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Útdráttur 
 
Eftirfarandi ritgerð er ætlað að styðja við hugmyndahandbókina 21 VERKEFNI Í 
MYNDLIST, sem ætluð er grunnskólakennurum. 

Ritgerðin fjallar um gildi listar í uppeldi barna; hvernig listuppeldi hefur áhrif á 
viðhorf barna gagnvart listinni og hvernig þau læra meðvitað að skapa list, njóta hennar 
og lesa í list og menningu sem eru þættir í daglegu lífi þeirra.  Með því að örva 
sköpunarkraft og ímyndunarafl barna með hugrænum og hlutlægum kennsluaðferðum 
læra þau að tjá sig, mynda sér skoðanir, færa fyrir þeim rök og þekkja tilfinningar sínar.   

Ein leið að þessu marki er fagmiðuð myndlistarkennsla, FMMK.  Hugmyndafræðin 
stefnir að skipulögðu og öguðu listnámi sem hluta af almennu námi nemenda, hvaða 
hæfileikum sem þeir eru gæddir.  Aðalnámskrá grunnskóla tekur mið af þessari 
hugmyndafræði þar sem hún leggur áherslu á fjórskiptinguna sem FMMK byggist á, þ.e. 
listasögu listgagnrýni, myndgerð og fagurfræði og svo eftirfylgni markmiða með 
námsmati.   

Fjórskiptinguna er ekki aðeins hægt að nota í myndlist, heldur flestum 
námsgreinum og er þá auðvelt að samþætta myndlistina við aðrar greinar vegna þess hve 
skipulögð og markviss hún er.  Myndlist kemur fyrir í flestum námsgreinum í einhverju 
formi, verkefni flestra námsgreina er hægt að útfæra á myndrænan hátt eða njóta aðstoðar 
myndlistarinnar til þess.  Með þessu móti er hægt er að nálgast viðfangsefnin á breiðari 
grunni og gefa nemendum nýja sýn á námsgreinarnar sem unnið er með. 
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Abstract 
 
The following essay is meant as a complementary handbook to “21 Verkefni í Myndlist”, 
which is aimed at elementary school teachers.  

The essay contains discussions on the value of art in raising children; how an art 
influenced upbringing affects children’s attitudes towards the arts and how children 
consciously learn to create, enjoy and understand art in their culture.  By stimulating 
children’s creative energies, using both cognitive and objective teaching methods, they 
become able to form and express opinions, present arguments regarding those opinions 
and recognize their feelings. 

Discipline based art education, DBAE, is introduced as a way to reach this goal.  Its 
ideology aims for an organized and disciplined study of art as an integral part of 
children’s regular education, regardless of their talents. Aðalnámskrá grunnskóla is 
influenced by the ideology of DBAE by recognizing the four categories:  Art history, art 
criticism, art making and aesthetics which are followed up by the assessment of the 
progress of children.   

The four categories can be used not only in art but also in most other subjects, and 
as teaching art is an organized and teleological endeavor it can easily be integrated with 
other subjects.  Some elements of art appear in other disciplines, projects can often be 
delivered visually or art can be used to enhance them.  Approaching any subject in this 
manner will broaden the base of every discipline and give students new perspectives on 
their subject matters.  
 


