og 2002, bls. 196; Robinson, 2001, bls. 61–87). Ken 

Robinson (2001) segir í bók sinni Out of our minds: Learning to be creative 

að hlutverk skóla sé að undirbúa nemendur sína fyrir þátttöku á 

vinnumarkaði. Hins vegar er málið ekki svo einfalt að hans mati því ungt fólk 

mótast af reynslu uppvaxtaáranna og geta áherslur skólanna verið aðrar en 

áhugasvið nemenda. Áherslur á námsgreinar verður til þess að skólinn álítur 

sumar greinar mikilvægari en aðrar (Robinson, 2001, bls. 61-87). Eisner 

segir að fólk geti lært ýmislegt á listum því þær bjóði upp á fjölbreyttar 

lausnir og auki skapandi hugsun nemenda þar sem ekki allir komist að sömu 

niðurstöðunni. Í listkennslu er fjölbreytni í fyrirrúmi (Eisner, 2002, bls. 196).  
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2.2.4 Skynfæri og sköpun  

Heimurinn sem nemendur búa í felur í sér mótlæti og óvissuþætti þar sem 

nemendur þurfa að nota eigin dómgreind, afla sér upplýsinga og taka 

ígrundaðar og erfiðar ákvarðanir. Listir og sköpun geta tengst flestum 

þáttum lífsins og slík vinna vekur hugann, eflir lausnaleit og þróar hugsanir 

(Eisner, 2002, bls. XII). 

Í listkennslu skiptir miklu máli að byggja ofan á þá þekkingu sem fyrir er 

og tengja við heiminn fyrir utan skólastofuna þannig að kennslan komi 

nemendum að gagni í framtíðinni (Eisner, 2002). Með fyrri þekkingu er 

hægt að öðlast aukinn skilning sem nýtist við lausn annarra viðfangsefna 

(Eisner, 2002; Vygotsky, 1978, bls. 84–91). Stefna stjórnvalda setur 

kennurum viðmið um þá lykilhæfni sem nemendur eiga að ná tökum á en 

það er á valdi kennarans hvernig hann vinnur með þessi atriði í 

nemendahópnum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Eisner, 2002).  

Listir geta kennt börnum að þeirra skoðun sé mikilvæg og að enginn hafi 

rangt fyrir sér þó að menn séu ekki sammála (Eisner, 2002). Um leið eru 

börn hvött til þess að tjá sig og þeim skapað öryggi til þess. Þegar þau hafa 

sett fram skoðun sína eða tilfinningar þarf að gæta þess að þau séu ekki 

stoppuð af með því að „leiðrétta“ skoðunina og benda á eitthvað „réttara” 

svar (Eisner, 2002, bls. 194–209; Mayer, 2012). Eisner leggur áherslu á það, 

eins og Dewey, að reynsla sé lærdómur, meðal annars reynslan af því að 

skapa eitthvað. Þannig læri nemendur meira af því að fá að gera en að lesa 

texta eða af því sem þeim er sagt. Því ætti að nýta reynslu við nám. 

Nemendur sjá hlutina í nýju ljósi þegar þeir fá að prófa sig áfram og geta því 

myndað sér skoðun á hlutum sem eru þeim mikilvægir (Dewey, 2000a, bls. 

15; Eisner, 2002, bls. 194–209).  

Mikilvægur þáttur í listkennslu er að gera nemendum kleift að virkja 

ímyndunaraflið og tryggja að þeir viti af hverju þeir eiga að gera það sem 

fyrir þá er lagt (Eisner, 2000; Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2013, bls. 2). Tilgangurinn verður að vera skýr og jafnframt þarf að vera 

svigrúm til persónulegrar túlkunar. Kennarar verða að vera meðvitaðir um 

þessa hárfínu línu á milli afskiptasemi og uppbyggilegrar gagnrýni á verk 

nemenda sinna (Eisner, 2002). Eisner (2002) leggur áherslu á mikilvægi 

sjálfsskoðunar í listkennslunni og varar við því að kennarar geri hlutina eins 

og af gömlum vana til að auðvelda sér starfið. Kennarar verða að nota 

frammistöðu sína sem tækifæri til að læra að kenna betur. Þeir eru ekki 

aðeins að kenna námsgrein, hugmynd eða aðferðir heldur eru þeir að kenna 

sjálfum sér í leiðinni. Einnig verða þeir að hafa yndi af því sem þeir kenna til 

að geta miðlað til annarra (Eisner, 2002, bls. 46–70). 
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Námsumhverfi nemandans, hvort sem það er inni eða úti, getur haft 

áhrif á framvindu námsins (Eisner, 2002; Ingvar Sigurgeirsson, Arnór 

Benónýsson, Hallur Birkir Reynisson, Jóhanna Eydís Þórarinsdóttir og 

Valgerður Gunnarsdóttir, 2008). Námsefnið er undirstaða þess sem 

nemendur læra og það skiptir máli hvernig það er sett fram, hvaða verkfæri 

eru notuð og hvernig kennari leiðbeinir nemendum (Eisner, 2002). Í 

umhverfinu skynja menn ákveðna hluti sem þeir þekkja en þeir hugsa ekki 

mikið um skyldleika hlutanna og hvernig þeir koma saman og mynda heild. Í 

listnámi er aftur á móti hægt að læra að horfa á umhverfið á annan hátt eða 

sem eina heild (Eisner, 2002). Listir hjálpa mönnum til að tjá upplifun sína 

og einnig til að skilja það sem þeir sjá. Hvernig menn tjá upplifun sína fer 

síðan eftir því hvaða miðli þeir beita. Hver miðill hefur sitt tjáningarform og 

veitir ákveðna möguleika. Efniviðurinn verður miðill þegar hann er notaður 

til tjáningar (Íris Ingvarsdóttir, e.d.).   

Eisner (2002) telur að viðhorf til listkennslu í gegnum tíðina bendi til að í 

fyrstu hafi verið litið á listir og verknám sem tómstundagaman og þess 

vegna höfðu þær minna vægi innan skólakerfisins heldur en bóklegar 

greinar. Viðhorf til þessara greina var því frekar neikvætt að því leyti að þær 

voru nýttar til þess að skreyta og sem hvíld frá kjarnafögum, eins og Eisner 

orðar það. Listir kenna fyrst og fremst fjölbreytni og möguleikana á fleiri en 

einni leið að settu markmiði (Eisner, 2002).  

Samkvæmt Eisner (2002) er mikilvægt að efla skapandi viðfangsefni og 

gagnrýna hugsun nemenda þar sem margar lausnir eru á flestum 

verkefnum. Þar eru nemendum gefin tækifæri til að nota ímyndunaraflið í 

lausnaleit sinni og læra að taka ákvarðanir og treysta eigin dómgreind, 

verða öruggari með sjálfa sig og hugsa út fyrir rammann (Eisner, 2002, bls. 

4–24). Guðmundur Finnbogason (1994) telur, eins og Eisner, mikilvægt að 

örva öll skynfæri. Örvunin verður síðan að lærdómi sem tengist öðrum 

skynfærum: 

Frá skynfærum vorum liggja gagnvegir upp í hugtún heilans, en þaðan 

liggja aftur þjóðbrautir til ótal vöðva er hreyfa líffæri vor og limi ... 

Líkami vor er því eins konar hljóðfæri, er heimurinn leikur sín lög á, 

skynfærin eru nóturnar (Guðmundur Finnbogason,1994, bls. 27).  

Í þessum hluta fræðilega kaflans var fjallað um hvernig fræðimennirnir eins 

og Dewey, Gardner og Eisner tengja nám barna í grunnskóla og listkennslu 

saman við fjölbreytta kennsluhætti á borð við grenndarkennslu. Dewey 

segir að reynsla sé undirstaða þekkingar og að reynsla komi með því 

framkvæma. Í grenndarkennslu  fer kennslan fram við aðstæður daglegs lífs. 

Hægt er að kynna fyrir nemendum sögu samfélags þeirra og með því efla 
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sjálfsvitund eða sjálfsþekkingargreind. Mikilvægt er fyrir nemandann að 

vera virkur í skipulagi eigin náms. Kennarinn þarf að skapa þær aðstæður og 

veita þá leiðsögn sem nemandinn þarf til þess að hann þroskist og verði 

samfélaginu til góðs. Gardner telur, eins og Dewey, fjölbreytta kennslu 

mikilvæga og helstu forsendu einstaklingsins til þess að þróa hæfileika sína. 

Gardner segir að hver og einn einstaklingur búi yfir hæfni á ýmsum sviðum 

og að með örvun og leiðsögn eflist hæfileikarnir. Hann telur að skólar leggi 

of mikla áherslu á hefðbundnar greinar og minni á fjölbreyttari og skapandi 

kennsluhætti. Listkennsla kennir börnum að þeirra skoðun sé mikilvæg og 

engin ein skoðun sé betri en önnur. Eisner leggur einnig áherslu á, eins og 

Dewey, að reynsla sé lærdómur og að reynsla sé meðal annars það að skapa 

eitthvað. Námsumhverfi nemandans getur haft góð áhrif á námsárangur þó 

að námsefnið sé undirstaða þess sem nemendur læra. Það skiptir máli 

hvernig efnið er kynnt, kennt og hvaða verkfæri eru notuð. Mikilvægt er að 

efla skapandi og gagnrýna hugsun nemenda þar sem lausnir verkefna geta 

verið fjölbreyttar og þannig læra þeir að taka ákvarðanir og treysta eigin 

dómgreind. 

Hér má sjá mikilvægi þess að kenna nemendum námsefni með 

fjölbreyttum leiðum sem stuðla að reynslu og þátttöku nemenda. Skapandi 

starf í skólum eflir gagnrýna hugsun sem er mikilvægur þáttur í nýjustu 

aðalnámskrá grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti, 2011). 

2.3 List- og verkgreinar 

Listgreinar geta skipt barnið miklu máli. Öll börn fæðast með 

sköpunarhæfileika sem þarf að örva og styrkja og sinna með skapandi 

verkefnum (Emmanuel Cooper, 1994, bls. 190). Guðmundur Finnbogason 

(1904) segir að allir þeir sem þekkja börn og hafa fylgst náið með þeim sjái 

að þau hafi þörf fyrir að teikna myndir af alls kyns myndefni. Þannig reyni 

þau ómeðvitað að skrá niður athuganir sínar og sýna öðrum (Guðmundur 

Finnbogason, 1994, bls. 85–90). Samkvæmt Eisner (2002) er listsköpun ein 

af frumþörfum mannsins þar sem listin hefur margs konar hlutverkum að 

gegna. Hann telur mikilvægt að virkja skynjunarhæfileika mannsins, með því 

eflist einstaklingurinn og ímyndarafl hans þroskast. Í gegnum listina er 

auðveldlega hægt að koma hugmyndum á framfæri sem byggðar eru á eigin 

reynslu (bls. 4–11). Skynfærin eru þau verkfæri sem hver og einn þarf í 

þekkingarleit sinni þar sem líffræðileg skynjun mannsins byggir upp þroska 

og þekkingu (Dewey, 1958; Eisner, 2002; Guðmundur Finnbogason, 1994, 

bls. 85–90) 
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Í grein Þorgerðar Hlöðversdóttur (2009), Listgreinar í skólastarfi – Krydd 
eða kjarni? segir að list- og verkgreinakennsla geti kennt mönnum svo 
margt, hún hjálpi þeim að efla skynjun og hugsun. Það megi segja að þær 
séu jafn mikilvægar, ef ekki mikilvægari, en aðrar greinar sem eru taldar 
skipta meira máli. Einnig kemur fram hjá Þorgerði að nauðsynlegt sé að 
kenna nemendum að þeir geti haft áhrif á samfélagið með hugmyndum 
sínum og hugsunum en þeir þurfi að kunna að tjá eða lýsa þeim á einhvern 
hátt fyrir öðrum. Í Aðalnámskrá grunnskóla: almennum hluta (2011) segir 
að nemandinn uppgötvi, njóti og örvi forvitni sína og ímyndunarafl með því 
að skapa. Sköpun brjóti hinar hversdaglegu reglur og veiti nýja sýn á 
fyrirbæri og viðteknar hugmyndir (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 
2011, bls. 24). Þorgerður segir í grein sinni: 

Í gegnum listina lærum við að sjá það sem við hefðum annars 

ekki tekið eftir, finna fyrir því sem annars hefði ekki snert okkur 

og tileinka okkur listrænan hugsunarhátt sem leiðir til 

endursköpunar á okkur sjálfum. Megintilgangur listmenntunar 

á að vera að auka hæfni og þroska nemenda í gegnum þá 

reynslu að skapa og skynja á áhrifaríkan hátt. Þetta ætti að 

sjálfsögðu líka að vera tilgangurinn með allri menntun og 

skólastarfi. (Þorgerður Hlöðversdóttir, 2009) 

Sköpun byggist einnig á gagnrýnni hugsun og fjölbreyttum aðferðum sem 

opna nýja möguleika og sýn nemenda á verkefnin. Sköpunarferlið er ekki 

síður mikilvægt en afrakstur þeirra verkefna sem unnið er að (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti, 2011, bls. 24). Hæfniviðmið, sem nemandi þarf 

meðal annars að tileinka sér við lok grunnskóla, eru samkvæmt 

aðalnámskrá (2011): 

Nemendur eiga að geta: 

 nýtt fjölbreyttar aðferðir við að miðla þekkingu sinni og leikni, 
skoðunum, hugsunum og tilfinningum á skipulegan og skýran hátt 
sem við á hverju sinni. 

 skilgreint og rökstutt viðmið um árangur. 

 verið óhræddir við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á 
gagnrýninn og skapandi hátt og séð í þeim nýja möguleika. 

Í námskrá list- og verkgreina (2013) kemur fram að í list- og verkgreinum 

eigi nemendur að geta náð að þroska með sér sjálfstætt gildismat þar sem 

lögð er áhersla á að kynnast list- og verkmenningu og læra að njóta hennar. 

Þátttaka nemenda og þjálfun í gagnrýnum umræðum um listir og handverk 
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hjálpar þeim að skilja menningu okkar betur og geta þeir frekar tekið þátt í 

samræðum í samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar 2013, bls. 

140). Í skapandi starfi og lausnaleit hefur nemandinn tækifæri til að nýta sér 

þekkingu sína  og getur haft áhrif á umhverfi sitt og tekið þátt í að móta 

menninguna (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 2013, bls. 140; Ásthildur 

B. Jónsdóttir, 2011, bls. 6) Í grein Þorgerðar fjallar hún meðal annars um að 

menningin og umhverfið, sem menn alast upp í, hafi líka áhrif á þá og 

samvinna þessara tveggja þátta kallist menntun. Þorgerður segir hlutverk 

lista í þessu samhengi vera að listir virki sem skynfæri manna svo að þeir 

verði næmari fyrir umhverfinu. Listir hafa áhrif á ímyndunaraflið þannig að 

auðveldara er að ímynda sér það ósýnilega Listir geta gefið fyrirmyndir og 

hjálpað nemendum að sjá heiminn á allt annan hátt en áður og gefur það 

þeim tækifæri til að takast á við fjölbreytt verkefni á listrænan hátt 

(Þorgerður Hlöðversdóttir, 2009).  

Hluti af því að vera með góða öfluga listkennslu er meðal annars að 

virkja samvinnu milli liststofnanna, kennara og samfélagsins, skapa 

nemendum tækifæri til að vera sýnilegir og skipuleggja samþættingu 

skapandi greina við almennri kennslu (Bamford, 2011, 69–70; Wright, 2010, 

bls. 5). Í námskrá listgreina (2007c) er talað um nánasta umhverfi og 

samfélag nemandans. Nemendur eiga að þekkja listaverk í umhverfi sínu og 

höfunda þeirra. Einnig eiga nemendur að gera grein fyrir lista- og 

byggingarsögu í sínu nánasta umhverfi ásamt íslensku handverki og 

heimilisiðnaði. Að þessum verkefnum er hægt að vinna með 

menningarstofnunum og fyrirtækjum í heimabyggð (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Listgreinar, 2007 bls.18). 

Í niðurstöðum skýrslu Bamford (2009), List- og menningarfræðsla á 
Íslandi, kom fram að listkennsla sé góð hér á landi. Hér séu aðallega kennd 
sjónlist, smíðar, textíl og tónlist en minna um dans, leiklist, ljósmyndun og 
kvikmyndagerð. Hún segir að gæði kennslunnar komi fram í því að flestir 
nemendur eigi auðvelt með að vinna með listir og listform. Listfræðsla sé 
afar mikilvæg og telur hún æskilegt að hún færist meira út í almennt nám 
með samþættingu eða námi í gegnum listir. Nemendur læri mikið á því að 
fjalla um verk sín og horfa á þau með gagnrýnu hugarfari en það virðist 
skorta í listfræðslu barna hér á landi, bæði tjáning um eigin verk og sýningar 
á þeim. Samkvæmt niðurstöðum Bamford er mikið um listnám í íslenskum 
skólum en það vanti að gera námið merkingarbært þannig að þekking færist 
og nýtist í öðru námi (Bamford, 2009, bls. 8–9). 

Í skýrslu Bamford kom fram að markmið listfræðslu á Íslandi séu helst 
samfélagsleg og menningarleg. Listfræðsla hafi jafnframt áhrif á persónu- og 
félagsþroska. Bamford fjallar einnig um að þekking og færni í listum efli 
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sjálfstraust, ánægju og vellíðan meðal nemenda (Bamford, 2011, bls. 64). 
Samvinna milli skóla og annarra stofnana, svo og listamanna, mætti bæta til 
muna til þess að efla listfræðsluna sjálfa. Mun betur sé búið að þessum 
þætti í öðrum löndum þar sem langvarandi og bein þátttaka í framkvæmd 
og skipulagningu verkefna eigi sér stað í skólum (Bamford, 20011, bls. 76). 

Samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum er markmið myndmenntakennslu 
og listfræðslu miðlun menningar, listrænnar færni og sköpun (Aðalnámskrá 
grunnskóla: Almennur hluti 2011, bls. 140–143; Bamford, 2011, bls. 63). 
Viðhorf til listkennslu á Íslandi er að listferlið sé jafn mikilvægt útkomunni 
eða því sem unnið var að (Bamford, 2011, bls. 63). Listfræðsla þarf að vera 
góð svo hún beri sýnilegan árangur. Gæði listkennslu felast í samspili þeirra 
aðferða, sem kennari nýtir sér og skipulags (Bamford, 2011, bls. 63). 
Kennarar verða að átta sig á að listir geta opnað nýjar leiðir og hugmyndir 
um markmið og hvernig kennt er. Til þess að vinna með listir í kennslu þarf 
kennari ásamt nemendum að vinna að gerð námskrár þannig allir sjái 
markmiðið með kennslunni (Eisner, 2002, bls. 196–208).  

 

Í þessu rannsókn er unnið útfrá því að listkennsla sé mikilvæg námsgrein í 

menntun barna. Hluti af því starfi er að kynna fyrir nemendum það 

samfélag sem þeir búa í. Næsti hluti fjallar um hvernig hægt er að samþætta 

myndlistina og umhverfismennt í grenndarkennslu. 

2.4 Myndlist, umhverfismennt og samþætting 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla: almennum hluta (2011) gefur 

útikennsla tækifæri til að nýta öll skynfæri þar sem hún gefur tækifæri til að 

tengja viðfangsefni ýmsum þáttum námssviða og námsgreina ásamt 

hreyfiþjálfun. Fjölbreytt nám getur átt sér stað úti og gefur náttúran gott 

tækifæri til að tengja sjálfbærni við lifnaðarhætti. Nemendur læra að 

þekkja, skilja og virða það umhverfi sem þeir búa í og náttúruna (bls. 183). 

Einnig kemur fram í aðalnámskránni að í  dag er lagt til að verkefnum sé ekki 

skipt niður og einangruð heldur eru þau samblanda af mörgum þáttum. 

Þegar skólastarf er skipulagt er mikilvægt að hafa það í huga. Þess vegna er 

mælt með að leggja mikla áherslu á samþættingu námsgreina. Nemendur fá 

tækifæri til að læra mikið þegar námsþættir eru settir í samhengi og geta 

verkefnin verið snertiflötur við fjölbreyttar námsgreinar (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti, 2011, bls. 51; Gardner, 1993, bls. 126). Í 

samþættum námgreinum öðlast nemendur heildarskilning (Gardner, 1993, 

bls. 126).  
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2.4.1 Myndlist  

Listir, samfélagið og hæfni einstaklingsins til þess að greina umhverfi sitt eru 

mikilvægir þættir í mótun hvers einstaklings. Samkvæmt Ásthildi B. 

Jónsdóttur (2011) þarf listmenntun sem er samþætt við sjálfbærni að byggja 

á siðferðislegum grunni. Slík kennsla kann að skapa viðhorfsbreytingu í 

samfélaginu í átt að sjálfbærni. Sjálfbærni í menntun tengist sýn okkar á 

framtíðina og á að fela í sér kennslu þar sem nemendur öðlast færni í 

gagnrýninni hugsun þar sem þeir geta skilgreint gildi og öðlast skilning á því 

hvenær grípa skal til aðgerða og vera þannig virkur þátttakandi í 

samfélaginu (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011).  

Myndmennt er mikilvægur miðill til þess að nálgast viðfangsefni frá 
öðrum sjónarhornum en samræður gera. Ásthildur telur að hægt sé að 
vinna með ákveðin listaverk og vekja með því umræðu og kenna í leiðinni 
ákveðin viðfangsefni sem tengjast hugmyndum listamannsins eins og verk 
eftir Vik Muniz og verk hans sem tengjast Wasteland (Muniz, e.d.). 
Myndgerð og túlkun gefa nemendum tækifæri til að vinna með hugmyndir 
sínar og sjónarmið á huglægum máta og er því góð viðbót við annað nám 
(Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). Myndræn umfjöllun um þau málefni, sem 
tekin eru fyrir, getur falið í sér að sumir nemendur upplifa að þeir geti 
komið skilaboðum áleiðis til samfélagsins og haft áhrif um leið (geta til 
aðgerða) (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). Ásthildur segir að í myndmennt sé 
aukið svigrúm til þess að fá hugmyndir og vinna með þær áfram, hugmyndir 
sem byggja á gildum og framtíðarsýn. Nemendur þurfi að læra að vera 
meðvitaðir um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og geta tekið afstöðu 
varðandi skynsamlega nýtingu þeirra þar sem nemendur þekki, skilji og virði 
umhverfi sitt og náttúru (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2010, bls. 16). Kristín 
Norðdahl (2009) leggur áherslu á að verkefni og úrlausnir séu fjölbreytt og í 
anda hugmynda um að listkennsla geti ýtt undir aðgerðir nemenda til að 
berjast fyrir sjálfbærni. 

2.4.2 Umhverfismennt 

Í Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt 2007 er fjallað 

um viðhorf til umhverfis, náttúru og vísinda. Þar segir að nemendur eigi að 

geta greint á milli þess sem er endurnýtanlegt í náttúrunni og þess sem er til 

í minni mæli. Enn mikilvægara er að nemendur geri sér grein fyrir lifandi 

verum í umhverfi sínu og nýtingu og endurvinnslu efnis sem þar er að finna. 

Unglingar í grunnskólanum þurfa að getað fjallað um og tekið afstöðu til 

siðferðislegra þátta um umhverfismál í heimabyggð og umhverfisverndar. 

Þeir þurfa að sjá að maðurinn er hluti af náttúrunni og að lífsafkoma manna 

og framtíð byggist á ábyrgð og virðingu gagnvart jörðinni (bls. 11). 
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Áfangamarkmið í náttúrufræði og umhverfismennt eru meðal annars að 

gera sér grein fyrir hvernig hægt sé að spara orku og geta fjallað um kalda 

vatnið, uppsprettu, nýtingu og hreinleika (bls. 15). 

Í skólum á að vera mótuð skýr umhverfisstefna sem hefur sjálfbæra 

þróun að leiðarljósi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008). Menntun til 

sjálfbærni felur meðal annars í sér að virkja einstaklinginn i því samfélagi, 

sem hann býr í, þar sem námsvettvangur skapar möguleika fyrir sjálfbært 

samfélag (Menntamálaráðuneytið, 2010, bls. 3). Almennt þarf að kenna 

nemendum að vera virkir þátttakendur við að bæta umhverfi sitt og getur 

grenndarkennsla verið öflug til þess að styrkja samfélags- og sjálfsvitund 

nemenda (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008). Nemendur eiga að geta tekið 

afstöðu til siðferðislegra mála sem tengjast umhverfi og náttúru. Til þess 

þarf að hafa fjölbreytta þekkingu. Menntun til sjálfbærni krefst einnig 

heildrænnar nálgunar þar sem tekið er tillit til allra þátta sjálfbærs 

samfélags; skilningur nemanda er að hann sé hluti af jörðinni ásamt öllu 

öðru, eins og nýting auðlinda, jafnvægi vistkerfa, líffræðilegum 

fjölbreytileika, loftslag og velferð samfélags (Menntamálaráðuneytið, 2010, 

bls. 3). Til þess að tengja þetta við skólastarf þarf að tengja það við allt nám, 

formlega og óformlega. Hægt er að nálgast sjálfbærnina á mismunandi hátt, 

í tengslum við þekkingu, leikni og hæfni (Menntamálaráðuneytið, 2010, bls. 

3–4). Umhverfismennt er einn stór þáttur sjálfbærninnar en hið fyrrnefnda 

er mun þrengra hugtak. Í umhverfismennt er stefnt að menntun til 

sjálfbærni (eins og sjá má með áfangamarkmiðum almennu námskrárinnar í 

náttúrufræði og umhverfismennt frá 2007, bls. 31) og að vinnu með 

nemendum í þá veru að þeir fái betri skilning á náttúrunni og samfélaginu í 

heild. 

Fimm stoðir UNESCO (e.d) tengjast allar myndmennt á einn eða annan 

hátt. Þær eru (þýðing á stoðum UNESCO er tekin úr grein Ásthildar B. 

Jónsdóttur, 2010, bls. 6 ):  

 

 Að læra að vita 

o Hvað þarf að vita til að hanna og framkvæma aðgerðir 
sem fela í sér sjálfbærni?  

 Að læra til að vera 

o Að læra að þekkja sjálfan sig í samhengi við flókna 
samfélagsmynd og að þroska viðhorf til samfélags og 
umhverfis. Mörg listaverk fjalla um efni sem hjálpa 
nemendum að skilja heiminn betur þegar um hann er 
rætt.  
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 Að læra að búa saman 

o Að ölast færni í sameiginlegri ábyrgð og umburðarlyndi. 
Þegar listaverk eru skoðuð og sköpuð er mikilvægt að 
hafa í huga að hin ólíku sjónarhorn eru öll jafngild. 

 Að læra til að gera/öðlast færni 

o Að skynja að eigin aðgerðir hafa áhrif. Það er mikilvægt 
að sýna verk nemenda. Hvort sem að verkin eru sýnd á 
vefsíðu skólans eða á veggjum hans þá hafa þeir áhrif á 
þá sem tilheyra skólasamfélaginu. Þegar nemendur 
upplifa að verk þeirra hafi áhrif eru líkur á því að þeir 
leggi metnað sinn í að velja málefni sem þeim finnst 
mikilvæg. 

 Að læra til að umbreyta sjálfum sér og samfélaginu. 

o Beita markvisst aðgerðum sem hafa áhrif á sjálfbærni 
samfélagsins. Hvernig er hægt að nýta eigin þekkingu til 
að taka upplýsta ákvörðun sjálfum sér og öðrum til 
heilla? Hvernig er unnið úr þessum hugtökum? Hvað get 
ég t.d. gert með eigin listsköpun? 

Þessar fimm stoðir styðja við þær hugmyndir grenndarkennslu um að efla 

þekkingu nemenda á sínu umhverfi og með því efla sjálfsvitund þeirra. 

Verkefnin eru gerð raunverulegri úti í samfélaginu og kynnast nemendur 

ólíkri færni með fjölbreyttum viðfangsefnum. 

2.4.3 Samþætting 

Samþætting námsgreina hefur ýmsa kosti (Berglind Axelsdóttir, Hrafnhildur 

Hallvarðsdóttir og Sólrún Guðjónsdóttir, 2011) og er eitt af því sem getur 

áunnist með grenndarkennslu. Þar sem námsgreinar eru samþættar fjara 

landamæri milli greinanna út, nemendur sjá tilbúnar námsgreinar sem hafa 

alla möguleika til að styðja hver við aðra í leit að lausnum verkefna. Með því 

að tengja saman námsgreinar opnast leiðir á milli þeirra og getur val 

nemenda mótað inntak og viðfagsefni námsins (Bamford, 2009, bls. 67-70; 

Berglind Axelsdóttir o.fl., 2011; Svanborg R. Jónsdóttir og Allyson 

Macdonald, 2013 ).  

Ýmsir kostir eru í því að samþætta námsgreinar og hafa hugmyndir um 

það að skipuleggja nám með fjölbeyttu námsefni verið lengi ljósir. 

Samþættingu má rekja til hugmynda Deweys um aldamótin 1900 (Dewey, 

2000b). Hugmyndir hans fjalla um virka kennsluhætti, leitarnám, þjálfun 

hugsunar og lýðræðislegt skólastarf. Dewey byggir kennslufræði sína á 
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áhuga, virkri reynslu, eigin athugunum og könnunum nemenda. Kennarinn 

er leiðbeinandi sem leiðbeinir nemendum í þær áttir sem þeir vilja fara en 

hann er ekki sá sem talar og framkvæmir. Slíkar áherslur eru sjáanlegar í 

ýmsum námskrám og hugmyndastefnum svo sem í nýsköpunar- og 

frumkvöðlamennt þar sem ein aðaláherslan er á virkni og sköpun nemenda 

og að hlutverk kennarans felist í að vera leiðbeinandi og styðjandi (Svanborg 

R. Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson, Gunnar E. Finnbogason, & Jóhanna 

Karlsdóttir, 2013). Dewey telur helsta hlutverk kennarans vera að vekja 

nemendur til umhugsunar (Dewey, 2000a, bls. 14–17). Hann talar einnig um 

að nýta reynslu nemenda sem viðbót við námið þar sem þeir geti byggt við 

fyrri reynslu. Dewey segir eins og í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum 

hluta (2011) að með samþættingu námsgreina opnist augu nemenda fyrir 

fjölbreytileika lífsins þar sem nemendur geta nýtt sér þekkingu við að tengja 

saman ólík verkefni og notað aðferðir sem þeir þekkja úr öðrum greinum 

(Dewey, 2000b, bls. 83–90). Útikennsla gefur nemendum tækifæri til að að 

nýta skynfærin og tengja saman ýmsa þætti námssviða og námsgreina. 

Þannig er útikennsla góð viðbót í hefðbundinni kennslu ásamt því að 

samþætta hana við aðrar námsgreinar (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur 

hluti 2011, bls. 183). Hér er hægt að greina þá þætti sem Dewey setur fram 

og tengja þá grenndarkennslu, þ.e.a.s. að nemendur eiga auðveldara með 

að læra af raunverulegum verkefnum og öðlast þannig reynslu. Með 

útikennslu og með áherslum kennara leyfist nemendum að takast á við 

verkleg viðfangsefni og læra með að framkvæma.  

Nemandi þarf að fá tækifæri til þess að upplifa og skoða náttúruna og 

nánasta umhverfi (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011, bls. 168). 

Samþætting útináms og skapandi kennslu gefur kennaranum aukið svigrúm 

og fjölbreytni í starfi sínu. Oft er unnið i hópavinnu úti og hefur samvinna og 

samræður nemenda áhrif á skilning á viðfangsefninu. Með samþættingu er 

möguleiki á að beita skapandi kennsluháttum og efla ímyndunarafl 

nemenda (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). 

Fjölbreytileiki útináms,  skapandi skólastafs og áherslur kennara geta aukið 

samvinnu nemenda og gefið tveimur eða fleiri einstaklingum tækifæri til að 

skapa nýja þekkingu sem þeir hefðu ekki getað öðlast á eigin spýtur (Eisner, 

2002, bls. 7; Robinson, 2001, bls. 12). 

Með því að samþætta nám, sem stuðlar að sköpun gegnum útikennslu, 

er nemendum veitt tækifæri til að finna lausnir og komast að niðurstöðu. 

 

Samþætting námsgreina brúar bilið á milli hefðbundna greinaskiptinga. 

Með grenndarkennslu myndmenntakennara er t.d. hægt að samþætta 
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umhverfismennt og myndmennt og með því stuðla að námi í átt að 

sjálfbærni. Grenndarkennsla myndmenntakennara býður upp á fjölbreytt 

starf í listkennslu þar sem nemendur kynnast umhverfi sínu og hvernig það 

getur haft áhrif á komandi kynslóðir. Grenndarkennsla fjallar ekki eingöngu 

um það að kynna fyrir nemendum náttúruna heldur tengist hún öllu sem 

tilheyrir samfélagi nemandans. 

Í næsta hluta er fjallað um söfnin og samfélagið. 

2.5 Söfnin og samfélagið 

Einn þáttur grenndarkennslunnar eru heimsóknir á söfn eða á aðrar 

stofnanir, kennslan er færð út í samfélagið þar sem markmiðið er að dýpka 

þekkingu nemenda á ákveðnu námsefni (Bamford, 2011, bls. 81). Í nýjum 

safnalögum, sem tóku gildi árið 2013, segir í 3. gr. um hlutverk safna:  

Með söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, sýningum og 

annarri miðlun er það hlutverk safna að tryggja menningar- og 

náttúruarf Íslands, varpa ljósi á menningar-, náttúru- og 

listasögu landsins, styrkja safnkost og heimildasöfnun innan 

síns sérsviðs og gera safnkost sinn og heimildasöfn aðgengileg 

almenningi og fræðimönnum. Í starfi sínu skulu söfn hafa að 

leiðarljósi að auka lífsgæði manna með því að efla skilning á 

þróun og stöðu menningar, lista, náttúru eða vísinda. 

(Safnalög, 2013) 

Tilgangur safna í samfélaginu er m.a. að skapa almenningi lífsgæði í gegnum 

símenntun og aðgengi að þekkingu og menningar- og náttúruarfi 

þjóðarinnar. Söfn gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu þar sem þau hafa 

sérstöðu á sviði fræðslu og menntunar. Söfnin veita fólki möguleika á að 

nálgast frumgögn þekkingar, safngripi og samhengi þeirra í lífi sínu. Þau 

veita tækifæri til menntunar sem því miður er vannýtt (Safnaráð, 2007).  

Safnfræðsla er fyrir alla. Kennslufræðilegur grunnur er oft tengdur 

heimsóknum nemendahópa í samvinnu við kennara. Einnig er fræðslan 

ætluð fjölskyldum og ferðamönnum (Alma Dís Kristinsdóttir, 2010, bls. 149). 

Að læra er ferli sem fæst með skynjun, líkamlegri upplifun og örvun fyrir 

hugann. Einnig er nám félagsleg athöfn þar sem það felur í sér náin tengsl 

við aðrar manneskjur (Alma Dís Kristinsdóttir, 2010, bls. 136). Alma Dís segir 

að áhersla safna sé að fræða safngesti og veita innblástur svo að fólk vilji 

halda áfram að læra og sækist sjálft eftir upplýsingum því að virk áhugahvöt 

er það mikilvægasta til árangurs í öllu námi. Meginforsenda í starfsemi 
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safna er að veita fólki þekkingu og upplýsingar ásamt því að varðveita 

menningararfleið okkar (Alma Dís Kristinsdóttir, 2010, bls. 137). Sú kennsla 

er oft kölluð safnafræðsla. Söfnin veita mönnum aðgang að heimildum um 

fortíðina og gefa samfélaginu tækifæri til að afla sér þekkingar á eigin 

forsendum (Anna Lísa Rúnarsdóttir, 2007).   

Safnfræðsla er ein leið til þess að koma skilaboðum safnsins á framfæri 

og þar með nýta söfnin í þágu samfélagsins (Safnalög, 2011). Söfnin hafa 

verið metin mikils sem námsvettvangur þar sem það sem þau hafa fram að 

færa er almennt talið skapandi og flestir fá að njóta sín og sinna hæfileika. 

Þar er hægt að finna eitthvað fyrir alla í gegnum fjölbreyttar leiðir miðlunar 

og ættu allir – jafnt almenningur sem skólar – að geta nýtt sér 

safnaheimsóknir til náms og til skemmtunar. Skapandi greinar verða æ 

meira áberandi í mennta- og menningarheiminum og er því tækifæri fyrir 

skóla að nýta þá þekkingu sem söfnin geyma (Hooper-Greenhill, 2007; bls. 

183). 

Þekking og þekkingaröflun getur átt sér stað á ýmsum vettvangi og með 

ólíkum hætti og útkomu. Í fræðslubæklingi, sem Listasafn Reykjarvíkur 

(2013) gefur út, Lifandi nám á safni , segir að myndlist snúist að einhverju 

leyti um lífið og tilveruna. Markmið fræðslustarfsins sé að vekja gesti til 

umhugsunar um myndlist og hvetja til gagnrýninnar hugsunar. 

Söfn eru frábær vettvangur til óformlegs náms þar sem líflegar 

umræður eiga sér stað um ólík þekkingarsvið. En á hverju ári 

býður Listasafn Reykjavíkur upp á fjölda sýninga sem hver um 

sig geymir efnivið í kennslu fyrir mismunandi námsgreinar. 

Með safnfræðslu er reynt að skapa vettvang þar sem 

nemendur geta tekið þátt í umræðu um listina, tjáð sig um 

eigin upplifun, lært af listamönnum og hver öðrum. 

Möguleikarnir á notkun safna í kennslu eru margir og 

einskorðast ekki við myndlist því myndlist er margslungin. 

(Listasafn Reykjavíkur, 2013) 

Í skýrslunni, Teikn um sjálfbærni – menntun byggð á reynslu skóla og 

samfélags segir að samfélagið sjálft og starfsemin í því hafi visst 

menntunarhlutverk (Auður Pálsdóttir o.fl., 2008, bls. 8). Þar kemur einnig 

fram að menntun til sjálfbærni sé lykilþáttur í átt að sjálfbærri þróun og að 

þróun menntunar, áherslur og viðfangsefni geti verið háð tíma og 

aðstæðum í hverju landi. Þannig geta áherslur verið undir áhrifum frá t.d. 

stjórnvöldum, atvinnulífi, menningu, umhverfi, lífsgæðum, skólamenningu, 

skólaþróun, lýðræði og jafnrétti. Í samfélaginu gefast mörg tækifæri til 



 

41 

menntunar þar sem störf geta verið margbreytileg og ólík þekking, vönduð 

miðlun og umræða er varðar árangur í starfi (Auður Pálsdóttir o. fl, 2008 

bls.8). Í sköpun, hvort sem það er listsköpun eða nýsköpunarmennt, þurfa 

nemendur að greina og skoða þarfir og lausnir í umhverfi sínu. Í þarfaleitinni 

sem er áhersluþáttur í nýsköpunarmennt felst tenging námsins við þeirra 

eigið líf, þann veruleika sem þeir búa í og því má segja að þeirra nánasti 

veruleiki sé námsefni þeirra (Auður Pálsdóttir o. fl. , 2008 bls. 32). 

Hjá sveitarfélögum má sjá áherslu í menntun sem snýst um að tengja 

börn og unglinga við atvinnulíf og samfélag. Í skýrslu Reykjarvíkurborgar, 

Tillögur um leiðir til að kynna iðn- og starfsnám í leik- og grunnskólum 

Reykjarvíkur (2009), segir svo: 

Lagt er til að Reykjavíkurborg geri áætlun um hvernig 

höfuðborgin verði í fremstu röð sveitarfélaga varðandi 

kynningu fyrir börn og unglinga á iðn- og starfsnámi. Það verði 

gert meðal annars með skipulagðri starfs- og námsfræðslu í 

öllum skólum og færanlegum vinnustofum fyrir námskeið í 

iðnnámi í samstarfi við atvinnulífið og iðnskóla borgarinnar. 

(Reykjarvík, 2009) 

Með þessu kynnir Reykjarvíkurborg fyrir nemendum atvinnustarfsemi og 

jafnframt samfélagið sem þeir búa í. 

Í aðalnámskrá, almennum hluta (2011) er fjallað um að skýr ákvæði séu 

um að allir nemendur hljóti fræðslu um jafnréttismál þar sem lögð er 

áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í 

fjölskyldu- og atvinnulífi (Reykjavík, 2009 bls. 22). Einnig segir (á bls. 34) að 

grunnskólinn eigi að búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara 

nám. Mikilvægt er fyrir skóla að byggja upp virk og góð tengsl við 

nærsamfélagið og stuðla þannig að jákvæðum samskiptum og samstarfi við 

einstaklinga, félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir (Reykjavík, 2009 bls. 34). 

Með þessu verður skólastarf fjölbreyttara og ættu t.d. nemendur á 

unglingastigi að getað fengið metna valáfanga sem tengjast veruleikanum í 

nærumhverfi þeirra þannig það verði merkingarbærara (Reykjavík, 2009 bls. 

34). Þessi tenging snýr meðal annars að umhverfi, menntun, listum, 

íþróttum, félags- og tómstundastarfi og atvinnulífi. Skólinn getur verið 

hjartað í samfélaginu þar sem ólíkar kynslóðir mætast. Því er mikilvægt að 

virkja góð tengsl milli samfélagsins og skóla þar sem gagnkvæm virðing er 

fyrir þörfum og skyldum allra aðila (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 

hluti 2011, bls. 46). 
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2.6 Samantekt 

Í þessum kafla hef ég rakið hugmyndafræði grenndarkennslu og útikennslu. 

En eitt er að hafa hugmyndfræði og opinbera námskrá og annað er 

framkvæmdin. Í þessari rannsókn verður skoðuð hin framkvæmda námskrá 

fjögurra myndmenntakennara í grenndarkennslu. 

Ég fjallaði um grenndarkennslu og möguleg tengsl við 

myndmenntakennslu, um sögu grenndarkennslu á Íslandi og þróun í 

gegnum árin með ólíkum námskrám og áherslum í samfélaginu. Þetta 

kennsluumhverfi hefur þróast þannig að um miðja síðustu öld var 

útikennsla hugsuð til þess að veita aukna hreyfingu og að kynna nemendum 

atvinnulífið að lokinni skólagöngu. Þegar það fór að líða á seinni hluta 

síðustu aldar varð aukin meðvitund um umhverfismennt og sjálfbærni. Við 

því var brugðist með breyttum áherslum í aðalnámskrá er koma að kennslu 

utan veggja skólans. Í dag er litið svo á að nauðsynlegt sé kynna fyrir 

nemendum það sem umhverfið og samfélagið hefur uppá að bjóða og fellur 

það undir grenndarkennslu. Einnig fjallaði ég um samþættingu námsgreina, 

kenningar um sköpun og þroska barna og hvernig myndmennt getur tengst 

nærsamfélaginu, t.d. söfnum, safnfræðslu og umhverfismennt. 

Fjallað var um hvernig myndmenntakennarar og aðrir kennarar hafa 

tækifæri til að samþætta námsgreinar gegnum grenndarkennslu og þannig 

að efla og styrkja kennsluna með auknum möguleikum á skapandi 

kennsluháttum.  

List- og verkgreinar bjóða upp á fjölbreytt starf í skólanum. Þar fer 

yfirleitt fram skapandi starf sem hvetur til fjölbreyttra námsleiða og 

hugmyndavinnu. Þar getur  nemandinn upptvötað, notið og örvað forvitni 

sína og ímyndunarafl og beitt gagnrýnni hugsun sem eru mikilvægir þættir í 

Aðalnámskrá grunnskóla 2011. Listir tengjast einnig umhverfismennt og 

sjálfbærni að því leyti að nemandinn lærir að greina umhverfi sitt og það 

getur mótað gildismat hans. Slík listkennsla getur skapað viðhorfsbreytingu í 

samfélaginu og þar með styrkt jákvæða þróun í átt að sjálfbærni.  

Söfn og aðrir samfélagsmiðlar eru einnig mikilvægir í fræðslu barna um 

menningararfleið þjóðarinnar og þróun. Að læra á safni er ferli sem fæst 

með skynjun og líkamlegri örvun og upplifun fyrir hugann. Skólinn þarf að 

hafa góð tengsl út í samfélagið til þess að stuðla að jákvæðum samskiptum 

og þekkingu nemenda á sínu eigin samfélagi.  

Grenndarkennsla virðist vera góða leið til þess að vinna með alla þessa 

þætti, hvort sem það er samfélagið eða skapandi starf í átt að sjálfbærni. Í 

þessu rannsóknarverkefni var skoðað hvernig fjórir myndmenntakennarar 
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nýta sér tækifæri sem grenndarkennslan gefur og auka með henni skapandi 

starf í samfélaginu með því var rannsóknarspurningunni svarað. Hvernig 

nýta myndmenntakennarar tækifæri sem grenndarkennsla gefur?  
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum hluta verkefnisins er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar. 

Farið verður yfir framkvæmd rannsóknar og undirbúning, greint frá 

þátttakendum, gagnaöflun og greiningu gagna. Seinni hlutinn segir frá 

siðferðislegum álitamálum og þeim ávinningi og takmörkunum sem 

rannsóknarsniðið gefur.  

3.1 Aðferð 

Eins og kom fram í upphafi  þá er tilgangur verkefnisins er að varpa ljósi á 

námstækifæri sem eru umhverfis skólanna og varpa ljósi á hvernig hægt er 

að nýta nánasta umhverfi í kennslu barna í myndmennt og skilgreint er sem 

grenndarkennsla. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig 

myndmenntakennarar nýta tækifæri sem grenndarkennsla gefur. 

Rannsóknarspurningin er; Hvernig nýta myndmenntakennarar tækifæri sem 

grenndarkennsla gefur? Undirspurningarnar eru; Hvernig er samstarfi 

myndmenntakennara háttað við aðila innan og utan skólans um 

grenndarkennslu? Hvernig birtist umhverfismennt og sköpun í starfi 

myndmenntakennara í  grenndarkennslu? 

Þær rannsóknaraðferðir, sem notaðar voru í þessari rannsókn, voru 

valdar til að fá sem besta sýn yfir hvað grenndarkennsla getur boðið upp á í 

myndmenntakennslu og hvort og hvernig myndmenntakennarar vinna með 

öðrum kennurum. Sóst var eftir hugmyndum  um hvernig umhverfismennt 

og sköpun birtist í starfi myndmenntakennara í grenndarkennslu. 

Við gerð rannsóknarinnar notaðist ég við eigindlegt rannsóknarsnið. Í 

eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á að greina, skilja og lýsa til þess 

að svara rannsóknarspurningu (Lichtman, 2013, bls. 7). Einn af valkostum 

eigindlegs rannsóknarsniðs er viðtalssniðið. Ég valdi að taka hálfopin (e. 

semi-structured) viðtöl þar sem rannsóknarspurningin er ákveðin og í 

framhaldi af henni eru settar fram spurningar með þeim tilgangi að ná betur 

fram þeim atriðum sem ég lagði áherslu á (Lichtman, 2009, bls. 140). Ég var 

með ákveðnar spurningar að leiðarljósi sem beinast að þeim lykilþáttum 

sem felast í rannsóknarspurningunni. Spurningarnar voru sniðnar til að 

kveikja umræðu um grenndarkennslu, samþættingu, sköpun og listir og 

safnfræðslu (sjá fylgiskjal). Spurningarnar buðu upp á opna umræðu og réð 

viðmælandinn miklu um hvernig viðtalið þróast. Aðalmarkmið mitt sem 
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rannsakanda var að setja mig í spor viðmælandans og hlusta á hann og fá 

fram hvernig hann skilur og skilgreinir málefnið. Viðmælandinn fékk 

tækifæri til að segja sögu sína með sínum orðum þar sem markmiðið var 

ekki endilega að vita „stóra sannleikann“ heldur að fá sjónarmið hans fram 

(Lichtman, 2013, bls. 143).  

Áhersla var lögð á að spurningarnar, sem ég lagði fyrir þátttakendurna, 

væru ekki takmarkandi heldur opnuðu á frekari umræðu. Eitt æfingaviðtal 

var unnið í lok október 2013 til þess að sjá hvort ég þyrfti að endurskoða 

hugmyndir mínar um viðtölin. Æfingaviðtalið gekk vel og fékk ég góðar 

upplýsingar sem ég gat nýtt þegar kom að sjálfri rannsóknina. Hins vegar 

kom í ljós að spurningarnar þyrftu að vera opnari og færri til að stuðla að því 

að viðmælandinn segði þá sögu sem hann vildi segja. Samtölin fóru vel af 

stað og tóku viðmælendur mér vel. Tímasetningar viðtalanna voru valdar í 

samráði við kennarana jafnframt því sem ég fékk leyfi hjá þeim til að nota 

efni, viðtöl og nótur úr vettvangsathugunum. Staðarval fyrir viðtölin var á 

forræði viðmælendanna. Með því að leyfa viðmælendum að velja stað fyrir 

viðtalið var von mín sú að þeir hafi verið afslappaðri, sem reyndar kom í ljós. 

Tímasetningarnar voru ákveðnar með það í huga að raska skólastarfi sem 

minnst. 

Ásamt því að taka viðtöl þá framkvæmdi ég vettvangsathuganir þar sem 

ég fylgdist með útikennslu hjá myndmenntakennara í von um að fá nánari 

upplýsingar til þess að svara rannsóknarspurningunni. Með 

vettvangsathugunum getur maður lært af því að fylgjast með og sjá hvað 

gerist á vettvangi og skráð niður nótur. Hægt er að fylgjast með í stuttan 

eða langan tíma, fer það eftir viðfangsefninu og hvað það er sem 

rannsakandi skoðar (Lichtman, 2013, bls. 74). Ég fylgdist með sem áhorfandi 

og skráði niður það sem þar fór fram og tók myndir, einnig fylgdi ég 

nemendum út, þar sem verkefnin voru unninn utan veggja skólans. Þar 

sóttist ég líka eftir að fá tilfinningu fyrir því svæði sem hver skóli býður upp 

á. Vegna árstíma var erfitt að fá að fylgjast með kennslu utan veggja 

skólanna en þátttakendur samþykktu að hitta mig í mars 2014. Það tókst að 

hitta tvo þátttakendur aftur en vegna breytinga í starfi og veikinda gat ég 

ekki fengið að fylgjast með kennslu hjá hinum tveimur. Hins vegar fékk ég 

myndir sendar af útiaðstöðu við annan skólann og verkefnum nemenda. 

Svo ég væri sem best undirbúin fyrir viðtölin og vettvangsathuganirnar 

hafði ég útbúið tvo lista, annan fyrir spurningar og hinn með atriðisorðalista 

fyrir vettvangsathuganirnar. Þessa lista hafði ég útprentaða mér til 

stuðnings fyrir hvert viðtal og vettvangsathugun. Ég tók með myndavél og 

síma til þess að taka upp viðtölin og taka myndir af vettvangi.  



 

47 

 

3.2 Þátttakendur 

Ég tók viðtöl við fjóra kennara og einn safnstjóra og valdi ég þátttakendur 

markvisst eftir því hverjir ég taldi að gæfu skýrust svör við 

rannsóknarspurningu minni. Mér var bent á myndmenntakennara sem beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum meðal annars útikennslu. Ég hafði  samband 

við þá í gegnum síma. Allir skrifuðu undir samþykki fyrir þátttöku í 

rannsókninni. Ég talaði við þrjár konur og einn karlmann. Tvær kvennanna 

eru fæddar og aldar upp erlendis og hafa þær því reynslu af skólakerfi og 

kennsluaðferðum frá öðrum löndum og hugsanlega aðra sýn á 

grenndarkennslu og útinám heldur en þeir sem hafa alist upp á Íslandi.  

 

Kennararnir hafa ólíka og mismikla menntun og reynslu að baki, sjá töflu 

1 hér fyrir ofan.   

 

Ég nota gervinöfn um þátttakendur og fengu þau nöfnin, Jón, Guðrún, 

Sigrún, Jóna og Dóra. Svo að ekki sé hægt að tengja þátttakendur við þá 

staði sem talað er um í rannsókninni fá þeir heitin Skóli 1-4. og söfnin fá 

einnig heitin Safn 1-4. Þegar fór að síga á seinni hluta rannsóknarinnar vildi 

ég fá sjónarhorn safnstjóra um stöðu safnfræðslu ásamt því að fá mótvægi 

við það sem kennararnir höfðu að segja og hafði ég þess vegna samband við 

safnstjóra sem hefur mikla reynslu af safnfræðslu.  

Tafla  1 Þátttakendur 

Nafn þátttakanda Nr. skólaStaðsetning Menntun Reynsla í starfi

Jón 4. Á landsbyggðinni

Smiður frá Iðnskólanum, 

Kennsluréttindi frá Myndlista og 

handíðaskóla Íslands

28 ár

Sigrún 3. Á höfuðborgarsvæðinu
Teiknimyndahönnuður frá Tékklandi 

og með kennsluréttindi frá KHÍ
18 ár

Guðrún 1. Á höfuðborgarsvæðinu

Kennaramenntun frá Svíþjóð, 

diplómanám í útikennslu og 

myndlist

22 ár

Jóna 2. Á landsbyggðinni

Kennarmenntun frá KHÍ í 

myndmennt, smíðum og myndmennt, 

textíl  og fatahönnun frá LHÍ og M.Ed. 

Í List- og verkgreinum frá Hí

Kom ekki fram

Dóra Safn Á landsbyggðinni
Hönnuður, kennaramenntun með 

M.Ed. og diplóma í safnræðum

Um 10 ár, kom ekki 

nákvæmlega fram
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3.3 Framkvæmd 

Hvert viðtal við kennara tók 30–50 mínútur og voru þau tekin í janúar 2014. 

Vettvangsathuganir voru gerðar í mars 2014 þegar líða fór á vorið þar sem 

skipulögð útikennsla hefst ekki fyrr en fer að vora hjá þessum kennurum. 

Hver vettvangsathugun tók tvær kennslustundir eða samtals um 80 

mínútur. Viðtal við safnstjóra fór fram í mars 2014 og tók það um 90 

mínútur. Óformlegt spjall við viðmælendur fór stundum fram fyrir viðtöl og 

dró ég þær upplýsingar saman. Vegna óviðráðanlegra ástæðna var ekki 

hægt að framkvæma vettvangsathugun í útikennslu hjá Sigrúnu vegna 

veikinda hennar og hjá Jónu þar sem hún var hætt að vinna í skólanum sem 

hún var í og hafði hafið störf annarstaðar. Ég óskaði eftir að fá að fylgja 

öðrum kennara við skólann en það gekk ekki eftir. 

Ég fékk leyfi kennara og safnstjóra til að taka upp viðtölin á farsíma 

ásamt því að fá að taka ljósmyndir til þess að festa betur í minni upplýsingar 

um staðhætti og námið sem fór fram í kennslustundinni; einnig notaði ég 

myndir af verkum nemenda í rannsóknina. Ennfremur skráði ég niður 

minnisatriði jafnóðum í vettvangsathugunum. Ég afritaði upptökur af 

viðtölum við viðmælendur mína nákvæmlega eins og þau fóru fram. Einnig 

fékk ég myndir sendar frá skólunum sem ég nýtti í verkefnið. 

3.4 Greining gagna 

Ég skoðaði þær hugmyndir, sem komu fram í viðtölum og leitaði í svörum 

viðmælenda minna eftir vísbendingum og áhugaverðum atriðum út frá 

rannsóknarspurningunni. Fyrst afritaði ég viðtölin, merkti við athugasemdir 

og vangaveltur sem ég dró svo saman í lok afritunar. Eftir að ég hafði afritað 

öll viðtölin las ég þau yfir til þess að bera saman það sem viðmælendurnir 

höfðu að segja og lyklaði (kóðaði) ákveðin atriði sem vöktu athygli mína. 

Smátt og smátt dró ég saman þá lykla sem snerust um svipuð eða sömu 

atriði og mynduðu þemu sem ég skrifaðu upp úr helstu niðurstöður. Þetta 

ferli endurtók ég nokkrum sinnum og endaði á því að flokka niðurstöðurnar 

í þemu eftir helstu lykilþáttum ritgerðarinnar: grenndar- og útikennslu, 

samþættingu, listum og sköpun og loks söfnum og samfélagi. 

Í lokin dró ég ályktanir af því sem fram kom í umræðukafla. Lokagreining 

felst í íhugun og vangaveltum þar sem ég skoða þau gögn, sem ég hef 

safnað, út frá reynslu minni og úr þeim heimildum sem ég hafði aflað. 

Með viðtölunum og vettvangsathugunum leitast ég eftir að svara þeirri 

rannsóknarspurningu, sem ég setti fram og þeim spurningum sem spruttu 

fram í rannsókninni. Eftir að verkefninu er lokið verður upptökum og 
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myndum af vettvangi eytt, eftir að ég hef farið yfir þau nema þeim sem eru 

teknar af verkefnum nemenda og því sem ekki er hægt að tengja við 

viðmælendur mína eða rannsóknina. Öllum afritum af viðtölum verður eytt 

eftir að greiningu gagna er lokið og ritgerðin hefur verið birt. 

3.5 Siðferðileg álitamál 

Í allri gagnaskráningu og niðurstöðum, sem verða birtar, eru dulnefni notuð 

yfir nöfn þátttakenda og skóla þannig að ekki er hægt að tengja nöfn 

viðmælenda minna við niðurstöður.  

Tilkynning til Persónuverndar var send um leið og áætlun var samþykkt í 

janúar 2014. Þar sem viðtölin eru almenn og ekki persónuleg ásamt því að 

þátttakendur eru allir sjálfráða þarf ekki leyfi Persónuverndar til þess að 

framkvæma viðtölin svo framarlega sem svarendur eru beðnir um upplýst 

samþykki áður en þeir svara. Mikilvægt var að tilkynna rannsóknina til 

Persónuverndar eigi síðar en 15 dögum áður en hún hæfist (Stjórnartíðindi, 

2004), það er að segja áður en ég tók viðtölin. Einnig var viðmælendum 

mínum gert kunnugt hvernig ég hugðist nýta upplýsingar frá þeim. Þeim var 

gefinn kostur á að hætta við þátttöku hvenær sem þeir kysu. Enginn 

viðmælandi var beittur þrýstingi til þess að taka þátt í viðtali og gátu þeir 

hætt við þátttöku eftir að viðtal hófst og þegar því var lokið.   

Ég gerði mér grein fyrir því að viðfangsefni rannsóknarinnar var valið 

vegna áhugasviðs míns og er ég því ekki hlutlaus rannsakandi. Ég leitaðist 

við að vera meðvituð um jákvæð viðhorf mín til grenndarkennslu og að láta 

þau ekki skyggja á viðhorf viðmælenda minna eða ráða því hvað ég greindi í 

gögnunum. 

3.6 Ávinningur og takmarkanir rannsóknaraðferðar 

Ýmsir kostir eru af því að vinna með eigindlegt rannsóknarsnið. Nálægð við 

þátttakanda gefur rannsakanda færi á að kynnast ólíkum persónum og 

skoðunum þeirra (Lichtman,  2013, bls. 24). Hver og einn getur sagt eins 

mikið eða lítið og hann telur réttast til að bregðast við spurningum 

rannsakanda (Lichtman,  2013, bls. 24). Með því að kynnast þátttakendum 

öðlast rannsakandi meiri skilning á þeirra sýn á viðfangsefnið og getur bætt 

við þeim spurningum sem vakna á meðan viðtalið stendur. Eigindlegar 

rannsóknir geta verið tímafrekar þar sem mikill tími fer í að ræða við 

þátttakendur og vinna úr þeim gögnum sem koma úr viðtölum. Vegna þess 

geta eigndlegar rannsóknir verið minni umfangs og þátttakendur færri 

(Lichman, 2010, bls. 25). Einnig getur spjallrannsókn, eins og eigindleg 

rannsókn, gefið þátttakendum tækifæri til að svara eins og þeir telja 
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réttasta svarið vera við þeim spurningum sem rannsakandi leggur fyrir. 

Einnig er takmörkun verksins að það séu aðeins fjórir kennarar og þurfti að 

afmarka tíma rannsóknarinnar, þess vegna náði ég ekki að komast til allra 

kennarana í vettvangsathugun 

 

Í næsta kafla koma fram helstu niðurstöður og þau þemu sem ég vann 

eftir við greiningu ganga. Þau þemu sem ég fjalla um eru: Grenndarkennsla 

myndmenntakennara, kennarinn og umhverfi skólans, viðhorf kennarans og 

kennsluhættir. Einnig fjalla ég um sköpun, listir og samfélagið, umhverfismál 

og sjálfbærni og helstu vandamál sem kennarar standa frammi fyrir við 

skipulag á grenndarkennslu. Seinni hluti kaflans fjallar um söfn í samfélaginu 

út frá viðtali við safnstjóra. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum hluta rannsóknarinnar eru helstu niðurstöður kynntar og þeim 

skipt í kafla eftir þeim þemum sem komu fram við gerð rannsóknarinnar. 

Hér eru settar fram frásagnir kennara og safnstjóra þar sem þeir lýsa sinni 

reynslu af grenndarkennslu og safnfræðslu. Sköpun og kennsluhættir 

viðmælenda minna sem komu fram með vettvangsathugunum eru einnig 

dregnir fram í niðurstöðum til þess að varpa sýn á listkennslu í þeim skólum 

þar sem rannsóknin fór fram. 

4.1 Grenndarkennsla myndmenntakennara 

Þeir skólar og kennarar, sem ég heimsótti hafa allir unnið að einhvers konar 

umhverfismennt. Einn hefur útiaðstöðu þar sem nemendur vinna ýmis 

verkefni. Einn skólinn vinnur mikið með umhverfismennt og þar er starfandi 

umhverfisteymi. Í skólanum er lögð áhersla á að börn og ungmenni öðlist 

skilning á aðstæðum fólks og umhverfi og skyldum þeirra gagnvart 

samfélaginu, sem þau búa í, sögu þess og sérkennum. Skólinn vinnur að því 

að eiga gott samstarf við heimilin, grenndarsamfélagið og umhverfið. Í 

framtíðarsýn skólans kemur fram að kennararnir vilja skapa sér sérstöðu 

með öflugu útinámi og umhverfisfræðslu. Þrír af fjórum skólanna eru með 

grænfánann og hefur einn skólinn fengið úthlutað þróunarstyrk fyrir 

verkefni tengt samfélaginu. 

4.1.1 Skólinn, kennarinn og umhverfið 

Skóli 1, var tekinn í notkun árið 1978 en síðan þá hefur verið byggt við hann 

og bætt við hæð. Árið 2000 var byggð við hann álma sem hýsir list- og 

verkgreinakennslu. Myndmenntastofan er björt með dyrum út á 

skólalóðina. Kennslurýmið er fjölbreytt, skreytt með skapandi verkefnum 

eftir nemendur og kennara. Útisvæðið er heldur bert en ný útitæki og 

útistofa er við skólann.  
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Mynd 2. Umhverfið við skóla 3.  

Skólar 2 og 3. Tveir af skólunum fjórum voru í nýlegum byggingum, sem 
voru teknir í notkun fyrir tæpum 4 árum. Í þeim báðum var gott skipulag þar 
sem rými, tækni og nútímaþægindi, t.d. skápum, öðrum hirslum og hillum, 
var haganlega komið fyrir. Hentug borð og stólar eru í kennslustofunum en 
útisvæðið í þessum skólum er misjafnt eins og lesa má hér fyrir neðan.  

Skóli 2 er á höfuðborgarsvæðinu og eru þar glæsilegar útikennslustofur 

sem eru sérstaklega hannaðar til útikennslu. Þar er niðurgrafin stofa, með 

sætum sem hafa verið útbúin þar ofan í. Einnig var byggt yfir stofuna með 

léttu þaki sem skýlir nemendum fyrir snjókomu og rigningu. Þar er líka 

eldstæði og sæti. Þetta útikennslusvæði er útbúið við lítinn skóg (sjá myndir 

3, 4 og 5) sem stutt er að fara í. Þar er einnig stórt vatn og vinna nemendur 

ýmis verkefni í tengslum við það. Skóli 3. er úti á landi og hefur náttúruna og 

fjöllin allt í kringum sig, auk þess má heyra lækinn renna og eru 

sveitabæirnir allt um kring og býður umhverfið upp á fjölbreytt viðfangsefni.  

Skóli 4. Síðasti skólinn, sem ég heimsótti, var byggður um 1985. 
Staðsetning skólans er í miðjum bæ og hefur hann gott aðgengi að þeirri 
starfsemi sem er í bænum. Skólinn skiptist niður í litlar stofur og er ekki  
gert ráð fyrir nýjustu tækni, tölvum og er aðstaðan, borðin, stólarnir, vaskur 
og svæðið þar í kring mikið notað. Myndmenntastofan er niðri í kjallara við 
hliðina á smíðastofunni og eru litlir gluggar í rýminu. Útisvæðið í þessum 
skóla er bert en þar er þó hægt að finna gott skjól til að vinna verkefni. Þar 
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eru ýmis leiktæki, er þar búið að skipuleggja og teikna breytingar og hefur 
bæjarstjórn gefið samþykki sitt fyrir þeim breytingum.  

Mynd 3. Aðstaða til útikennslu við skóla 2. 

4.1.1.1 Jóna – notkun grenndarkennslu 

Jóna er menntaður myndmennta-, smíða- og textílkennari ásamt því að hafa 

lokið bæði námi við Listaháskóla Íslands og meistaranámi við Háskóla 

Íslands sem list- og verkgreinakennari. Núna vinnur hún sem smíðakennari 

og nýtir hún umhverfið og einkenni staðarins óspart í sinni kennslu. Jóna 

segir í sambandi við umhverfið: 

...að vinna sérstaklega úti við skólann að þá vil ég að þau skoði 

umhverfið ... sem er vatnið (stöðuvatn við skólann) og þá 

svolítið einkenni staðarins. Það er hægt að nýta á svo margan 

hátt. 

Einnig nýtir hún það efni sem umhverfið og náttúran gefur af sér þar sem 

stutt er í skóginn. Skólinn hefur útbúið útistofur sem Jóna taldi mikinn kost. 

Verkefni hennar ganga út á að tengjast umhverfinu og nýta það sem leynist 

í því, t.d. með því að skoða lífríkið í vatninu eða almennt í vötnum, og búa til 

verkefni og listaverk. Hún fer með verkefnin út og nemendur stilla verkum 

sínum úti við vatnið, þar sem þau passa best. Jóna segir í sambandi við það: 
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...við höfum gert það í mörgum þemum sem eru tengd 

listgreinunum t.d. lífríki í vatninu, einhver ímynduð dýr sem eru 

í vatninu ...  

Verkefnum sem þessum lýkur hún með myndatöku og sýningu. Jóna sagði: 

...en flest reynum við að sýna, bæði myndlistin, sem er hengd 

upp og það sem er í þrívídd fær að vera frammi á bókasafni á 

hillunum. 

Einnig tengir hún umhverfismál og sjálfbærni inn í þau verkefni sem 

nemendur vinna með því að fjalla í leiðinni um mengun í vatninu, vera með 

útlistunarkennslu um rétt manna á jörðinni og hvað nemendur geta gert til 

þess að leggja sitt af mörkum til þess að fara vel með jörðina. Jóna sagði um 

viðfangsefni tengt sjálfbærni sem hún hefur tengt inní kennslu hjá sér: 

...hugsa um mengun og hérna, hvernig við gætum verndað 

umhverfið. Þá reyndar sýndi ég þeim fullt af myndum, hvernig 

erlendum listamönnum sem hafa unnið með umhverfið sitt ... 

Við tökum dæmi um að einhver planta hafi dáið út út af því að 

einhverju var hellt út í vatnið eða það voru einhver 

náttúruspjöll, skógarhögg – þá fer svo margt með, dýralíf sem 

fylgir með, sko, þannig þessi planta, sem er svona, og vitna í 

þarna, gat þá verið plantan sem lifði af og fann sér nýjan stað – 

eða eitthvað svoleiðis. 

Kennslustofa Jónu inni í skólanum er stór og er með allt sem hún þarf í 

öflugt skólastarf. Hún hefur tækifæri til að vinna með ólíkar nálganir við 

listkennslu og smíðar, eins og leir, tálgun og silfursmíði. Hún talaði um að ef 

hana vantar eitthvað þá fái hún það sem þarf. Hún er ánægð með þann 

útbúnað, sem skólinn og sveitafélagið hefur útvegað til útikennslunnar.  
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Mynd 4. Aðstaða til útikennslu við skóla 2. 

Við skólann eru tvær útikennslustofur, önnur er í fimm mínútna fjarlægð frá 

skólanum en hin er aðeins lengra í burtu. Kennslustofurnar eru í 

skógarrjóðri og er þar því gott skjól og skipulag og uppsetning til 

fyrirmyndar að hennar mati. Þar er búnaður sem gott er að nýta við tálgun 

og efniviðurinn býr í skóginum. Þótt þetta sé skóli á höfuðborgarsvæðinu þá 

er hann við grænt svæði sem er notað við útikennslu.  

Mynd 5. Aðstaða til útikennslu við skóla 2. 
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4.1.1.2 Guðrún – notkun grenndarkennslu 

Umhverfið við skólann, sem Guðrún vinnur við, er fallegt. Skólinn er 

staðsettur í dreifbýli, hann er í nálægð hárra fjalla og er náttúran helsta 

einkenni staðarins.  

Mynd 6. Umhverfið við skóla 3. 

Ég fann fyrir mikilli ástríðu hjá henni í garð útináms, út frá því hvernig hún 

talaði um náttúruna og hvernig hún ljómaði þegar við ræddum viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Guðrún sagði: 

Þó ég kenni myndmennt og hef gert í mörg ár en þá er ég líka 

verkefnastjóri hér fyrir útinám og umhverfismennt og kenni 

smá náttúrufræði. Þannig, þetta er stór hluti af mínu starfi bara 

almennt og þetta tengist allt saman, náttúrulega, mér finnst 

það voða gaman. 

Guðrún talaði um mikilvægi þess að kenna nemendum að njóta náttúrunnar 

og með því læri þeir að bera virðingu fyrir henni. Guðrún er menntuð sem 

almennur kennari frá háskóla á Norðurlöndunum en þar fæddist hún og ólst 

upp. Hún fluttist til Íslands rétt fyrir aldamót og hóf þá störf sem 

myndmenntakennari. Guðrún fór seinna í framhaldsnám þar sem hún lærði 

útikennslu og myndmennt. Hún taldi að útinám væri sjálfsagður hlutur í 
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skólastarfi og að það hefði áhrif á sjálfstraust nemenda og kennara, efli öll 

skynfæri og bjóði upp á meira en það sem finnst í bókum, Guðrún sagði: 

Það þarf bara að tengja raunveruleikann saman við það sem 

við erum að gera í bóklegu námi til þess að fá víðari sýn og sjá 

samhengið og nota öll skynfærin og vera úti að upplifa. Þá 

munum við betur það sem við erum að gera, skynjum það, þá 

kemur það....˶.pedagogy“, er þetta ótrúlega góð leið til þess að 

fá skilninginn og muna eftir hlutum.... 

 Mynd 7. Umhverfið við skóla 3.  

Guðrún taldi að það hafi orðið vakning á Íslandi í sambandi við útinám og 

grenndarkennslu í grunnskólum en þetta hafi verið stór þáttur í öllu 

skólastarfi á Norðurlöndum. Hún sagði:  

Þetta er bara sjálfsagt og ekkert mál og hef notað þetta mikið 

síðan ég byrjað að kenna á Íslandi líka. Svo sé ég bara að það er 

vakning núna hérna og það er bara voðalega gaman. Það var 

bara tekin sú ákvörðun hérna, fyrir þó nokkrum árum, að 

virkilega bara að fara með alla út og nota útinám helst einu 

sinni í viku. 
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Hún mundi eftir sjálfri sér í grunnskóla þar sem fjölbreytt verkefni voru 

kennd úti við og virtist aðstaðan ekki vera hamlandi þegar kom að 

fjölbreyttum verkefnum og úrlausnum. Guðrún sagði í sambandi við 

útikennslu í sínu heimalandi: 

Þetta er allt öðruvísi, svo ólíkt. Viðhorfið er annað og er fólk 

vant að nota útikennslu og er það eðlilegur þáttur í skólastarfi. 

Hér finnst fólki þetta ekki eins spennandi, þar fæst mikill 

fjölbreytileiki með skóginum, svo margt er hægt að gera þar 

sem við getum ekki hér, hér höfum við reyndar margt annað 

eins og fjöruna og sjóinn; það hafði ég ekki úti í Svíþjóð ... það 

er auðvelt að vera í skóginum þar sem þar er yfirleitt ágætt 

veður þó að það sé rok fyrir utan hann. 

Hún taldi að vegna þessarar reynslu í barnæsku virtist viðhorf hennar vera 

jákvæðara til útikennslu en annarra kennara sem hún vinnur með. Guðrún 

sagði: 

...samt er ég frekar vonsvikin og þreytt  að maður geti ekki 

fengið fleiri með sér, við erum búin að vera með námskeið 

hérna og alls konar kynningar [...] af hverju sér fólk ekki hvað 

þetta er ofboðslega sjálfsagt og gaman? Og krakkar elska þetta. 

4.1.1.3 Jón– notkun grenndarkennslu 

Jón vinnur úti á landi þar sem hann hefur kennt í 28 ár. Eins og áður er nefnt 

þá er skólinn í miðjum bænum og auðvelt að komast á milli staða. Þar eru  

fyrirtæki og söfn sem eru tilbúin að hleypa honum og nemendum inn með 

litlum fyrirvara. Hann sagði: 

...bókasafnið – og svo er á vorin og haustin Safn 2. Það er alltaf 

auðvelt aðgengi. Ég hef farið með flesta bekki í söfnin og verið 

með verkefni tengd söfnunum eins og í fyrra; þá var ég með 

stór verkefni tengt öllum söfnum. 

Hann var jákvæður og uppfullur af hugmyndum að verkefnum sem hafa 

nýst honum í gegnum tíðina. Jón tók dæmi um síðasta verkefni, sem hann 

tengdi söfnunum í samfélaginu, og sagði: 

Ég tók veður í hinum og þessum myndum, rigningu, eldgos. Ég 

var að reyna að fá þau til að fá þessa áferð, þessa blautu 
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rigningartilfinningu, Og svo í eldgosunum þá skoðuðum við 

ýmsa kafla eins og eldingar og svona veðurfarslegar myndir; og 

í Safni 2. notuðum við útsýnið og teiknuðum þar út um 

gluggann og þar er bara veður, umhverfi og veður einhvers 

konar. Það er alltaf eitthvað veður. Við ætluðum reyndar að 

fara þegar það var snjóstormur en það var einum of mikið – 

það sáust ekki nema þrír, fjórir metrar út úr augunum. En að 

fara í svona brjáluðu veðri í svona útsýnisglugga og láta þá 

upplifa það og skynja hvað þau sjá, hvernig litirnir eru öðruvísi 

en þegar það er bara sól og gott veður, hvað það getur verið 

fegurð í því, sko. 

Hann virtist ekki setja fyrir sig hluti eins og aðstöðu, peninga, aðgengi eða 

annað slíkt. Jón er menntaður smiður, hann útskrifaðist frá kennaradeildinni 

í Myndlista- og handíðaskóla Íslands. „Aðstaðan er bærinn,” sagði hann. 

Honum fannst frábært að fara með nemendur sína niður á bryggju til þess 

að mála olíubrákina sem myndast við stóru skipin í höfninni. Hann taldi að 

úti- og grenndarkennsla væri mjög mikilvæg í skólastarfi. Hann sagði:  

Útikennsla, ég tel hana bara mjög mikilvæga þegar hægt er að 

koma henni við. Við erum sjaldnast inni í sama herberginu, við 

ferðumst um og úti er náttúran, vindurinn, litirnir, hiti og kuldi 

og svo margt það sem við þurfum til þess að fræðast betur um 

og að vera úti er frábært. 

4.1.1.4 Sigrún– notkun grenndarkennslu 

Kennsluhættir og verkefni eru mikilvæg í fjölbreyttu og skapandi 

námsumhverfi en það lagði Sigrún greinilega mikla áherslu á. Við komu 

mína á vettvang sá ég verkefnin á víð og dreif, alls kyns dýr og fígúrur sem 

nemendur höfðu verið að vinna að. Kjólar úr ruslapokum héngu uppi og 

einkunnarorð skólans skreyttu veggina með skrautlegum stöfum. 

Sigrún er menntaður teiknimyndahönnuður frá háskóla erlendis en hún 
er af erlendum uppruna. Hún er einnig menntaður framhaldsskólakennari 
og hefur unnið í 22 ár sem myndmenntakennari í grunnskóla. Sigrún taldi 
útinám mikilvægt en að hún mætti nýta sér það betur. Hún sagði: „Ef ég 
svara fyrir mína hönd þá er ég ekki nógu dugleg að fara út.” Sigrún taldi að 
margar hömlur séu í skólastarfi til þess að hægt sé að skipuleggja kennslu 
utandyra og nýtir hún útikennslu þess vegna minna en hún vill gera. Hún 
taldi að aðstöðu vanti og að of langt sé á þá staði sem hún telur áhugaverða 
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í útikennslu. Þess vegna sagði hún að tíma hennar væri betur varið inni þar 
sem hún kemst yfir meira að hennar mati. Hún sagði:  

...en það er út af því að það er ekki nógu góð aðstaða til þess 

að fara út að vinna með krökkunum eitthvað listaverk. Það er 

rosalega fátt hérna úti til þess að vinna í útilist hérna, hérna eru 

bara steinar og hraun í kringum okkur og ekki stórir steinar 

einu sinni og ekkert til að sækja í og það er ekkert skjól, það er 

oft rigning og rok hér og það er helsta ástæðan fyrir því að ég 

fer ekki svo mikið út  

Umhverfi skólans er bert, mikið útsýni er til allra átta og er fjara sem gæti 

verið efnisveita í fjölbreytt útinám, stutt frá. Við skólann er lítið um skjól þar 

sem þetta er opið og bert svæði við sjóinn (Vettvangsnótur nr. 3). 

4.2 Viðhorf og kennsluhættir 

Viðhorf kennaranna fjögurra er jákvætt til útikennslu og finnst öllum 
kennurunum að auðvelt væri að auka útikennsluna í starfi þeirra. Jón og 
Jóna eru ánægð með sitt starf úti og reyna að nota tækifæri sem til þess að 
fara út. Mikilvægast af öllu, að mati allra fjögurra kennaranna, er að flestum 
nemendum finnst skemmtilegt að fara út þó svo að alltaf sé einn og einn 
sem nennir ekki að fara. 

Kennararnir hafa ólík viðhorf til kennslu og eru misopnir fyrir því sem 
náttúran býður upp á. Þeir eiga það sameiginlegt að vera opnir fyrir tillögum 
og hugmyndum annarra og eru sveigjanlegir. Þar sem þeir sjá sér fært að 
haga kennslunni eftir breyttum aðstæðum gera þeir það og nota fjölbreytta 
kennsluhætti. Þeir hafa áhuga á því að haga kennslunni á þann hátt sem 
verkefnið býður upp á t.d. útikennslu, sýnikennslu, verkkennslu, upplifun, 
lausnaleit, umræður og þemanám. 

 

Viðhorf kennaranna fjögurra til útináms og grenndarkennslu er misjafnt þó 

það sé í heildina jákvætt. Guðrún telur þess háttar kennslu vera ástríðu, hún 

elskar náttúruna og nýtur þess að vera úti. Hún reynir að eyða miklum tíma 

úti og er alveg sama þó að markmiðið í því verkefni, sem hún setti fyrir, 

náist ekki ef einhver meiri háttar uppgötvun verður í tengslum við eitthvað 

annað. Verkefnið getur þess vegna verið tengt stærðfræði og tekur hún 

dæmi um þá ljósastaura sem standa úti. Nemendur voru á leiðinni í 

verkefnavinnu utandyra og tók einn nemandi eftir því að slökkt var á 

einhverjum ljósastaurum. Tíminn endaði á því að reikna út hversu stór hluti 

ljósastauranna væri í gangi og hversu margir væru bilaðir. Guðrún sagði: 
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Við erum vonandi að fara að nota þetta einhvern tímann 

seinna og tengja þetta við eitthvað, stærðfræði, þegar þau eru 

að fara út. Þá eru mælingar ekki bara að mæla eitthvað í 

bókinni sem er eiginlega bara tilgangslaust eða verður það 

fljótlega. En að reikna prósentureikning úti, það eru 5 

ljósastaurar sem eru ekki í gangi af 25 og allt þetta. Það þarf 

bara að tengja raunveruleikann saman við það sem við erum að 

gera í bóklegu námi til þess að fá víðari sýn og sjá samhengið. 

Guðrún telur að nemendur læri á því að framkvæma og maður eigi að nota 

tækifærið þegar það gefst, hvort sem það er hluti af því sem kennarinn 

ætlaði sér eða bara eitthvað sem gerist óundirbúið. Því markmiðið er alltaf 

það sama en það er að mennta nemandann.  

 

Sigrún notar aðallega nánasta umhverfi í kringum skólann. Þannig getur hún 

verið inni á meðan nemendur eru úti að ná sér í efni eða mála á hluti fyrir 

utan skólann. Nýtir hún krafta sína við að hjálpa þeim að ná í það sem þarf 

fyrir verkefnið. Hún fékk að nýta gám sem stóð við félagsmiðstöðina í 

grennd við skólann. Gámurinn er notaður sem geymsla fyrir tæki og tól sem 

félagsmiðstöðin nýtir. Þar voru nemendur að mála listaverk og í leiðinni að 

gera umhverfið við skólann viðkunnanlegra. Sigrún sagði: 

Ég hef farið, ég hef verið með útikennslu í 6. bekk, 8., 9. og 10. 

Þau hafa verið að mála gám sem er hérna bak við íþróttahús. 

Þá er þetta unnið þannig að ég útskýri verkefnið fyrst hérna 

inni, hvaða tækni þau eiga að nota við að gera listaverk og 

hvernig hugmynd og hvernig þau eiga að gera þetta. Þau eiga 

að fara í föt, fara í svuntur og bláa poka yfir skó og svo fara þau 

bara út og er þetta ekki langt frá stofunni minni. Ég er svo 

heppin að það er hægt að opna hérna og er ég heppin að geta 

verið með tengsl milli þeirra og farið og náð í það sem þau 

þurfa. 

Sum verkefnin hjá Sigrúnu eru þannig að nemendur ná sér í efni en vinna 

verkefnið inni. Á haustin, þegar laufin falla, fara nemendur út að tína lauf 

sem þeir þurrka og nota í ýmis verkefni. 

Jón og Jóna nýta umhverfið í sínu starfi og eru mjög jákvæð og frjó þegar 

kemur að skapandi verkefnum. Jón hefur farið með nemendur út að höfn til 

þess að mála olíubrákina í höfninni jafnframt því sem hann hefur farið með 
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nemendur að skoða Safn 2 og unnið með fjöll á ólíkan hátt. Nemendur hjá 

Jóni hafa einnig teiknað risamynd í snjóinn, þar fór kennarinn með þá á 

golfvöll bæjarins. Myndefnið var útfrá hugmyndum sem kennarinn kynnti 

fyrir nemendum sínum áður en þau fóru út. Þegar Jón var spurður um 

eftirminnileg verkefni sagði hann:  

...þau eru svo persónuleg öll verkefni, ég hef farið með einn 

hóp – það var bara lausamjöll yfir stóru sléttu túni, við hliðina á 

hæð – og krakkarnir teiknuðu risamynd í  snjóinn og höfðu 

rosalega gaman af því. Meðan á því stóð var það alveg 

stórkostlegt verkefni og frábært fyrir okkur öll. Þannig að bera 

það saman við eitthvað verkefni með aðra krakka sem eru að 

lita olíubrákina við hliðina á skipi – það er ekkert hægt að bera 

það saman. 

Hann leyfir nemendum að prufa sig áfram með efni og áhöld. T.d. vann 

nemandi eitt verkefni með bræddum vaxlitum (Vettvangsnótur, 2). 

Viðfangsefnið var eldfjöll, kennari kynnti fyrir nemendum ýmsa listamenn 

sem hafa unnið með eldfjöll ásamt því að útskýra fyrir þeim hvað eldfjöll eru 

og hvernig þau virka. Nemendur fengu að ráða hvað þeir gerðu og hvernig 

þeir unnu með viðfangsefnið. Sumir unnu eldfjall í þrívídd með 

pappírsmassa, aðrir skoðuðu hvernig eldfjall gýs og unnu myndefni út frá 

því og enn aðrir bræddu vaxliti á blað til þess að ná fram áhrifum eldfjalls og 

hvernig hraunið bráðnar í hitanum. Verkefnin voru mjög fjölbreytt og fengu 

nemendur frjálsar hendur með hvernig efni þau unnu með og á hvaða hátt 

þau unnu og settu fram verkefnið.  

Viðhorf Jóns er dæmi um skapandi og lausnamiðaða hugsun þar sem 
hann sá ótal tækifæri til að nýta bæjarfélagið sem námsumhverfi. Hann 
sagði: 

Það er bara sú aðstaða sem umhverfið býður upp á ... það er 

endalaust hægt að finna, í einni vík hérna rétt hjá er sandsteinn 

og þangað  höfum  við farið til þess að leita okkur að steini og 

reynt að slípa út myndir úr því og það kemur ... og á leiðinni 

finnur maður langt rör og byrjar að æpa í gegnum það til að 

heyra hljóðin berast, þannig að það er í rauninni mikið 

skemmtilegra að hafa allt umhverfið opið. 

Jóna vinnur meira út frá vistkerfum og sjálfbærni og eru verkefnin, sem 

nemendur hennar vinna úti, tengd við það. Hún sagði: 
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...sjálfbærnihugtakið í námskránni var líka „soldið“ tekið hérna 

inn, svona, og svo ímynduðu þeir sér oft einhver dýr eða bara 

eitthvað sem kannski hafði lent í hremmingum af því einhver 

hellti niður bensíni eða eitthvað.  

Einnig kom ýmislegt fram í viðtölunum sem gaf til kynna að lítill áhugi væri á 
því hjá kennurunum að vera úti í kulda og myrkri. Einn viðmælandinn var 
sérstaklega neikvæður þótt í byrjun hafi hann verið jákvæður í orði en 
neikvæðnin varð áberandi þegar líða tók á viðtalið. Hann taldi sig nota 
útikennslu en nýtir hana þó mjög takmarkað og á þann hátt að hann er 
innandyra á meðan nemendur sinna verkefnum úti. Aðrir viðmælendur nýta 
úti- og grenndarkennslu mikið á haustin og vorin og voru yfirleitt jákvæðir 
gagnvart því að vinna að skapandi verkefnum með nemendum en þá 
sértaklega á vorin og haustin. 

Útivera hefur mikil áhrif á nemendur og taldi Guðrún að nemendur 
þroskist og að samveran auki þroska barns á allan hátt. Nemendur styrki 
félagslega andann með auknum samskiptum og taldi hún að það bæti 
bekkjarandann þegar hópurinn vinnur utandyra. Hún sagði: 

Ég held að þetta sé mjög hollt fyrir hópinn að vinna úti, mjög 

gott fyrir félagslegu hliðina, bekkjarandann og svoleiðis. 

4.3 Kennslustofa og kennsluaðferðir 

Innikennslustofur myndmenntakennaranna áttu það sameiginlegt að vera 

líflegar en með misjöfnum áherslum.  

Kennslustofa Sigrúnar var björt, vel skipulögð og mjög rúmgóð. Athygli 

mína vöktu  öll verkefnin sem skreyttu stofuna. Að mínu mati voru þau mjög 

fjölbreytt og skemmtileg. Þessi verkefni vörpuðu ljósi á þær hugmyndir sem 

unnið er með og er sköpunin mikil í verkum nemenda. Ég fékk að fletta 

myndum af verkum nemenda og eru þau ólík og hvert með sitt einkenni. 

Eins og fram kom í aðferðakafla gat ég ekki  framkvæmt vettvangsathugun í 

útikennslu hjá Sigrúnu vegna veikinda hennar.  

Hjá Jóni var frekar mikil óreiða en að hans sögn skipulögð óreiða. Þar 

hanga teikningar og önnur listaverk á veggjum og liggja þau einnig á 

nokkrum borðum. Þar gat ég flett í gegnum ýmis verkefni sem 

endurspegluðu hugmyndir Jóns um myndmenntakennslu. Einnig kom vel 

fram í viðtalinu hversu hugmyndaríkur og skapandi kennari hann er. 

Vettvangsathugun hjá Jóni var framkvæmd í mars 2014, kennslustundin 

tilheyrði áfanga sem nemendur á unglingastigi höfðu valið. Veðrið var ágætt 

en kalt.  
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Tíminn hófst á kynningu og innlögn frá kennara. Kennarinn kynnti fyrir 
nemendum verkefnið með skjákynningu og myndum. Verkefnið fjallaði um 
munstur og munsturgerð. Í kynningunni sýndi hann munstur í fatnaði, 
púðum, verk eftir Andy Warhol og fleira tengt „popart“. Verkefnið var mjög 
opið og fengu nemendur frjálsar hendur við að leysa það. Markmið 
kennslunnar var að kynna fyrir nemendum munsturgerð ásamt því að kynna 
fyrir þeim hvað stuldur á netinu væri, hvað mætti taka og hvað mætti ekki 
taka, t.d. af myndum og munstri ,og hvað maður sjálfur ætti, hvað væru 
myndir í einkaleigu o.s.frv. (Vettvangsathugun, 1). Kennsluaðferðirnar, sem 
notaðar voru í tímanum sem ég fylgdist með hjá Jóni, voru sýnikennsla og 
verkleg kennsla. Aðstaðan kennarans var misgóð en kennslan fór fram á 
nokkrum stöðum. 

Aðstaðan var á þremur mismunandi stöðum, úti í 

myndmenntastofunni og í tölvustofu sem er annars staðar í 

skólabyggingunni. Tölvustofan er lítil með smáum gluggum, 

ekkert hangir á veggjum og er stofan frekar kuldaleg. Stofan er 

reyndar ekki notuð mikið nema sem heimanámsver þar eð 

tölvurnar eru ferðatölvur og ekki má fara með þær af efri 

hæðinni. (Vettvangsathugun, 1) 

Kennarinn notarn útlistunarkennslu í upphafi tímans og kynnti fyrir 
nemendum listamenn og tímabil í listasögunni til þess að kveikja hjá 
nemendum hugmyndir að verkefnum. 

Jón kynnir fyrir nemendum listamenn eins og  Andy Warhol og 

Erró og gaf þeim frjálsar hendur við að skoða og taka myndir af 

fjölbreyttum viðfangsefnum. Verkefnið var mjög opið og fengu 

nemendur mikið frelsi sem gerði það að verkum að þeir voru 

frekar óöruggir og vissu ekki nákvæmlega hvað þeir áttu að 

gera. Þeir tóku myndir af bílnúmerum og merkjum og 

fótsporum í snjónum svo eitthvað sé nefnt. Þeir fóru allir í 

Bónus þar sem gnægð er af munstri. Nemendur voru mjög 

opnir og tóku mikið af skemmtilegum munsturmyndum og 

hlutum sem þeir geta raðað saman í munstur. Áhuginn var  

misjafn og virtist frelsið fara illa í suma. Kennarinn fór ekki með 

þeim út, hann varð eftir uppi í skóla til þess að vera til taks 

þegar þeir kæmu aftur inn með myndirnar. Einnig virtist 

kennarinn ekki alveg halda athygli nemenda þennan tíma. 

(Vettvangsathugun, 1) 
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Nemendur voru almennt jákvæðir fyrir því að fara út. Allir voru glaðir og gaf 
ég mig á tal við tvo sem vildu fara oftar út og fannst það skemmtilegt. 
Nemendur tóku myndir og fóru svo aftur upp í skóla þar sem myndirnar 
voru færðar inn í tölvur. Áttu nemendur að vinna þær í forritinu „Paint.net“. 
Nemendur höfðu hins vegar fengið litla kennslu í því forriti og áttu því erfitt 
með að vinna myndirnar. Sökum þessa skapaðist óróleiki. 

Vettvangsathugun hjá Guðrúnu fór einnig fram í mars 2014. Hún vinnur í 
fámennum skóla með fámenna bekki. Hjá henni voru fimm nemendur í 6. 
bekk. Veðrið var ágætt. Það var mjög kalt og smávægilegur vindur. Upphaf 
tímans var eins og hér segir. 

Kennarinn kynnti verkefnið, hann talaði um hugmyndir og 

hvaðan þær koma, svo og listamenn og kynnti fyrir nemendum 

tvo ólíka listamenn. Umræður spunnust um hvernig fólk fær 

hugmyndir, hvað augað sér. Talaði kennarinn um stíl 

listamannanna og fékk nemendur til að tala um myndina, sem 

var til umræðu, og hvernig hún er sett fram; með því leitaðist 

hann eftir að efla gagnrýna hugsun hjá nemendum. Listamaður 

getur málað landslagsmynd úti eða tekið mynd og málað 

heima. Nemendum var sagt  að fara út að taka myndir og 

vanda sig við það, kennari vildi fá fáar myndir en góðar, benti 

þeim á að gæta að fókus, kenndi þeim að nota myndavélar og 

fræddi þá um mismunandi sjónarhorn. (Vettvangsathugun, 2) 

Guðrún notaði fjölbreyttar kennsluaðferðir en þær fólust í sýnikennslu þar 
sem hún fjallaði um verk listamanna og sýndi nemendum mismunandi 
sjónarhorn á myndfleti. Hún notaði einnig umræður þar sem nemendur 
fjölluðu um myndirnar á gagnrýninn hátt. Guðrún lagði áherslu á að fá 
nemendur til að hugsa, hún var með hluti í poka sem hún notaði til þess að 
opna huga nemenda og ýtti undir lausnaleit þegar þeir áttu að lýsa hlutnum 
með því að koma við hann. Verkleg kennsla fór fram utandyra þar sem 
nemendur tóku myndir og var Guðrún með þeim úti. Þá ýtti Guðrún undir 
tilraunastarfsemi í ferlinu. Þegar nemendur komu inn aftur setti hún 
myndirnar í tölvuna og ræddu nemendur um þær, hverjar væru flottar og 
hverjar mættu vera betri. Fór þessi umræða fram á jákvæðan hátt. 

Kennarinn, Guðrún, og nemendur unnu mjög vel saman og var 

hún dugleg að hrósa, líka tilraunastarfsemi sem misheppnaðist. 

Þá sagði hún: „Maður veit ekki nema að prófa.“ Guðrún nýtur 

mikillar virðingar og vinna allir vel saman. Hún er virk í 

verkefninu, sest niður í snjóinn með krökkunum og spjallar við 
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þá um hluti í tengslum við verkefnið út frá eigin reynslu. 

(Vettvangsathugun, 2) 

Nemendur virtust ráða vel við frelsið og voru greinilega vanir að vera úti. 
Guðrún leiðbeindi þeim að læknum þar sem hún taldi frostið og klakann 
vera spennandi viðfangsefni. 

Nemendur réðu vel við frelsið, úti sinntu þeir verkefninu mjög 

vel og af áhuga. Allir tóku fullt af myndum frá ýmsum 

sjónarhornum. Inni var allt mjög rólegt enda var hópurinn 

fámennur. Kennarinn stýrði nemendum að læknum við skólann 

því þar var hægt að taka mjög spennandi myndir af honum og 

klakanum en að öðru leyti skipti hún sér ekki af því hvar 

nemendur tóku myndir. (Vettvangsathugun, 2) 

Mynd 8. Nemandi í skóla 3 tekur myndir af læknum.  

Verkefnið var skapandi, nemendur fengu frjálsar hendur við myndatökuna 
og reyndu nemendur að ná sem frumlegustum myndum. Allir voru mjög 
ánægðir með útkomuna á verkefninu. 
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Nemendur eiga að hugsa myndirnar sem listaverk, skoða 

viðfangsefnið frá mismunandi sjónarhornum og taka mynd á 

listrænan hátt. (Vettvangsathugun, 2) 

Áður en nemendurnir fóru út lét Guðrún þá velja sér hlut úr 

poka, þeir þukluðu á hlutnum og lýstu honum þannig að hinir 

sjái hann fyrir sér. Þetta notaði hún til að opna huga þeirra og 

örva lausnaleit að einhverju leyti, smá heilaupphitun. 

(Vettvangsathugun 2) 

Þetta gerði hún til þess að opna huga nemenda og gera þau mótækilegri 

fyrir fjölbreyttum hugmyndum. 

 

Kennararnir fjórir virtust almennt vilja sýna starf sitt með myndum og 

verkefnum eftir nemendur. Þeir nýttu sér myndavélar til þess að taka 

myndir af útiverkum eins og komið hefur fram hér að framan. Einnig notaði 

Jóna þá aðstöðu, sem skólinn hefur utandyra, sem sýningarsal fyrir 

verkefnin til þess að tengja náttúruna við námið og heildarútkomu 

verkefnisins. Þær sýningar sem fóru fram utandyra tengdust yfirleitt 

náttúrunni, var útkoman því náttúrutengd og yfirleitt í tengslum við nánasta 

umhverfi. Jóna lét nemendur koma verkum sínum fyrir á stöðum sem 

nemendur unnu út frá, t.d. ef nemandi vann verk eftir plöntu sem lifir við 

vatnið þá var verkinu komið fyrir við vatnið. 

Hér fyrir neðan verður gefið yfirlit yfir ýmis verkefni sem veita innsýn í 

hið skapandi starf kennaranna. 

4.3.1 Ýmis úti- og grenndarverkefni  

Við gerð rannsóknarinnar og í viðtölunum komu fram ýmsar hugmyndir frá 

kennurunum fjórum um verkefni sem hægt er að vinna utandyra. Þessi 

verkefni geta veitt innsýn í starf kennaranna. Hér koma dæmi og hugmyndir 

að þeim verkefnum sem spjallað var um eða kennararnir höfðu reynt og 

gengið vel í framkvæmd. 
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Mynd 9. Ormur málaður í snjóinn. 

Í töflu 2 má sjá ýmsar kennsluhugmyndir  frá kennurunum þar sem ég flokka 
þær í þemu, lýsi inntaki og greini hversu mikil stýring kennarans er og út frá 
því hversu mikið frelsi nemendur fá til sköpunar. 

Tafla  2  Skapandi verkefni – frelsi og stýring 

Flokkur Verkefnið Sköpun – stýring 

Átthagar 

 

Átthagafræði, teikna fjöllin í 
kring þar sem nemendur 
merkja helstu kennileiti og 
nöfn. 

 

Ganga upp á fjall, hæðir og hóla. 
Finna sér góðan stað og teikna 
útsýnið. 

Kennari ákveður 
viðfangsefni, efni og aðferðir 
– sköpun nemenda felst í því 
að myndgera nágrenni sitt 
eins og þau upplifa og sjá 
umhverfið. 

Kennarinn ákveður 
staðsetningu í þessum tveim 
verkefnum, nemandinn 
velur sér sjónarhorn og 
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Lita olíubrák í höfninni. 

 

 

 

Liggja í snjónum og skoða 
stjörnurnar, reyna að finna 
mynstur. 

 

 

finnur það sjónarhorn sem 
hann vill vinna með. 
Nemandi fær frelsi til þess 
að teikna það sem hann sér 
og lita þá liti sem hann sér í 
umhverfinu og olíunni. 

 

 

 

Kennarinn kynnir fyrir 
nemendum stjörnufræði og 
uppröðun stjarna.   
Sköpunin felst í að  
nemendur horfa upp í 
himininn og finna sín eigin 
tákn eða teikna það sem þau 
sjá. 

 

Veður og 
skammdegi 

Veðurmyndir, leita eftir áferð 
eftir rigningu eða eldgos. Reyna 
að ná fram áferð og tilfinningu 
á pappír. 

 

 

 

Vinna með birtu í myrkrinu, 
athuga hvernig birta kemur af 
tunglinu eða ljósastaurum og 
hvernig leggst hún á umhverfið. 

Kennarinn stýrir 
viðfangsefninu sem er veður 
– Sköpunin felst í því hvað 
nemendur sjá og hvernig 
veðrið kemur fram í mynd 
eða á glugga og þau setja 
það fram á pappír með 
ólíkum aðferðum. Kennari 
stýrir viðfangsefninu, efni og 
áhöldum -  nemendur velja 
sér myndefni. 

Efni í 
náttúrunni  

Finna form í steinum, safna 
þeim saman og útskýra fyrir 
öðrum hvað nemandi sér og 
undirstrika það með litum. 

 

Kennarinn setur fyrir 
verkefnið – Sköpun felst í því 
sem nemendur sjá í hverjum 
og einum steini. 
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Vinna með plöntur og aðrar 
lífverur náttúrunnar, teikna eða 
tálga og finna hlutunum stað í 
umhverfinu og taka myndir. 

 

Skoða greinar og tré og klippa 
greinarnar ef nemendur sjá 
eitthvað úr greinunum, t.d. fugl. 

 

 

 

Vinna með efni, sem finnst í 

náttúrunni, búa til listaverk sem 

hverfur. Hægt að kenna ýmis 

form eins og t.d. stjörnu. 

 

Teikna risamynd með því að 

„ganga útlínur“ í lausamjöll, 

helst við hól svo hægt sé að taka 

mynd og vinna betur með hana. 

 

Mála snjóinn með 
vatnsleysanlegum litum 

 

 

 

 

Kennari ákveður 
viðfangsefnið sem eru 
lífverur í náttúrunni, hann 
velur efni og áhöld – Sköpun 
nemenda felst í að útfæra 
lífveruna sem þau velja sér 
eða búa til sína eigin veru. 

 

Sköpunin í þessu verkefni er 
mikil og gengur út á hvað 
nemendur sjá út úr ótal 
greinum, klippa þær og 
útfæra á sinn hátt – 
Kennarinn gæti stýrt þessu 
verkefni með því að nefna 
þá hluti sem þau eiga að sjá 
fyrir sér. 
 

Útkoma verkefna felst í því 
hvað nemendur finna og 
hvað þeir sjá út úr því. 

 

Kennarinn velur 
staðsetningu verkefnisins – 
nemendur velja 
viðfangsefnið. 

 

Verkefnið getur verið stýrt af 
kennara (sjá mynd 10), 
einnig býður verkefnið upp á 
fjölbreytni og mikla sköpun 
af hálfu nemenda (sjá mynd 
9). 
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Þemadagar 

„Survivor“-dagar, þrautir sem 
þarf að leysa, getur tengst öllum 
námsgreinum. 

Þrautir unnar og stýrðar af 
kennurum skólans – Lítil 
sköpun og meiri kynning á 
viðfangsefnum sem viðkoma 
myndmennt (kennari tók 
dæmi um málmsmíði sem var 
kynnt og prufuð). 

  

Mynd 10. Nemandi í 1. bekk að mála grunnform í snjóinn.  

 

4.4 Safnakennsla  

Misjafnar áherslur eru hjá kennurunum á það hvernig söfn eru nýtt í 

kennslu, svo og atvinnustarfsemi eða vinnustofur listamanna í 

grenndarsamfélaginu.  
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4.4.1 Safnakennsla – hindranir ráða ferðinni 

Viðmælendur mínir voru flestir sammála um að erfitt væri að nýta sér söfn 

eða þá staði sem ekki eru í göngufæri. Nemendur og kennarar þurfa að 

koma sér á staðinn með strætó eða rútu og er ekki nægilegt fjármagn til í 

skólanum svo hægt sé að sinna þessu svo og vel sé. Skólarnir, sem Jóna og 

Sigrún vinna í, eru á höfuðborgarsvæðinu og getur verið erfitt að sækja söfn 

nema með einhvers konar farartæki því langar vegalengdir eru í þau. Jóna 

sagði: 

Sko, ég get það ef ég fæ fjárveitingu fyrir rútu eða, það er 

„soldið“ mál að fara niður í bæ héðan, skipta um strætó og [...] 

Við getum farið á vegum Reykjavíkurborgar á Ásmundarsafn og 

Kjarvalsstaði. Ég held að Ásmundarsafn sé fyrir 8. bekk og 

Kjarvalsstaðir fyrir 6. bekk og þá get ég farið með minn hóp þó 

það sé frekar myndlistin sem fer, já, en ef ég sæki það fast þá 

myndi ég örugglega fá það, sko. 

Sigrún sagði um kostnað og fyrirhöfn við að fara á söfn með nemendum:  

...fyrst og fremst er rútan dýr, ekki til peningar fyrir rútunni, 

bekkir eiga rétt á einni rútuferð fyrir áramót og einni eftir 

áramót og það er planað með löngum fyrirvara af 

umsjónarkennurum. Ég veit ekki hvernig það á að koma okkur í 

þetta allt saman, það er líka hægt að fara með strætó, þá tekur 

það svo langan tíma og og hef ég ekki tíma til þess að fara með 

bekki fram og til baka á þessari einu klukkustund; það er bara 

ein klukkustund sem er lengdin á tímanum. 

Sigrún taldi að ferðir eins og á söfn taki of langan tíma og því þurfi að 

skipuleggja tímann vel og hugsanlega með öðrum kennurum. 

Bekkjarkennarar virðast fá aðgang að rútum en ekki fagkennarar og fannst 

henni það ekki vera sitt mál að skipuleggja slíkar ferðir. Guðrún taldi 

mikilvægara að kenna nemendum um sitt nærumhverfi og ætti því frekar að 

leggja áherslu á umhverfið, heiti staða og fjalla, sem þeir virðist ekki þekkja 

nægilega vel. Guðrún sagði að nemendur færu almennt á þessa helstu staði 

eins og Þjóðminjasafnið og önnur byggðarsöfn bæjarfélagsins en ekki í 

tengslum við myndmennt. Guðrún sagði: 

...við förum alltaf niður að Akranesi í byggðasafnið þar og er 

það bara regla og svo suður til Reykjavíkur í Þjóðminjasafnið, 
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þú veist, en svo er þetta líka peningaspursmál, eins og með 

listasöfn. Ég myndi alveg vilja fara á listasöfn í Reykjavík en það 

hefur ekkert verið gert, sko. 

4.4.2 Aðstæður sem styðja við grenndarkennslu 

Jón hefur tekið skrefið aðeins lengra og er í samstarfi við safnstjóra þess 

bæjar sem hann kennir í. Hann hefur aðgang að þeim söfnum, sem eru í 

bænum fyrir nemendur sína og má nýta þau eins og hann kýs. Hann sagði: 

Það er alltaf auðvelt aðgengi, ég hef farið með flesta bekki í 

söfnin og verið með verkefni tengd söfnunum eins og í fyrra; þá 

var ég með stór verkefni tengt öllum söfnum. 

Einnig fékk hann að sýna verk nemenda á opnunarhátíð á einu safninu 

þannig að nemendur höfðu sýnilegt markmið með þeirri vinnu sem þeir 

lögðu í verk sín. Hann vill að nemendur  fái hvatningu til  að vinna að 

verkefnum sínum. Jón sagði:  

...þeim fannst þetta mjög spennandi og skemmtilegt að hafa 

svona loka „slútt“ á einhverri vinnu, sko. Og með því að hafa 

svona loka „slútt“ þá voru kannski einhverjir áfangar á leiðinni 

sem þeim fannst erfiðari en aðrir en létu sig hafa það því þeir 

sáu tilganginn með því. 

Þar sem Jón er í  göngufæri er í öll söfnin, Safn 1, Safn 2, Safn 3 og Safn 4 

sem eru í bænum, einnig eru margar vinnustofur listamanna staðsettar í 

miðbænum og er auðvelt að komast að þar.  

4.4.3 Tengsl skóla og safna  

Eftir að hafa tekið viðtal við fjóra myndmenntakennara fannst mér vanta 

sjónarmið forstöðumanna safna, upplýsingar um hvað þau gera til þess að 

fá nemendur á söfnin og hvers vegna þeir kennarar, sem ég talaði við í 

rannsókninni, sýndu því lítinn áhuga á að fara á söfn. Ég hafði samband við 

safnstjóra sem ég kalla Dóru í þessu verkefni. 

 

4.4.3.1 Söfnin og möguleikar á samstarfi við skóla 

Dóra sagði að söfnin væru mikilvæg í kennslu barna og þau ætti að nota í 
kennslu þar sem þau eru námsefni eins og náttúran. Einnig væri fjölbreytt 
námsefni inni á söfnum sem kennarar ættu að nýta sér. Dóra sagði: 



 

74 

Það er svo dýrmætt að nota söfn sem bara ..., ég segi stundum 

að söfn eru námsefni alveg eins og náttúran er námsefni og er 

oft talað um það í myndmennt að það vantar námsefni og þá 

eru söfnin algjör fjársjóður. En þá þarf líka að vinna með þau, 

vinna með heimsóknina eða nálgunina og hvernig maður getur 

stýrt því hvernig kennslan fer fram en þetta verður að vera 

svona samtal. 

Hún sagði að ef það ætti að nýta safnheimsóknina þá þyrfti að undirbúa 

hana vel: 

Ef að nýtingin á safninu eða viðfangsefninu á að skila 

einhverjum árangri þá þarf að undirbúa heimsóknina vel og 

ákveða hver er ramminn í heimsókninni, bæði fyrir 

safnkennarann og kennara, svona samtal þar á milli. 

Almennt er talið að maður læri með því að framkvæma í þrívíðum rýmum 
og er það kosturinn við að læra á safni. Í sambandi við þetta sagði Dóra: 

... segja í fræðunum, í fræðslumálum safna þá er alltaf verið að 

tala um, hérna, sem sagt, að maður lærir með því að 

framkvæma og lærir maður á að vera í þrívíðu rými og er sá 

kostur að læra á safni að vera með þetta sjónræna í þessu rými. 

Og það er nákvæmlega það sama og læra í fjörunni og maður 

lærir í gegnum öll skynfærin; það er mjög sterkt í safnfræðslu 

nota sjón, heyrn, lykt og snertingu þegar það má og fer maður í 

gegnum það af hverju má ekki snerta hluti og svo eru gripir, 

sem eru afskráðir, sem eru notaðir sem snertisafn. 

Mikilvægt er að kynna nemendur fyrir söfnunum og annarri starfsemi 
bæjarins sagði Dóra. Viðhorf allra þurfa að verða jákvæðari og starfsmenn 
þessara stofnana þurfa að vinna saman að menntun þeirra sem búa í 
samfélaginu. Svo virðist vera að viðhorf samfélagsins til safna sé það að þau 
séu fyrir ferðamenn en ekki til almennrar fræðslu. Dóra sagði:  

Málið er að skólarnir og söfnin þurfa að tala saman út af því að 

krakkarnir eru samfélagið. Þetta er unga fólkið okkar og ef þau 

eru ekki jákvæð gagnvart söfnunum á staðnum að þá getum 

við bara gleymt þessu, þá getum við bara hent þessu og farið 

að gera eitthvað annað. Söfn ganga ekki út á ferðaþjónustu, 

það er bara einn hluti af þeirra þjónustu. Það er líka þjónusta 
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við nærsamfélagið sem í mínum huga skiptir miklu meira máli 

að, hérna, fólkið á staðnum ákveði hvernig safnið á að vera, 

hvers konar safn er þetta? Hvað er hægt að gera hérna? Og þá 

eru skólarnir algjört lykilatriði en það krefst ákveðins, bara svo 

sannarlega, viðhorfs, já, maður verður að trúa því að maður fái 

eitthvað út úr því að vera út í náttúrunni og að vera á safni. 

Í sambandi við þær upplýsingar sem fengust úr fyrri viðtölum við kennara þá 
langaði mig að vita hvort væri algengara að fá bekkjarkennara á söfnin eða 
myndmenntakennara. Dóra hafði þetta um það að segja: 

Ég held þetta fari bara eftir svæði, en þetta er allt undir 

kennaranum komið. Ég held að góður myndmenntakennari sé 

fullfær að fara með bekki á söfn eins og bekkjarkennari en ég 

held að það sé rétt að þessi peningamál heyri kannski undir 

umsjónarkennaravaldasvið eða hvað það er sem maður getur 

kallað það [.....]ef myndmenntakennarar eiga ekki að fara á 

söfn hverjir eiga þá að fara? Sko, þeir hafa algjöran forgang en 

þeir þurfa að berjast fyrir því og þurfa að sýna fram á það, það 

þýðir ekkert að vera einhver mús út í horni og segja ekki neitt, 

það þarf að sýna fram á hversu mikilvægt þetta er. 

Einnig vitnaði hún í skýrslu Anne Bamford (2011): 

Bamford benti á að, sko, skólar mættu nýta sér söfn miklu 

miklu meira sem hluta af þeirra námskrá og hérna, hún var 

mjög jákvæð yfir mörgu sem var í gangi, ... en vantaði einhvern 

svona „strúktúr“, sértaklega innan þessara kerfa (mennta- og 

safna kerfi), þú veist. 

Dóra sagði að þetta snerist um viðhorf kennara og skipulag. Safnheimsókn 
krefjist ákveðins undirbúnings til þess að hún verði gagnleg og skemmtileg. 
Dóra sagði: 

... það er meðal annars þetta viðhorf og það er ákveðin 

fyrirhöfn að koma með krakka á söfn og fara út fyrir sinn 

þægindaramma en hefðir eru bara val [....] tækifærin eru til að 

tengja heimsókn við námsefni, það eru tækifæri og það er það 

sem gerir þetta svo fjölbreytt og skemmtilegt.  Og hérna, það 

krefst ákveðins undirbúnings og það er hellings vinna og svo 

þegar maður fær..., mér finnst alveg sértaklega gaman að 



 

76 

þessum unglingum sem eru, hérna, koma inn á safnið [....]þetta 

snýst um að tengja skapandi tengingar sem eru svo frjóar og 

skemmtilegar. 

Dóra sagði að nemendur ættu að vera sérfræðingar í sínu sveitarfélagi og 
skólinn þurfi að sinna því að kynna fyrir nemendum sínum þann 
menningararf sem tilheyrir samfélaginu: Hún sagði: 

...þeir eiga að vera sérfræðingar í þessu, þetta er þeirra bær og 

þeir, mér finnst – ef ég hefði eitthvað að segja um stefnu 

skólans – þá finnst mér að, sko, glapræði að horfa fram hjá 

þessum menningararfi. 

Á höfuðborgarsvæðinu eiga unglingar að vera orðnir meðvitaðir um hvað 
borgin þeirra hefur upp á að bjóða og þekkja sitt hverfi. Hún sagði: 

...þeir þurfa að vera meðvitaðir um hvað er í borginni þeirra og 

líka þekkja sín hverfi  og hérna, já, að maður sé meðvitaður um 

umhverfi sitt og menningararfinn. 

4.4.3.2 Kostir þess að læra á safni 

Það fylgja því ýmsir kostir fyrir myndmenntakennara að vinna á safni. Safnið 

býður upp á fjölbreytt námsumhverfi og verkefni sem hægt er að tengja í 

myndmenntakennslu við skapandi starf í skóla. Það eru þó alltaf einhverjir 

vankantar á og skynjar Dóra óöryggi gagnvart því að koma á söfn eða í 

samfélagið. Hún sagði: 

...ég skynja svona ákveðið óöryggi gagnvart þessu að stíga út úr 

skólakerfinu og skólastofunni, stíga út úr, hérna, öllum þessum 

greiningum og þessu kerfi, sem á vissulega rétt á sér og allt 

það, en stundum þurfum við að vera dálítið skapandi og, hérna, 

þú veist, að njóta þess sem er í kringum okkur og vera vakandi 

fyrir því. Og, hérna, athuga hvort nemendurnir blómstra ekki í. 

Þetta er alveg í samræmi við Gardner og 

fjölgreindakenninguna. 

Nemendahópurinn er fjölbreyttur og ná sumir nemendur aldrei að njóta sín 
inni í skólastofunni. Dóra sagði: 

...það liggja svo mikil tækifæri að vinna á svona vettvangi því 

það er oft svo „erfiðu krakkarnir“ sem eiga dálítið erfitt með 



 

77 

hefðbundið nám, svona línulaga bóknám. Þú byrjar hér og 

endar hér af því að fræðsla í óformlegu umhverfi, eins og 

söfnin og náttúran ..., maður veit aldrei hvað gerist. Þetta er 

umhverfi sem að ..., þetta er algjörlega ólíkt þessari bók sem 

maður heldur sér svo oft í sem kennari að, hérna, að það eru 

erfiðu krakkarnir, eða þeir sem læra á annan  hátt og „fúnkera“ 

ekki í bókinni, að þeir blómstra hérna inni og þarna, þarna eru 

tækifæri alveg hægri og vinstri. 

Líkt og Guðrún sagði þá taldi Dóra að nemendur, sem gengur ekki vel í 
hefðbundnu rými skólans og skólastofunnar, gætu blómstrað utan hennar. 
Hún sagði: 

...hann kominn út úr þessu hlutverki sínu sem þessi erfiði 

einstaklingur eða einstaklingurinn sem getur ekki eitthvað og 

er hann orðinn rosalega klár í þessu hlutverki og, bara, vá, 

frábært. 

Hún fjallaði líka um hversu erfið myndlist og list geti almennt verið, þar sem 
hún sé oft mjög ögrandi. Það geti vakið upp umræðu og gagnrýna hugsun. 
Hún tók Safn 2 sem dæmi um verk sem sé ekki nægilega vel samþykkt í 
samfélaginu og sem ekki allir skilja. Verkið fjalli hins vegar um svo margt 
sem sé allt hægt að tengja grunnstoðum menntunar (Unesco, e.d.). Hún 
sagði: 

...myndlist verið alls konar og, hérna, oft rosalega erfið og getur 

hún oft verið svona ögrandi og við sjáum bara Safn 2, það eru 

nú ekki allir sammála, og bara er þetta list? Þú veist þessi 

innsetning en ef maður fær fólk til þess að skilja pælinguna á 

bak við og kannski, sko, það er starf myndmenntakennara að 

opna þennan heim aðeins. Pældu bara í hvað myndlist hefur 

rosalega sterk áhrif, að þú verður svona reiður að þú, ef hún 

ögrar þér svona mikið, að þú fussar og sveiar, það eru bara 

alvöru-viðbrögð. Öll myndlist þarf ekki að vera falleg og hún 

spyr spurninga og veltur upp alls konar, svona, og það er bara 

oft óþægilegt.  

Dóra telur leikskólann hafa meiri möguleika á að koma vegna sveigjanlegri 
dagskrár, sem grunnskólinn hefur ekki. Áhugvert væri að skoða þennan þátt 
ásamt öllum þeim kostum og göllum við grenndarkennslu til þess að skoða 
aukna möguleika á frekari kennslu utandyra í myndmennt. 
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Svo virðist vera að margar hliðar séu á því hvernig grenndarkennslu sé 

háttað og það sé alltaf hægt að læra eitthvað nýtt sem  nýta má í kennslu 

barna í grunnskóla. Í næsta kafla tók ég saman helstu niðurstöður og fræðin 

sett saman í samantekt og umræður. 
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5 Samantekt og umræður 

Í þessu verkefni hef ég skoðað grenndarkennslu fjögurra myndmennta–

kennara, athugað hvort og hvernig samstarfi kennara er háttað og hvernig 

sköpun og umhverfismennt birtist í starfi myndmenntakennara í 

grenndarkennslu. Einnig kynnti ég mér viðhorf safnstjóra til samstarfs skóla 

og safnsins þar sem hún vinnur. Hér dreg ég saman og ræði niðurstöður í 

ljósi þeirra fræða sem fjallað var um í fræðilega kaflanum.  

Rannsóknarspurningarnar eru: Hvernig nýta myndmennta–kennarar 

tækifæri sem grenndarkennsla gefur? Hvernig er samstarfi myndmennta–

kennara háttað við aðila innan og utan skólans um grenndarkennslu? 

Hvernig birtist umhverfismennt í starfi myndmenntakennara í grenndar–

kennslu? 

5.1 Grenndarkennsla í átt að sjálfbærnimenntun 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós áhugi hjá þátttakendum á því að 

fara út með nemendur og gefa þeim tækifæri til að njóta þess að anda að 

sér frísku lofti, hlaupa um og nýta efnivið sem náttúran býður upp á, einnig 

rusl sem hægt er að taka og nota í listaverk. Mörg áhugaverð verkefni hafa 

verið unnin utandyra og líta viðmælendur mínir á umhverfi sitt sem kost í 

kennslu og námi og uppsprettu hugmynda. Kennararnir í rannsókninni telja 

útikennslu vera góða leið í kennslu sem býður uppá fjölbreyttara nám þar 

sem nánasta umhverfi skólans er skoðað og unnin fjölbreytt verkefni með 

sjálfbærni og umhverfismennt að leiðarljósi.  

Nám utan veggja skólans eykur þekkingu nemenda á umhverfi þeirra og 

eykst með því sjálfsvitund þeirra (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 23). Dóra 

safnstjóri telur að hver og einn nemandi eigi að vera sérfræðingur í sínu 

samfélagi og í litlu bæjarfélagi eigi allir nemendur að vita allt um þau söfn 

sem séu á staðnum. Að mati Dóru eiga nemendur á höfuðborgarsvæðinu að 

þekkja sitt umhverfi, vita hvað borgin býður upp á og eigi að hafa heimsótt 

helstu staði og einkenni borgarinnar.  

Dewey (2000b) segir að kennsla í raunverulegum aðstæðum, þegar 

námsefni og aðstæður tengjast, stuðli að því að framkvæma og að gera 

verkefnin raunveruleg. Verkefni viðmælenda minna ganga mikið út á að 

sækja sér efni úti og tengja það raunverulegum viðfangsefnum eins og 

umhverfismálum og sjálfbærni. Samkvæmt Dewey eiga nemendur að gera 
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sér grein fyrir mikilvægi náttúrunnar og lifandi verum í umhverfi sínu. Þegar 

nám er tengt útiveru er hægt að vinna með siðferðislega þætti um 

umhverfismál í heimabyggð og umhverfisvernd. Raunverulegar aðstæður 

geta skapað námsvettvang fyrir menntun til sjálfbærni, þar sem 

einstaklingurinn er virkjaður í sínu samfélagi til þess að skapa stöðuleika 

fyrir sjálfbært samfélag (Páll Skúlason, 1998, bls. 16; Redmond, Foran og 

Dwyer, 2010, bls. 108). 

5.2 Nemandinn og kennarinn 

Ýmsir þættir hafa áhrif á grenndarkennslu í skólum eins og fram kom í 

þessari rannsókn. Í þessum hluta er farið yfir þá þætti sem snúa að 

kennurum og nemendum.  Fjallað verður um það sem grenndarkennsla 

kennaranna fjögurra býður nemendum þeirra og skoðað hvaða áhrif 

kennarinn hefur með viðhorfi sínu til kennslu utan veggja skólans. 

5.2.1 Þroski barna og áhrif grenndarkennslu 

Fjölbreytni í kennsluaðferðum er talin forsenda þess að efla greindasviðin. 
Maðurinn nýtir greindirnar til þess að leysa verkefni sem koma fram í 
daglegu lífi. Þessar kenningar styðja mikilvægi grenndarkennslu. Gardner 
(1983) telur að hver og einn búi yfir hæfni á öllum greindasviðum og með 
æfingu sé hægt að örva þær greindir. Trausti Þorsteinsson (1996) segir – 
með því að vitna í Dewey – að menntun eigi að byggja á því að menn séu 
félagsverur og læri best í raunverulegum aðstæðum með öðrum 
einstaklingum. Dewey (2000a) segir að nemandinn sé virkur þátttakandi í 
skipulagi náms þar sem hann hefur eitthvað að segja um námsframvindu 
sína.  Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kemur í ljós að 
þátttakendurnir eru sammála um mikilvægi grenndarkennslu þó þeir leggi 
misjafna áherslu á hana. Guðrún lítur svo á að útivera og að tengja 
nemendur við sitt umhverfi hafi mikil áhrif á þá. Hún telur að útinám hafi 
áhrif á sjálfstraust og efli öll skynfæri. Hún sagði að samkvæmt reynslu sinni 
hafi útinám haft mikil og þroskandi áhrif á nemendur. Nemendur styrktu 
félagsfærni sína og gæti útinám bætt bekkjarandann. Einnig hefðu listir áhrif 
og efli skynjun og hugsun. Hlutverk kennaranna er að virkja skynfærin svo 
nemendur verði næmari fyrir umhverfinu og með því eykst sjálfsvitund, 
sagði Guðrún. Einnig töldu einn kennaranna og safnstjóri að þeir nemendur  
sem eiga erfitt með að sitja kyrrir í tímum, þeir sem eru stimplaðir óþekkir 
nemendur, njóti sín betur úti. Í hverjum nemendahópi eru misduglegir 
nemendur og eru þeir með alls konar sérþarfir. Þessar sérþarfir eru ekki eins 
sýnilegar utandyra eða inni á söfnum þegar nemandinn er kominn í annað 
umhverfi. 
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5.2.2 Viðhorf og vankantar 

Viðhorf kennara eru hluti af starfskenningu þeirra. Hugtakið „starfskenning“ 

er notað um þær hugmyndir sem einstaklingurinn hefur sem hann nýtir sér í 

beinum athöfnum í starfi. Starfskenning getur verið fagleg og persónuleg og 

mótast hún af þekkingu, reynslu og lífssýn kennararans (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 1993, bls. 1).  Ólík lífssýn og ólík grundvallar viðhorf er það 

sem skiptir miklu máli í starfskenningu kennara (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

1993, bls. 4). Allt sem kennarar gera byggir á ákveðinni kenningu um starfið 

sem breytist eftir því sem þekking þeirra eykst (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

Í niðurstöðum kom vel í ljós hvernig grenndar- og útikennsla er nýtt af 

viðmælendum mínum. Þeir eru með ólíkar áherslur og eru misvel tilbúnir að 

nota það sem samfélagið og náttúran hefur uppá  að bjóða. Viðhorf þeirra 

er hluti af mismunandi starfskenningum sem hafa mótast af ólíkum 

skoðunum og bakgrunni. Kennararnir fræmkvæma grenndarkennslu ólíkt en 

leggja þeir þó meiri áherlsu á að vera með kennslu úti í náttúrinni sem 

birtist fremur sem útikennsla en síður í tengslum við samfélagið eða í 

safnakennslu.  Jón hefur betri aðgang að söfnum en aðrir og er viðhorf hans 

því jákvæðara til þess að fara með nemendahópa þangað og nýta það í 

kennslu. Viðhorf kennaranna er yfirleitt jákvætt en samt mis jákvætt til þess 

að vinna með nemendum utan skólans. Í niðurstöðum kom fram að sumir 

lögðu meiri áherslu á nám utan veggja skólans heldur en aðrir. Einn af 

þessum fjórum kennurum taldi margt annað mikilvægara en 

grenndarkennslu og kemur ákveðið viðhorf bersýnilega í ljós þar. Þannig má 

sjá að starfskenning og þar með viðhorf kennara er einn af þeim þáttum 

sem hefur áhrif á hvernig og hvort þeir nýta sér grenndarkennslu í sínu  

starfi. 

Ýmislegt hamlar því að grenndarkennsla sé ekki eins mikil og almenn 
útikennsla að sögn kennaranna. En það getur verið tíminn sem 
myndmenntakennarar fá með nemendum sínum, samstarf milli kennara og 
skipulag, veðurfarið á Íslandi, ferðamátinn og ýmislegt fleira sem kennarar 
setja fyrir sig við nám barna utandyra og í samfélaginu. Meiri áhugi er á því 
að kynna fyrir nemendum nærumhverfi þeirra heldur en að fara á söfn. 
Aðstæður eru misgóðar til að fara á söfn, fjarlægð frá skóla kallar á kostnað 
og sveigjanleika í stundaskrá. Hindranir eru til staðar en hægt er að finna 
lausnir á þeim, lausnamiðuð hugsun kennara og stjórnenda yfirstígur 
margvíslegar hindranir.  Mörg slík vandamál má leysa með jákvæðum 
viðhorfum og samstarfi kennara. 

Þegar kennari fer með nemendur út þarf að undirbúa og skipuleggja 

tímann vel þar sem kennarinn þarf að gera ráð fyrir veðurbreytingum og 

bregðast við þeim. Samkvæmt viðmælendum mínum virðist lítil sem engin 
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útikennsla vera á veturna vegna veðurs og annarra þátta sem tilheyra 

vetrinum. Haustin og vorin eru frekar notuð til útikennslu þar sem 

auðveldara er að fara út og hægt að njóta þess betur. Að mati Sigrúnar 

hefur kennarinn of lítinn tíma til þess að skipuleggja kennslustund utan 

veggja skólans (viðtal, 4). Grenndarkennsla kallar á mikið skipulag og 

stoppar þetta Sigrúnu í því að skipuleggja grenndarkennslu, sérstaklega ef 

hún ætlaði að fara á söfn (viðtal, 4). Í niðurstöðum kom fram að úr 

skipulagsvinnu dregur með aukinni reynslu og eftir því sem fleiri verkefni 

færast í verkefnabunkann. Ekki þarf alltaf að finna upp hjólið og geta 

kennarar notað sama verkefnið oft. Ef kennari fer með nemendur sína á 

söfn er einnig hægt að nálgast alls konar verkefni tengd sýningunni, sem er 

á dagskrá hverju sinni, og þarf kennarinn því ekki að sinna verkefnum tengd 

safninu. 

Viðhorf kennara til útikennslu skiptir miklu máli hvort sem það er viðhorf 

til aðstöðu, veðurs eða skipulags. Góð aðstaða styður við og ýtir undir 

útikennslu. Í góðri aðstöðu felst til dæmis skjól, eldstæði, sæti og bekkir eins 

og sjá má á myndum 3, 4 og 5 (viðtal,  1 og 4).. Kennararnir sem hafa góða 

aðstöðu eru jákvæðir gagnvart útikennslu. Ef viðhorfið er jákvætt láta 

kennarar erfiða aðstöðu ekki stoppa sig og nýta kringumstæðurnar eins og 

þær eru (Viðtal, 2). 

5.3 Skapandi kennsluhættir í samvinnu við skóla og samfélag 

Kennararnir fjórir nota samfélagið utan skólans, söfn, vinnustofur 

listamanna eða fyrirtæki almennt ekki mikið eða jafnvel ekki neitt. 

Undantekning frá þessu er Jón en hann vinnur í litlum bæ, skólinn er á 

miðsvæði bæjarins og eru menningarstofnanir bæjarins í göngufæri. Þar eru 

nokkur söfn og vinnustofur og eru nemendur skólans alltaf velkomnir í 

fyrirtæki bæjarins.  

Listir eru mikilvægar, í listum  hefur enginn rétt eða rangt fyrir sér. Í 

gegnum listir getur nemandi lært betur á sjálfan sig og notað þær til að tjá 

sig, þá má nemandinn hafa sína skoðun og er hún jafn rétt og hver önnur 

(Eisner, 2002, bls. 194). Því er listkennsla svo öflug, nemandinn getur lært 

gagnrýna hugsun og að mynda sér sínar eigin skoðanir. Með því að 

heimsækja söfn kynnast nemendur list- og verkmenningu samfélagsins og 

læra að njóta hennar. Þátttaka í gagnrýnum umræðum um listir og 

handverk hjálpar nemendum að skilja menningu okkar betur. Sköpun opnar 

nýja möguleika í kennslunni og veitir nemendum innsýn í list og listferlið 

sem listamaður fer í gegnum við gerð listaverka. Eins og segir í skýrslu 

Bamford (2011, bls. 8-9) þar sem hún fjallar um  hversu mikilvæg listkennsla 
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er og það sé æskilegt að samþætta hana almennu námi. Hún telur að greina 

þurfi á milli þess sem hún kallar menntun í listum og menntunar í gegnum 

listir. Íslenskir skólar standa sig ágætlega í listkennslu en það vanti upp á að 

gera námið merkingarbært þannig að þekkingin yfirfærist og nýtist í öðru 

námi. Samvinna milli skóla og annarra stofnana gæti bætt og eflt 

listkennsluna mikið. Kennararnir í rannsókninni töldu sig sinna fjölbreyttri 

listkennslu bæði inni og úti, það kom fram bæði í viðtali og í 

vettvangsathugun. Aðferðir kennaranna eru misjafnar og mis stýrandi.  

Mér þótti áhugavert það sem safnstjóri sagði mér um þá leikskólahópa 

sem heimsækja söfnin, bæði í Reykjavík og úti á landi. Leikskólar hafa opnari 

stundaskrá og hafa því sveigjanlegri tímaramma. Þeir  koma því meira á 

söfnin en grunnskólanemendur, tíminn og stundataflan eru líklega skýringin 

á því. Svo virðist vera að fjármagn til ferða stoppi ekki leikskólana í því að 

njóta þess sem sem samfélagið hefur upp á að bjóða. 

Samþætting var ekki mikil við aðrar námsgreinar eða við aðrar stofnanir 

utan skólanna hjá viðmælendum mínum. Ein undantekning var á því í skóla 

2 en þar var allur veturinn skipulagður í þemum og voru því allir kennarar 

skólans að vinna með svipuð eða sömu viðfangsefni. Í þeim skóla er mikil 

samvinna en með árunum hafa þemadagarnir þurft minni skipulagningu 

sem segir okkur að hefðin skapar ákveðin þægindi og sparar vinnu. Skipulag 

og tími var það sem hinir kennararnir töldu standa í vegi fyrir aukinni 

samþættingu í viðkomandi skólum. Einnig eru verkefni, sem nauðsynlegt er 

að kenna, sem kennararnir töldu erfitt að koma inn í þematengt skipulag. 

Samþætting gengur hins vegar ekki eingöngu út á þemadaga eða skipulag 

þeirra, hún felur einnig í sér tengingu milli námsgreina. Samþætting hefur 

marga kosti en vera kann að kennarar hræðist að vinna með öðrum þegar 

þeir hafa unnið einir í einhvern tíma. Kennararnir sem ég ræddi við voru þó 

jákvæðir fyrir því að vinna með öðrum. Listgreinakennarar eru hins vegar 

mikið í hlutverki ráðgjafa fyrir bekkjarkennara og leita þeir í efni og áhöld 

sem listgreinakennarar eru með inni í stofum sínum að sögn kennaranna 

fjögurra. Almennt eru þeir jákvæðir gagnvart því að veita þá hjálp sem 

óskað er eftir en það virðist gleymast að fá þá til samstarfs í skipulagningu 

verkefna. 

5.4 Samantekt og lærdómar 

Í niðurstöðum kom fram að allir myndmenntakennararnir hafa gaman af því 

að fara út með nemendur sína og telja þeir kostina marga. Þeir telja flesta 

nemendur hafa mikinn áhuga á að brjóta upp hefðbundna kennslu með 

útiveru og kennararnir töldu þetta góða leið til þess að tengja nám við 
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samfélagið utan skólans. Helstu ástæður þess að viðmælendur mínir nýta 

sér útikennslu eru að hún býður upp á fjölbreytta og skapandi kennsluhætti. 

Umhverfið býður upp á svo margt en kennararnir leggja misjafnar áherslur á 

útinámið.  

Þau meginatriði sem komu fram í þessu verkefni eru:  

 

Aðstaðan skiptir máli en viðhorf kennaranna skiptir meira máli – jákvæð 
viðhorf yfirstíga hindranir. Kennararnir hafa trú á að nemendur hafi gott af 
því að vera úti og takast á við verkefni sem tengjast nærumhverfi þeirra. 
Sjálfbærni, grenndarkennsla og útikennsla eru mikilvægir þættir sem gefa 
nemendum tækifæri á því að kynnast t.d. heimabyggð og menningu og 
einnig tækifæri á að kynnast fjölbreyttum kennsluháttum. Hreyfingin er 
mikilvæg og segja fræðin að virkir einstaklingar standi sig betur í námi og 
hafi aukið sjálfstraust og ánægju. Náttúran bíður nemendum aukið svigrúm 
til hreyfingar þar sem umhverfið er víðfeðmara heldur en skólastofan. 
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hefur útivera góð áhrif á 
nemendur sem eiga erfitt með að sitja og hlusta inni í kennslustofunni. 
Einnig eykst sjálfsvitund þeirra með aukinni þekkingu á umhverfinu. Gott 
væri að nemendur lærðu um heiti fjalla og örnefni í sínu umhverfi. Aukin 
vitund nemenda á sínu eigin umhverfi hjálpar þeim að taka afstöðu til 
siðferðilegra mála sem tengjast umhverfinu og náttúrunni. Með því að færa 
kennsluna út eru auknar líkur á því að geta gert kennsluna raunverulegri og 
viðfangsefnin umfangsmeiri. Með grenndarkennslu í grunnskólanum er 
hægt að kenna börnum að njóta náttúrunnar og nýta það sem hún getur 
gefið okkur. Grenndarkennsla býður upp á fjölbreytni, það leynast svo mörg 
verkefni fyrir utan skólann og áhugaverð viðfangsefni. Þegar gott aðgengi er 
að stofnunum bæjarins verður það til að auðveldara er að nýta 
nærsamfélagið í kennslu og þá þekkingu sem þar er að finna. 

Samþætting er ekki bara að sameina námsgreinar í þemavinnu. 
Samþætting þarf að vera meira og þurfa kennarar að taka mið af stærri 
markmiðum s.s. sjálfbærni, að styrkja sjálfsmynd og verða virkur 
þátttakandi í samfélagi manna. Í grenndarkennslu samþætta kennarar skóla 
og samfélag. Með því að samþætta skóla og samfélag getur kennari 
leiðbeint nemendum sínum um ýmislegt í nærumhverfi þeirra. Einnig 
stuðlar það að sjálfbærni og vekur umhverfisvitund þeirra, í fræðunum segir 
að umhverfið sé hluti af sögu nemandans og því mikilvægt að efla hana og 
hans sjálfsvitund. Meðvitund nemenda er aukin með því að efla þekkingu 
þeirra í átt að sjálfbærni og kenna þeim hvað þeir geta gert til þess að hafa 
áhrif á umhverfi sitt. Þannig stuðla kennsluhættir hennar að getu nemenda 
til aðgerða. Hægt er að samþætta nám við samfélagið með því að 
heimsækja söfn. Söfnin eru fyrir okkur öll og býr þar þekking sem mikilvægt 
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er að nýta til þess að auka þekkingu nemenda á sínu eigin samfélagi. 
Nemendur fá tækifæri til að auka þekkingu sína á verkmenningu 
samfélagsins og læra að njóta hennar. Til þess að auka samþættingu milli 
námsgreina þarf kennarinn að taka skref í þá átt og líta á samstarf við aðra 
kennara jákvæðum augum. 

Samvinna kennara þarf að vera vel studd og hlúð að henni: Það þarf að 
opna fyrir samvinnu  og gera listgreinakennara að raunverulegum 
jafningjum í samstarfinu fremur en að nota þá eingöngu til ráðgjafar. Þar 
sem er öflug samvinna milli kennara er auðveldara að nálgast vinnu sem 
þegar hefur verið unninn. Aukið samstarf skapar þægindi fyrir kennara og 
sparar vinnu. Með góðu samstarfi er einnig hægt að beita fjölbreyttum 
kennsluháttum og verður verkefnið víðtækara. Síðast en ekki síst getur gott 
samstarf kennara aukið líkurnar á grenndarkennslu og sjálfsvitund 
nemenda. 

Myndmenntakennarar ættu að mynda sér skýra stefnu í sinni 

listgreinakennslu og skoða hvernig stuðla má að aukinni þekkingu nemenda 

á sínu umhverfi. Ýmsar leiðir eru að þessari þekkingu og ætti 

grenndarkennsla að vera jákvæð aðferð bæði fyrir kennara og nemendur. 

Myndmenntakennarar þurfa einnig að líta í eigin barm og skoða sína 

kennslu og hvort hún sé í samræmi við þeirra stefni eða starfskenningu 
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6 Lokaorð og ályktanir 

Við gerð þessa verkefnis hef ég lært margt í sambandi við grenndarkennslu 

myndmenntakennara en mitt helsta markmið var að kanna hvernig 

myndmenntakennarar nýta tækifæri sem grenndarkennsla gefur. Ég 

skoðaði hvor ýtt væri undir skapandi vinnu, umhverfismennt og samstarf 

við aðra kennara og aðila utan skólans. Ég valdi að skoða grenndarkennslu 

fjögurra myndmenntakennara betur þar sem ég hef séð að slík nálgun gefur 

tækifæri til fjölbreytni í námi og kennslu. 

Þegar ég valdi mér viðfangsefni í þetta lokaverkefni hafði ég tekið eftir 
því hversu sjaldan kennarar fóru út með nemendur, en þegar það var gert 
kom í ljós hversu gaman það var. Þess vegna kviknaði þessi áhugi. Einnig 
langaði mig að skoða betur nýtinguna á söfnunum sem eru starfrækt okkur 
til ánægju og fræðslu. Það kom mér á óvart hversu lítið kennarar nota 
söfnin en þau bjóða upp á ýmislegt áhugavert þegar kemur að heimsóknum 
nemenda og kennara. 

Þær heimsóknir, sem ég fór í tengslum við þetta verkefni, opnuðu huga 
minn mikið gagnvart grenndarkennslu og möguleikunum sem hún býður 
upp á. Mikilvægt er að kenna nemendum sögu þess samfélags, sem þeir búa 
í, vegna þess hversu áhrifaríkt það getur verið að þekkja sögu sína. Þá þekkir 
maður sjálfan sig betur, það eykur sjálfsvitund og sjálfstraust. Einnig er 
mikilvægt fyrir náttúrulegar og mannlegar auðlindir okkar að kenna 
nemendum mikilvægi náttúruverndar og skapandi hugsunar. Með útinámi 
stuðlum við að aukinni þekkingu á náttúrunni, með því lærum við frekar að 
njóta og þykja vænt um okkar nánasta umhverfi og það sem það hefur upp 
á að bjóða. 

Leggja þarf áherslu á að allir kennarar sjái mikilvægi þess að vera úti, 
kenna nemendum og okkar eigin börnum hvað það skipir miklu máli að vera 
úti og njóta alls þess sem náttúran gefur okkur. Með því lærum við að virða 
hana og með aukinni virðingu metum við betur gjafir hennar. Þá fyrst getum 
við þokast í átt að sjálfbærni í vinnu okkar og lifnaðarháttum. Það viðhorf er 
erfitt að kenna þeim sem hafa ekki nægan skilning á náttúrunni og 
væntumþykju til hennar. 

Ég tel að það sé ýmislegt sem hamlar grenndarkennslu í skólum. Eins og 
kom fram í niðurstöðum þá virðist stundataflan hafa mikið að segja um það 
hvort kennarar fara út með nemendur sína og þá sérstaklega á söfn eða á 
aðra staði. Ef það tekur mikinn tíma og fyrirhöfn hefur það hamlandi áhrif. 
Það skiptir svo miklu máli að kynna fyrir nemendum hvað samfélagið býður 
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upp á og ætti myndmenntakennsla að vera tilvalinn vettvangur fyrir slíka 
kennslu því þar lærum við um listir og menningu. Sterkasta aflið er þó 
líklega viðhorfið til mikilvægis grenndarkennslu og að beita skapandi 
lausnum til að yfirvinna hindranir. Í útiveru skipir máli að vera skapandi og 
horfa á umhverfi sitt sem tækifæri til náms. Með því eflist leit nemenda og 
kennara að lausnum 

Það er alltaf gaman að sjá hvað aðrir aðhafast og fer maður til baka 
uppfullur af hugmyndum sem hægt er að nýta í sinni eigin kennslu en það 
var líka einn tilgangurinn með verkefninu. Ætlunin var einmitt að varpa ljósi 
á námstækifæri sem búa utan skólanna sjálfra og benda á hvernig hægt sé 
að nýta nánasta umhverfi, náttúruna, söfn, hús eða annað utan skólans í 
kennslu barna í myndmennt og skilgreind er sem grenndarkennsla – og 
koma á framfæri við aðra í þessari ritgerð en jafnframt að taka þá þekkingu 
og setja hana í minn reynslubanka. 

Miklar áherslubreytingar hafa orðið á grenndarkennslu síðastliðin 50 ár. 
Fyrr á árum fór kennslan að töluverðu leyti fram utan veggja skólans þar 
sem undirbúa þurfti nemendur undir vinnu á fullorðinsárunum. Núna 
gengur grenndarkennsla frekar út á upplifun og tækifæri til að gera og 
framkvæma og þannig aukna menntun og víðsýni nemenda gagnvart þeim 
náttúruauðlindum sem við eigum. Kennararnir leggja einmitt mikla áherslu 
á umhverfismennt í sinni grenndarkennslu. Töluverð vakning er meðal 
íslenskra skóla eftir að Landvernd (2000) fór af stað með grænfánaverkefni 
sitt og finna viðmælendur mínir fyrir því í sínu starfi.  

Grenndarkennsla og samþætting námsgreina getur hentað íslensku 
skólakerfi þar sem hvort tveggja byggist á einstaklingsmiðuðu námi. Í 
aðalnámskrá er gerð krafa um að skipuleggja kennsluna á þann hátt. 
Grenndarkennsla eykur fjölbreytni í skólastarfinu og nær námið til fleiri 
nemenda heldur en ef kennslan fer eingöngu fram innan veggja 
skólahúsnæðisins. Utanhúss geta nemendur einnig tengt náms sitt við 
atvinnustarfsemi og með því eru verkefninu, sem þeim er sett fyrir, sett ný 
markmið. Þetta kom fram þegar nemendur fengu að halda 
myndlistasýningu í einu safni í lok skólaárs. Þá fundu nemendur aukinn 
hvata til að standa sig vel.Kennararnir sem ég ræddi við nýttu sér 
samþættingu og samfélagið ekki eins mikið og ég átti von á en það er þá 
verkefni sem ég get tekið með mér í mitt starf og stuðlað að því að efla 
þekkingu nemenda minna á samfélaginu utan skólans í samstarfi við aðra 
kennara skólans.  

Helstu lærdómar sem draga má af þessari rannsókn eru að viðhorf 
kennara skipta miklu máli og að jákvæð viðhorf ýta undir lausnir og eru 
megin forsenda þess hversu öflugir þeir eru í skipulagi og framkvæmd 
grenndarkennslu. Þannig gefa jákvæð viðhorf kennaranna skapandi hugsun 
færi á að vinna framhjá þeim hindrunum sem á vegi þeirra verða við 



 

89 

framkvæmd grenndarkennslu. Þessi rannsókn getur einnig gefið öðrum 
kennurum hugmyndir um hvernig hægt sé að nýta grenndarkennslu og hvað 
þeir geta gert þil þess að efla hana í sinni kennslu.  

Eftir gerð þessarar rannsóknar hvet ég myndmenntakennara til að nýta 
sér grenndarkennslu, vinna með skapandi verkefni og fjölbreytta 
kennsluhætti og þannig að stuðla að skapandi námi barna. Ég sé einnig 
ýmislegt sem gagnlegt væri að skoða betur. Til dæmis væri lærdómsríkt að 
skoða sköpun myndmenntakennara betur, skilgreina nánar hvað séu 
skapandi verkefni og hvort kennararnir séu of stýrandi í sínu verkefnavali og 
í útlistun verkefna. Einnig væri áhugavert að skoða hvernig áhrif útivera 
hefur á þau börn sem þrífast illa innan skólastofunnar.  

Í lokin vil ég þakka fyrir það samstarf sem ég átti við kennarana og 
safnstjórann sem tóku þátt í rannsókninni.  
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Fylgiskjöl 

Samþykki um viðtal og vettvangsathugun 

Ég undirrituð er nemandi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég er að ljúka meistaragráðu 

við skólann og er að vinna að M.Ed.-verkefni mínu sem kallast Grenndarkennsla 

myndmenntakennara. Leiðbeinendur í verkefninu mínu eru Svanborg R. Jónsdóttir lektor 

(svanjons@hi.is) og Hafdís Guðjónsdóttir, prófessor (hafdgud@hi.is) á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Í rannsókn minni vil ég fá innsýn í starf myndmenntakennara og spyrja út í 

hugmyndir hans um grenndarkennslu/útikennslu. Ég vil óska eftir leyfi kennara til að afla 

upplýsinga og fylgjast með kennslustund sem kennd er utan veggja skólans. Mér þætti vænt 

um að fá samþykki fyrir því að nota upplýsingar úr viðtali og vettvangsathugun í 

lokaverkefnið mitt. Í allri gagnaskráningu og niðurstöðum sem verða birtar verða dulnefni 

notuð yfir nöfn þátttakenda og skóla þannig að ekki sé hægt að tengja nöfn viðmælenda 

minna við niðurstöður. Eftir að rannsókn lýkur mun ég eyða öllum skjölum, prentuðum og 

því sem hefur verið unnið í tölvu. Myndum eða öðru sem verður til við rannsóknarstarf, sem 

tengist þessu verkefni, og því sem ég hef safnað á vettvangi  eða með viðtölum, verður eytt 

(eftir að ritgerð hefur verið samþykkt).  

Rannsóknin ætti að gagnast myndmenntakennurum, sem hafa áhuga á að ígrunda sína 

eigin kennslu, og kennurum sem vilja taka upp eða efla grenndarkennslu. Þátttakendum er 

heimilt að draga sig í hlé hvenær sem er á meðan rannsókn stendur. Hægt er að ná í mig í 

síma 695 8245 eða á póstfangi rhs6@hi.is. 

Dagsetning og undirskrift  

_______________________________________________ 

Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir  

 

Ég undirrituð hef lesið ofangreindar upplýsingar og veiti samþykki mitt til að taka 

viðtal við mig sem verður tekið upp og að fylgjast með grenndarkennslu hjá mér 

(útikennslu og eða safnakennslu). 

Staður og dagsetning 

_________________________________________________ 

_________________________________________ 

Undirskrift myndmenntakennara 
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Spurningar  

Skapandi grenndarkennsla 

1. Hvað telur þú mikilvægast í grenndarkennslu? 

2. Hvernig upplifir þú starf þitt utandyra? 

3. Hvað finnst þér um samþættingu námsgreina? 

a. Samþættir þú námsgreinar í grenndarkennslu? 

4. Hvernig nýtir þín námsgrein sér söfn í nágrenninu? 

a. Hvaða söfn nýtir þú? 

b. Hvernig verkefni vinnur þú út frá söfnunum? 

5. Hver er menntun þín?  

6. Hvað ertu búinn að kenna lengi? 

7. Er eitthvað sem að þig langar til að bæta við? 
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Atriðaorðalisti fyrir lokaverkefni M.Ed. 

Vettvangsathugun 

 

Skólalóðin 

1. Skólalóðin 

2. Svæðið í kring 

3. Hvað býður umhverfið upp á? (skoða kort) 

 

Athugun í útikennslutíma. 

 Hvað er verið að kenna? 

 Tengist það á einhvern hátt list- eða verkgreinum? 

 Hvernig nýtir kennarinn sér umhverfið? 

 Viðhorf nemenda og kennara til útikennslu? 

 Hvernig er veðrið? 

 Framkoma, samvinna, jákvæðni milli nemenda og kennara. 

 Hvaða kennsluaðferðir eru notaðar í kennslunni? Eru notaðar 
óhefðbundnar kennsluaðferðir. 

 Hvernig nýtir kennari sér sköpun í kennslunni? 

 Hvernig ráða nemendur við frelsið utandyra? 

 


