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Ágrip 
Miklar breytingar hafa orðið í þjóðfélaginu á undanförnum árum varðandi notkun 

upplýsinga- og samskiptatækni þar sem tæknin hefur haslað sér völl á öllum 

sviðum þjóðlífsins, og þar með í öllum atvinnugreinum á vinnumarkaði. Ætla má 

að þessi öflugi miðill og verkfæri hljóti einnig að hafa áhrif á nám og kennslu. 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 er kveðið á um aukna notkun 

upplýsinga- og samskiptatækni (UST) í grunnskólum, ekki aðeins í tiltekinni 

námsgrein, heldur á öllum sviðum skólastarfsins. Í þessari rannsókn er leitast við 

að kanna hvernig notkuninni er háttað í myndlistarkennslu sex kennara í 

grunnskólum, með hliðsjón af áherslum og markmiðum í aðalnámskrá 

grunnskóla. 

Rannsóknin byggir á viðtölum við myndlistarkennara sem eru að nota 

tæknina á einhvern hátt í starfi. Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá mars til 

desember 2005. Auk viðtalanna voru markmið aðalnámskrár skoðuð með tilliti 

til tækninotkunar í kennslu og skólanámskrár skólanna sex skoðaðar með tilliti til 

hugsanlegra áhrifa aðalnámskrár á áherslur skólanna, og þar með starf 

kennaranna. 

Í niðurstöðum kom fram að kennararnir nota tæknina aðallega til 

undirbúnings kennslu og við innlagnir í upphafi kennslustunda. Nemendur nota 

tæknina mjög takmarkað í sínu námi í kennslustofunni þrátt fyrir að þeir virðist 

nota tölvur talsvert eftir að skóla lýkur á daginn, bæði til afþreyingar og 

samskipta. 

Notkun tækninnar hefur hlotið góðan hljómgrunn í atvinnugreinum lista í 

þjóðfélaginu. Kennararnir telja skort á tækjum hefta innleiðingu tækninnar í 

myndlistarkennslu og hafa óskað eftir úrbótum en ekki fengið. Einnig telja þeir 

að eigin þekkingarskortur geti hamlað innleiðingu tækninnar en eru áhugasamir 

að bæta úr því. 



 4 

Abstract 
Looking at the use of ICT (information and communication technology) 

in our society for the past few years we can see many changes where technology 

has become a big part of our society and every profession in the labor market. 

Therefore we can assume that this powerful media and its powerful tool, the 

computer, must affect both learning and teaching. 

 The national curriculum for visual arts published 1999 so provides that 

the use of ICT in elementary schools should be increased, not just in specified 

subjects but in every part of student and teacher work in compulsory schools. 

This research is supposed to cast light on the use of UST in art teaching of 

selected teachers that are working with technology in compulsory schools. My 

intention was to find out how teachers and students use computers in the 

classroom, with reference to the aims of the national curriculum. 

My research is based on interviews with six art teachers who use 

technology in the classroom. The interviews where taken in the period from 

March till December 2005. Besides analysing the interviews I studied the aims of 

the national curriculum and the school curriculum in these six schools, with 

regard to the use of information technology and its influence in teaching. The 

purpose was to consider the influence on the work of teachers in the classroom. 

 One conclusion is that the teachers mainly use the technology to prepare 

their own teaching or to present a task at the beginning of a lesson. Student use 

of technology in their classrooms and in their art studies is however very limited, 

despite extensive computer use after school, which is both for entertainment and 

communication. 

The use of this technology has had a good reception in the world of arts. 

Teachers believe that a shortage of devices has constrained the introduction of 

ICT to art teaching and have requested some improvements, but without success. 

They also feel that their own lack of knowledge can constrain the introduction of 

technology, but are willing to make improvements. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er meistaraprófsverkefni, lögð fram til fullnaðar M.Ed. gráðu í 

uppeldis- og menntunarfræði við KHÍ, með áherslu á tölvu- og upplýsingatækni. 

Vægi verkefnisins til meistaraprófs er 15 einingar. 

Rannsóknin fjallar um notkun upplýsinga- og samskiptatækni í 

myndlistarkennslu í grunnskóla. Gagnaöflun fór fram á tímabilinu febrúar 2005 

til maí 2006. Leiðsögukennarar voru Allyson Macdonald prófessor og Þuríður 

Jóna Jóhannsdóttir lektor sem kom mér af stað. Sérfræðingar verkefnisins voru 

Meyvant Þórólfsson lektor sem fór yfir rannsóknaráætlunina og Jón Reykdal 

lektor sem las ritgerðina. Öll eru þau starfandi við Kennaraháskóla Íslands. 

Ég vil þakka leiðsögukennurum mínum fyrir einstaklega góða 

handleiðslu. Þær hafa borið mig á höndum sér, fyrst Þuríður og síðan Allyson, og 

hafa þær ótrauðar hvatt mig og leiðbeint af mikilli eljusemi á uppbyggilegan og 

gefandi hátt sem ég met mikils. Einnig gáfu sérfræðingar verkefnisins góð ráð. 

Myndlistarkennararnir sex sem tóku mér allir einstaklega vel fá þakkir fyrir 

þátttökuna. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, prófessor við Háskólann á Akureyri fær 

líka þakkir fyrir þá aðstoð og leiðsögn sem felst í að ég fékk að sitja í umræðu-

hópi meistaranema á Akureyri undir hans leiðsögn, og meistaranemarnir hans 

fyrir áhugaverðar og gefandi umræður. 

Síðast en ekki síst þakka ég fjölskyldu minni, eiginmanni, börnum og 

barnabörnum góðan stuðning, hvatningu og umburðarlyndi á meðan á þessari 

vinnu hefur staðið og hjálp við lestur verkefna á undanförnum árum. Auk þess 

þakka ég barnabörnunum fyrir að teikna fyrir mig myndir sem ég notaði í 

verkefninu. Systir mín fær einnig þakkir fyrir hvatningu og stuðning og dóttir 

hennar fyrir að lesa yfir og gefa mér góð ráð. Án þeirra allra hefði þetta ekki 

orðið að veruleika. 

 Skólastjórnendum þess skóla sem ég starfa við þakka ég vinsemd og 

hvatningu sem gerði mér kleift að stunda námið með fullu starfi og ég vona að 

afraksturinn geti orðið þeim til einhvers gagns. 

Akureyri. 20. apríl 2007 

     Aðalbjörg María Ólafsdóttir 
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1. Inngangur 
Sú rannsókn sem hér er kynnt er gerð í skólaumhverfi sem hefur fengið þau 

skilaboð frá stjórnvöldum að leggja skuli áherslu á notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni (UST) í öllum námsgreinum grunnskólans. Mikilvægt er að 

rannsaka hvernig notkun tækninnar er háttað í myndlistakennslu í grunnskólum 

þegar fylgt er eftir markmiðum aðalnámskrár grunnskóla 1999. Stjórnvöld 

ætluðu í upphafi þrjú ár til aðlögunar aðalnámskrár grunnskóla að skólastarfi og 

má því ætla að markmið og áherslur hennar séu fyrir nokkru komnar til 

framkvæmda í myndlistarkennslu í skólunum. 

1.1. Myndlistarkennsla í upplýsingasamfélagi 
Á undanförnum árum hefur orðið mikil tæknibylting í upplýsingamálum í þjóð-

félaginu. Upplýsinga- og samskiptatæknin með aukinni tölvunotkun hefur rutt sér 

til rúms með Interneti, gagnabönkum, leitarvefjum og margmiðlunarefni og að-

gangur fólks að upplýsingum er orðinn auðveldari en áður. Þessara áhrifa gætir 

alls staðar í þjóðfélaginu og það blasir við að nemendur sem koma úr skóla þurfa 

að vera undir það búnir að takast á við þennan síbreytilega heim tækni, upplýs-

inga og samskipta. 

Í upplýsingaþjóðfélagi samtímans hafa nemendur aðgang að óþrjótandi 

upplýsingum og þekkingu. Þáttur myndhugsunar hefur vaxið hratt og myndin 

orðin gífurlega mikilvægur áhrifavaldur. Fyrir utan hefðbundna myndlist má þar 

nefna aukið vægi myndmiðla á borð við kvikmyndir, sjónvarp, auglýsingar, 

blaðaútgáfu og tölvur. Hlutverk myndlistarkennslu skólanna felst meðal annars í 

því að gera nemendum kleift að skilja myndræna hugsun og gera þá læsa á sjón-

rænt umhverfi sitt, hvort heldur sem er, fagurlistaverk listasafna eða myndmál 

daglegs lífs. Þeir þurfa því að læra að lesa úr myndrænum skilaboðum og þurfa 

að vera færir um að afla upplýsinga, meta þær og túlka, og ekki síst, að koma 

þekkingu sinni og skoðunum á framfæri (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. 

Listgreinar, bls. 10-11). Í aðalnámskrá segir ennfremur að glíma listafólks við 
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form, liti, tóna, hrynjandi og orð hafi mikið þekkingar- og aðferðafræðilegt gildi 

fyrir tæknina til að skapa hagnýta hluti (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. 

Upplýsinga- og tæknimennt, bls. 8). 

Vinnubrögð upplýsingatækninnar þurfa að koma fram í skólastarfi í 

grunnskólum og stjórnvöld hafa tekið undir það með útgáfu aðalnámskrár 1999 

sem setur ítarleg og árgangabundin markmið þar um. Í námskránni er tekið mið 

af því upplýsingasamfélagi sem nemendur lifa í og þeir taldir þurfa að læra að 

nýta upplýsingatækni í myndlistarnámi sínu til að nálgast þá þekkingu sem 

inntaksflokkar námsgreinarinnar segja til um (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. 

Almennur hluti, bls. 18). 

Í tækniheimi nútímans má finna ýmsa gagnabanka fyrir myndlistar-

kennslu þar sem bæði er hægt að nálgast verkefni fyrir nemendur, kennslu-

áætlanir og alls konar leiðbeiningar fyrir kennsluna í opnum aðgangi fyrir þá sem 

það vilja. Ógerningur væri að telja það allt upp en mig langar að nefna síðu sem 

byggir á hugmyndafræði DBAE (Discipline Based Art Education) vegna sýni-

legra áhrifa þeirra fræða á aðalnámskrá grunnskóla fyrir listgreinar. Vefur 

ArtsEdNet (http://www.getty.edu) býður upp á möguleika til að nálgast upplýs-

ingar sem byggja á nálgun DBAE, en sú hugmyndafræði hefur víða verið tekin 

upp og þykir henta mjög vel í myndlistarkennslu og reyndar kennslu fleiri náms-

greina. Á heimasíðu þeirra er aðgangur að upplýsingum sem þjónar bæði 

myndlistarkennslu í grunnskóla og almennri kennslu. Allt eru þetta upplýsingar 

sem hægt er að nálgast allan sólarhringinn árið um kring. Hægt er að skrá sig til 

þátttöku á opnum samskiptavef þar sem starfsfélagar geta haft samband, fengið 

úrlausn sinna mála eða lært um nýjungar í þróun myndlistarkennslunnar. Þar eru 

líka tengingar að myndlistasíðum áhugasamra Internetnotenda um myndlistar-

kennslu, síðum listasafna og uppeldis- og menntunarfræða. 

Hugmyndafræði DBAE er upprunnin í Kaliforníu í Bandaríkjunum í 

byrjun níunda áratugarins og hefur að tilstuðlan Getty stofnunarinnar verið 

útfærð og þróuð af fræðimönnum í menntun og listum, meðal annarra Elliot 

Eisner og Stephen Mark Dobbs (Eisner, 1998b; Dobbs, 1998). Listnámið á að 

vera eins konar verkfæri til að kenna og þróa lausn viðfangsefna, rökhugsun, 

verksvit og tjáningu á tungumáli listarinnar, myndrænni tjáningu og þar er 

upplýsingatækninni ætlað stórt hlutverk. Ný tækni hefur alla tíð haft áhrif á bæði 
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listnám og listsköpun og með tækni ólíkra miðla og fjölbreyttri notkun tækninnar 

öðlast listkennslan aukið og nýtt hlutverk, það dýpkar því listkennsluna að 

tæknin sé notuð til að skapa og hanna list (Dobbs, 1998). Hér á landi hefur þessi 

hugmyndafræði verið kölluð fagmiðuð myndlistarkennsla. 

Nokkur áherslubreyting varð á námskrá myndlistarkennslu með útkomu 

aðalnámskrár 1999, sem byggir að verulegu leyti á hugmyndafræði fagmiðaðrar 

myndlistarkennslu. Einnig voru þá sett inn markmið um notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni í öllum námsgreinum. 

Listir eru sérstakur áhrifavaldur í samfélaginu í dag vegna þess hve þær 

eru stór liður í upplýsingamiðlum samtímans þar sem myndræn framsetning 

mótar viðhorf og gildismat fólks. Það reynir á myndræna hugsun upplýsinga-

samfélagsins því tjáningarleiðir myndistar eru þar mikið notaðar. Til að 

nemendur geti móttekið öll þessi myndrænu skilaboð þurfa þeir að vera færir um 

að lesa í myndmálið, að vega og meta myndræn skilaboð, sem fyrir utan hefð-

bundna myndlist birtist meðal annars í kvikmyndum, sjónvarpi, blöðum, aug-

lýsingum og margvíslegu tölvuefni. Flestar atvinnugreinar lista nýta sér líka 

upplýsingatæknina í ríkum mæli sem að líkindum mun fara vaxandi með aukinni 

notkun tækninnar í þjóðfélaginu, sem gerir miðlun hljóðs og mynda sífellt 

aðgengilegri öllum almenningi (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 

8-9). 

Notkun upplýsinga- og samskiptatækninnar í myndlistarkennslu er ekki 

einungis viðbót við hefðbundin tæki listmenntunar heldur stuðlar hún einnig að 

tölvu- og tæknilæsi nemenda almennt. Í því samhengi er enginn læs nema geta 

greint, túlkað og metið skilaboð á stafrænu formi auk þess að geta skapað og átt 

samskipti sjálfur með tölvutækni (Roland, 2005). 

1.2. Þróunin á Íslandi   
Menntamálaráðherra setur grunnskólum lög sem segja til um hver meginstefna á 

að vera í kennslu og kennsluháttum í landinu á hverjum tíma (Lög nr. 66/1995 og 

nr. 63/1974). Aðalnámskrá fylgir eftir ákvæðum grunnskólalaga og er því stjórn-

tæki fræðsluyfirvalda sem móta skólastefnu á hverjum tíma og gefa fyrirmæli um 

að ákveðinni skólastefnu skuli framfylgt. Þessari stefnumörkun stjórnvalda er 

ætlað að fylgja eftir ákvæðum laga, tryggja rétt allra nemenda til tiltekinnar 
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lágmarksmenntunar og hún er jafnframt tæki til að samræma kennsluna í öllum 

grunnskólum á landinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Almennur hluti, bls. 

20): 

Í aðalnámskrá grunnskóla er að finna nánari útfærslu á ákvæðum laga 
og reglugerða um nám og kennslu í grunnskóla (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 1999. Almennur hluti, bls. 20). 

Við skipulag skólastarfs ber skólum því að hafa markmið og áherslur 

aðalnámskrár að leiðarljósi en það er síðan í höndum hvers skóla að útfæra þau 

nánar í skólanámskrá með tilliti til þeirra kennsluhátta sem skólinn aðhyllist 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Almennur hluti, bls. 25). 

Í aðalnámskrá grunnskóla sem út kom 1989 var ekki fjallað um notkun 

upplýsinga- og samskiptatækni í einstökum námsgreinum en í almennum kafla 

talað um tölvur í grunnskólum. Ör þróun þótti hafa átt sér stað í notkun 

tölvutækninnar í þjóðfélaginu og atvinnulífi sem sífellt verði háðara tölvunotkun: 

Í nútíma samfélagi eru tölvur mjög mikilvægar við alla upplýsingaöflun 
og úrvinnslu gagna (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 176). 

 Talið var víst að nemendur þyrftu fyrr eða síðar að nota tölvur í starfi og 

einkalífi og því mikilvægt að þeir fengju tækifæri til að kynnast og læra á þessa 

nýju tækni. Þar sagði að stefnt skyldi að því að nemendur gætu valið sérstakt 

tölvunám sem yrði þegar fram í sækti hluti af skyldunámi. Lagt var til að tölvur 

yrðu sjálfsagt hjálpartæki í kennslunni þar sem þær gætu komið að góðu gagni 

við kennslu í flestum námsgreinum. Æskilegt þótti að ein eða fleiri tölvur yrðu 

staðsettar í hverri kennslustofu og ennfremur lagt til að sett yrðu upp tölvuver í 

skólum: 

Miklu skiptir að námið fari fram í tölvukennslustofum þar sem einn til 
tveir nemendur eru um hverja tölvu. Í slíkri tölvukennslu er markmiðið að 
upplýsa nemendur um undirstöðuatriði þess stýrikerfis sem þeir vinna 
með og veita þeim innsýn í hagnýtan notendabúnað eins og ritvinnslu, 
einföld gagnasafnskerfi og töflureikna (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, 
bls. 177). 

Ekki var mikið til af íslenskum kennsluhugbúnaði á þessum tíma og því 

talið mikilvægt að leggja áherslu á að kennsluefni yrði tiltækt á íslensku máli og 

aðgang nemenda að upplýsingum á tölvutæku formi sem og ýmsum 

gagnasöfnum, bæði íslenskum og erlendum. Einnig var talað um samskipta-

möguleika tölvutækninnar og talið bæði fróðlegt og skemmtilegt fyrir nemendur 
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og kennara að tengjast öðrum skólum með samskipti í huga. Ekki er mikið fjallað 

um tilhögun kennslunnar en þó talið mikilvægt að nemendur þjálfist í að skrifa 

texta jafnframt því að læra að nota hugbúnað tölvunnar. Einnig þóttu tölvur 

notadrjúgar til að nálgast þau markmið að koma til móts við þarfir hvers 

nemanda, að allir fái nám við hæfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 176): 

Á sama tíma og seinfærir nemendur þjálfa færni og tileinka sér 
grundvallaratriði geta þeir sem lengra eru komnir dýpkað skilning sinn 
með viðbótarverkefnum eða nýjum viðfangsefnum (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 1989, bls. 177). 

Í rannsókn á áherslum tólf myndlistarkennara í kennslu í grunnskólum 

sem byggð var á Aðalnámskrár frá 1989 var lítillega komið inn á notkun 

upplýsinga- og samskiptatækni (Jóhanna Ingimarsdóttir, 2001). Þar kom fram að 

tölvur væru mjög áhugaverður miðill í myndlistarkennslu og nauðsynlegt væri, í 

takti við nýja tíma, að leggja áherslu á að nýta þær sem verkfæri í myndlistar-

kennslu. Fáar námsgreinar gætu haft jafn mikinn hag af notkun tækninnar og 

myndlistarkennslan. En til þess að geta notað tæknina í myndlistarkennslu þótti 

höfundi algert grundvallaratriði að kennarar hefðu tölvur til umráða og aðgengi 

fyrir nemendur væri gott að tölvum, helst í kennslustofunni, en að minnsta kosti í 

tölvuveri (Jóhanna Ingimarsdóttir, 2001). 

Í námsefni á vef fyrir yngstu nemendur grunnskólans (Listavefur krakka, 

http://www.namsgagnastofnun.is/isllistvefur) er rætt um tengsl verkefnisins við 

aðalnámskrá og telur höfundur notkun tækninnar vera einstaklega spennandi 

aðferð til listsköpunar, til að leita upplýsinga um myndlist og skoða listaverk í 

sögulegu, félagslegu og menningarlegu samhengi (Ásthildur B. Jónsdóttir, 

2003b). Þar er sagt að þessi nálgun geti einnig gefið betri grundvöll til kennslu í 

fagurfræði og rýni, því tölvur séu ekki bara eitt spennandi verkfærið í viðbót við 

hefðbundin tæki og aðferðir í myndlistarkennslu heldur stuðli notkun tækninnar 

að víðtæku tölvu- og tæknilæsi nemenda, sem sé algerlega í samræmi við 

markmið aðalnámskrár grunnskóla. höfundur telur nemendur þurfa að læra 

notkun tölvu- og upplýsingatækni til þess að verða hæfir til samskipta á tungu-

máli tækninnar í formi mynda, hljóðs, hreyfinga, tals og texta sem allt séu miðlar 

tölvutækninnar. Þeir miðlar séu líka miðlar listarinnar, og þess vegna henti tölvur 

vel í myndlistarkennslu (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2003a). 
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Á árunum 1998, 2002 og 2004 var gerð rannsókn á því í hvaða náms-

greinum nemendur á miðstigi og unglingastigi í grunnskólum nota upplýsinga- 

og samskiptatæknina (Sólveig Jakobsdóttir, 2004). Samkvæmt niðurstöðum 

hennar þá notuðu 1,5% nemenda á miðstigi tölvur í myndlistarkennslu árið 1998, 

1,7% árið 2002 og 2,29% árið 2004. Á unglingastigi notuðu 1,87% nemenda 

tölvur í myndlistarkennslu árið 1998, 0,7% árið 2002 og 0,9% árið 2004. Það 

virðist því sem notkun upplýsinga- og samskipta-tækninnar hafi, ef á heildina er 

litið, ekki vaxið að neinu marki í myndlistarkennslu á þessu árabili, í raun 

minnkað á unglingastigi, þrátt fyrir nýjar áherslur í aðalnámskrá frá 1999. 

1.3. Lýsing á viðfangsefni rannsóknar 
Viðfangsefni mitt er að rannsaka á hvern hátt sex myndlistakennarar í grunn-

skólum nota upplýsinga- og samskiptatækni í myndlistakennslu með tilliti til 

stefnumörkunar stjórnvalda sem fram kemur í áherslum og markmiðum aðal-

námskrár grunnskóla frá 1999. Áhersla er lögð á að afla upplýsinga frá fyrstu 

hendi um viðhorf og aðstæður til notkunarinnar, ástæður og áhrifaþætti þeirrar 

notkunar, kosti og ókosti. Það er gert með því að taka viðtöl við myndlistar-

kennara sem hafa notað tæknina í kennslu og með því leitast við að fá upplýs-

ingar um þeirra reynslu af notkuninni og hvernig þeir telja best að skipuleggja og 

byggja upp myndlistarkennslu með notkun tækninnar. 

1.4. Tilgangur, markmið og gildi verkefnisins 
Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka notkun upplýsinga- og samskiptatækni 

í myndlistarkennslu með það í huga að reyna að varpa ljósi á raunverulega 

notkun tækninnar í myndlistarkennslu í sex grunnskólum á Íslandi. 

Rannsóknarspurning verkefnisins er: 

Hvernig koma áherslur aðalnámskrár grunnskóla 1999 á notkun 

upplýsinga- og samskiptatækninnar fram í lýsingum á kennslu sex 

myndlistarkennara? 

Skoðað verður hvort kennarar líta til markmiða víðar en í listgreinahluta 

námskrárinnar, eða hvort áhrifa námskrárinnar gætir lítt eða ekki í þeirra kennslu. 

Einnig verður litið til skipulags og framkvæmdar kennslunnar, aðgengis og 

notkunar tölva, viðhorfs kennara til notkunar tækninnar, ástæðna og áhrifaþátta 
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og einnig þess hvaða hugsanlegir kostir og ókostir fylgja notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni í grunnskóla. 

Markmiðið er einnig að draga fram helstu áhrifaþætti notkunarinnar í 

þessu samhengi, hvað hefur gengið vel og hvað mátt betur fara. Slíkar upplýs-

ingar geta nýst öðrum skólum og komið sér vel við þróun myndlistarkennslu í 

landinu. Vonast er til að niðurstöður komi til með að gefa trúverðuga mynd af 

notkun tækninnar í kennslu. Í mínum huga hefur það mjög mikið gildi í sjálfu sér 

að rannsaka skólastarf með það í huga að fá staðfestingu á því sem vel er gert eða 

bæta það sem betur má fara. Rannsóknin getur gefið vísbendingar sem ekki væri 

á annan hátt hægt að nálgast varðandi notkun tækninnar í kennslu. Í því tilliti 

hefur þessi rannsókn mikið gildi fyrir myndlistarkennslu í grunnskólum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta þannig, ef vel tekst til, gagnast öðrum 

við innleiðingu upplýsinga- og samskiptatækni í myndlistarkennslu. Rannsóknin 

mun gefa upplýsingar um áherslur á notkun tækninnar í inntaksþáttum mynd-

listarkennslunnar; Lögmál og aðferðir, Sögulegt og félagslegt samhengi og 

Fagurfræði og rýni. Hún getur vakið umhugsun kennara um það hvort nægjan-

legt aðgengi er að fjölbreytilegum vél- og hugbúnaði í myndlistarkennslunni 

þannig að hægt sé í skólunum að fylgja eftir þeim hugmyndum sem námskráin 

leggur áherslu á varðandi notkun upplýsinga- og samskiptatækni í myndlistar-

kennslu í grunnskólum landsins. Hún mun ennfremur gefa til kynna mögulega 

kosti og ókosti við notkun tækninnar í myndlistarkennslu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar munu gefa nýtt sjónarhorn til viðbótar við 

þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á notkun upplýsinga- og samskiptatækni í 

skólastarfi grunnskóla, sjónarhorn myndlistarkennslunnar. Þær munu vonandi 

varpa nýju ljósi á mikilvægi upplýsingatækninnar í myndlist, myndsköpun og 

myndvinnslu, sem og í almennu námi og þá öru þróun í kennslu sem átt hefur sér 

stað undanfarið, samfara hraðri tækniþróun myndmiðla. 

1.5. Uppbygging ritgerðar 
Í kjölfar inngangs skiptist ritgerðin í eftirfarandi kafla: Fræðilegan kafla, aðferðir, 

niðurstöður, umræður og niðurlag. 
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Fræðilegur kafli hefst á umfjöllun um hugmyndafræði DBAE (Discipline 

Based Art Education), helstu áherslum lýst og skiptingu í fjóra flokka, list-

sköpun, listasögu, listgagnrýni og fagurfræði. Inntaki hvers þeirra er lítillega lýst 

og sagt frá uppbyggingu kennslunnar í anda þeirrar hugmyndafræði. Í framhaldi 

af því er komið inn á notkun upplýsingatækninnar í tengslum við sömu hug-

myndafræði. Stefnumörkun stjórnvalda er stuttlega lýst og tengd við áherslur 

aðalnámskrár grunnskóla. Tilgreindar eru þær námsgreinar sem koma inn á 

viðfangsefni rannsóknarinnar og sameiginleg markmið þeirra sett upp í töflu (bls. 

44) til einföldunar svo hægt sé að átta sig á tengslum þeirra innbyrðis. Þá er lýst 

tengslum fagmiðaðrar myndlistarkennslu og markmiðum aðalnámskrár, útfærslu 

og skiptingu kennslunnar í efnisatriði. Í lok kaflans eru efnisþættir myndlistar og 

upplýsingatækni settir upp í töflu til að auðvelda yfirsýn yfir þær námsgreinar 

sem myndlistarkennsla byggir á. 

Aðferðarfræði rannsóknarinnar er útskýrð í þriðja kafla. Þar er farið 

ítarlega yfir rannsóknarspurningar, gagnaöflun og greiningu, hvaða aðferðir voru 

notaðar og hvers vegna. Trúverðugleiki rannsóknarinnar og siðferðileg atriði eru 

rædd ásamt viðfangsefnum rannsóknarinnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru raktar í fjórða kafla og sagt frá efnis-

atriðum viðtala við kennarana sex sem tóku þátt í rannsókninni. Greining á skóla-

námskrám á heimasíðum skólanna sex fer þar með, skoðað á sama tíma og öflun 

gagna fór fram. 

Í fimmta kafla er fjallað um þau atriði sem áhugaverð þóttu og komu mest 

á óvart í niðurstöðum. Rætt er um hvernig kennarar meta markmið aðalnámskrár, 

aðstæður til notkunar tækninnar, skipulag skólastarfsins og hvernig markmið 

aðalnámskrár koma fram í skólanámskrám. Þar er einnig rætt um tengsl mynd-

listar og tölvutækni í kennslu, hvernig áherslur námskrárinnar koma fram í 

kennslunni og ástæður þess að kennarar nota tæknina á þann hátt sem þeir gera. 

Í niðurlagi verkefnisins er fjallað um endurskoðun aðalnámskrár sem nú 

er að ljúka og sjáanlegar breytingar á þeim er snúa að myndlistarkennslunni. 

Einnig er fjallað um tengsl rannsakanda við viðfangsefni rannsóknarinnar og 

gerðar tillögur að frekari rannsóknum á sviðinu. 
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2. Staða þekkingar á sviði rannsóknar 
Notkun upplýsinga- og samskiptatækni í myndlistarkennslu hefur verið rann-

sökuð víða, einkum erlendis, og þykir margt benda til þess að hún falli mjög vel 

að myndlist og hugmyndafræði fagmiðaðrar myndlistarkennslu. Þetta á við um 

alla þá námsþætti sem skilgreindir eru í aðalnámskrá grunnskóla fyrir myndlistar-

kennslu, Lögmál og aðferðir, Sögulegt og félagslegt samhengi og Fagurfræði og 

rýni. Í þessum kafla verður rætt um fagmiðaða myndlistarkennslu og nokkrar 

rannsóknaniðurstöður kynntar til sögunnar. 

2.1. Fagmiðuð myndlistarkennsla (DBAE) 
Nálgun að myndlistarkennslu sem byggir á hugmyndafræði fagmiðaðrar mynd-

listarkennslu er ætlað að byggja upp listræna sköpunargleði jafnframt því að 

þjálfa hæfni í skynjun, skilningi og hugmyndaauðgi, þekkingu á félagslegu sam-

hengi myndlistarinnar og efla gagnrýna hugsun og samskipti. Listnámið á að vera 

eins konar tæki til að kenna og þróa lausn viðfangsefna, rökhugsun, verksvit og 

tjáningu á tungumáli listarinnar – myndrænni tjáningu. Samkvæmt fagmiðaðri 

myndlistarkennslu á listgreinakennsla að byggja á fjórum þáttum myndlistar:  

o Listsköpun  

o Listasögu 

o Listgagnrýni 

o Fagurfræði.  

Æskilegt er talið að myndlistarnám feli í sér alla þá þætti (Eisner, 2002). 

Þó að greiningin virðist afmörkuð eins og hún er sett fram, þá er mælt með miklu 

flæði milli sviðanna fjögurra svo að gagnvirknin verði sem mest (Dobbs, 1998). 

Ný tækni hefur alla tíð haft áhrif á bæði listnám og listsköpun og 

samkvæmt hugmyndafræði fagmiðaðrar myndlistarkennslu er mælt með notkun 

upplýsinga- og samskiptatækninnar til sköpunar, upplýsingaöflunar og sam-

skipta. Með tækni ólíkra miðla og fjölbreyttri notkun tækninnar öðlast list-
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kennslan aukið og nýtt hlutverk og er það talið dýpka listkennsluna að tæknin sé 

notuð til að skapa og hanna list (Dobbs, 1998). 

2.1.1. Listsköpun 

Samkvæmt hugmyndafræði fagmiðaðrar myndlistarkennslu á listsköpun að 

stuðla að því að nemendur fái reynslu af skapandi vinnu og hafi ánægju af því að 

segja frá og tjá hugsanir sínar og tilfinningar á myndrænan hátt í margskonar 

tæknilegri útfærslu. 

Listsköpunarferlið hefur stundum verið talið leyndardómsfullt og erfitt að 

útskýra. Í hugmyndafræði DBAE er listsköpun skilgreind sem viðfangsefni 

tjáningar, hugmyndar og krafts, sem yfirfærist frá listrænum ásetningi til list-

rænnar framkvæmdar. Hugsun og tilfinningar listamannsins fá á þann hátt líf í 

formi myndrænnar afurðar sem hann hefur mótað og unnið með. Listsköpun 

takmarkast þá eingöngu af hugmyndaflugi þess sem skapar, efninu sem hann 

vinnur með og aðstæðum. Með listsköpun er brugðist við eftirtekt, hugmyndum, 

tilfinningum og annarri reynslu með því að nota færni, hugsun, hugmyndaríka 

beitingu verkfæra og tækni margs konar miðla til að búa til listaverk (Dobbs, 

1998). 

Líklegt er að list verði alltaf háð þeirri tækni sem notuð er, en það er þó 

ekki málningin sem gerir mynd að listaverki, það er viðfangsefnið og úrvinnsla 

þess sem málar (Rogers, 1997). Sá miðill sem unnið er með hverju sinni hefur 

oftast áhrif á úrvinnslumöguleika myndsköpunarinnar. Þeir sem unnið hafa sama 

myndefni í margs konar efnivið og tækni hafa vafalaust séð dæmi um það. Þegar 

upplýsinga- og samskiptatæknin er notuð er líklegt að í fyrstu muni hugmyndir 

listsköpunarinnar takmarkast við möguleika tölvunnar til að framkvæma það sem 

ætlast er til, og þekkingu þess sem stjórnar henni. Tæknin sem slík hefur ekki 

bein áhrif á hugmyndirnar sjálfar, þó útfærsla þeirra hugmynda markist af þeirri 

tækni sem unnið er með hverju sinni. Ekki er talið líklegt að nýja tæknin muni 

ýta eldri aðferðum til hliðar því listamenn munu alltaf halda áfram að mála og 

teikna (Wang, 2002). Tæknin þykir líkleg til að breyta formi listiðkunar að hluta 

og til eru þeir sem hafa áhyggjur af því að með tilkomu tækninnar muni teikni-

þjálfun hnigna (Wood, 2004). 
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Ljóst má vera að tölvur þjóna lykilhlutverki sem verkfæri í kennslustofu 

sem tileinkar sér námsumhverfi upplýsinga- og samskiptatækninnar. Ef nota á 

tölvur þurfa þær að vera til staðar á því augnabliki sem nemendur þurfa á þeim 

að halda í myndlistarkennslunni, annað hvort inni í kennslustofunni, eða þeir geti 

skráð tíma í tölvuveri eða á bókasafni. Einnig þykir æskilegt að til staðar séu 

einfaldur hugbúnaður til myndvinnslu og hugmyndavinnu og til að kynna niður-

stöður vinnunnar (Prater, 2001). 

Mikilvægi tölvutækninnar í skólum og framlag tækninnar til kennslu-

tilhögunar í námi hefur verið viðfangsefni í nokkurn tíma. Yoerg (2002) veltir 

því fyrir sér hvort mögulegt sé að nota tölvur til að skapa list. Á öðrum stað er 

varað við því, að þegar notkun tækninnar er takmörkuð þá verði tölvan aðeins 

notuð sem tæki til að „skreyta“ kennsluna, en sé tæknin til staðar þegar það 

hentar í kennslunni þá leiði sú notkun til fjölbreyttari vinnu og breyti áherslum í 

kennslu (Walling, 2001). Ekki þykir þó æskilegt að byggja eingöngu á stafrænni 

framsetningu í myndlistarkennslu. Sumum finnst sú framsetning vera líflaus, við 

hlið verklegrar framkvæmdar þar sem notuð eru hefðbundin efni og áhöld mynd-

listarinnar. En frá fagurfræðilegu sjónarhorni hefur upplýsingatæknin og hennar 

miðlar listrænan grunn sem tengist myndlistinni sterkum böndum, og þar með 

myndlistarkennslunni (Gouzouasis, 2006). 

2.1.2. Listasaga 

Listasaga á, samkvæmt hugmyndafræði fagmiðaðrar myndlistarkennslu að auka 

þekkingu nemenda á sögulegu, félagslegu og menningarlegu samhengi listsköp-

unar og gefa þeim innsýn í hugmyndafræði og tæknilega útfærslu ákveðinna 

tímabila. Auk þess að kynna nemendum ástæður og orsakir ýmissa atburða er 

talið að hlutverk listasögunnar sé að leita uppi og reyna að skilja tilgang listar-

innar í sínu upprunalega samhengi. Hún er umfjöllun um sögu listarinnar í 

tímabilum, listhreyfingum og listastefnum og felur í sér fleira en yfirgripsmikla 

sýn á mannlegt myndmál og menningarlega framkvæmd því hún inniheldur líka 

nákvæmar lýsingar af byggingum og minnismerkjum sem ekki hafa náð að 

standa fram á þennan dag. Listfræðingar leiða rannsóknir og skjalfesta margs 

konar kennileiti svo sem að safna í fræðilegum tilgangi bréfum og dagbókum 

listamanna, endurtúlka myndmál sem hefur verið fundið upp eða hefur gleymst í 
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fortíðinni, og rekja sögu tiltekins listaverks og lífsferil listamanna eða list-

hreyfinga (Dobbs, 1998) 

Listasagan hefur ef til vill víða átt undir högg að sækja í myndlistar-

kennslu, að hluta til vegna þess hve erfitt hefur verið að nálgast efnivið til 

kennslunnar. Með upplýsinga- og tölvutækninni hafa aðstæður breyst og nú er 

hægt að nálgast efni á Internetinu og margmiðlunardiskum. Kennarar afla af 

Netinu margháttaðra upplýsinga um listaverk, listamenn, listastefnur og hvaðeina 

sem tengist listasögukennslu (Wang, 2002). Þar er að finna upplýsinga á formi 

texta, mynda, myndskeiða af sögulegum atburðum, frægum ræðum og öðrum 

upplýsingum sem ekki er hægt að fá á prentuðu formi í bókum. Slíkt lífgar upp á 

og eykur umfang upplýsinganna svo nemendur lesa ekki aðeins textann heldur 

geta upplifað atburðina (Walling, 2001). 

Myndræn menning birtist nemendum einnig í daglegu lífi og er mikilvægt 

ferli í uppbyggingu félagslegs lífs og lifnaðarháttum fólks (Chalmers, 2005). Í 

gegnum miðla upplýsinga- og samskiptatækninnar verður skilningur og virðing 

fyrir öðrum menningarheimum mun meiri og almennari en áður hefur þekkst. 

Upplýsinga- og samskiptatæknin hefur endurskilgreint hefðbundnar skoðanir 

manna og aðgengi að listasöfnum með því að setja þau í nýtt samhengi með 

gagnvirkum sýningarskjáum, myndskeiðum og kynningarsíðum á Internetinu 

sem innihalda meðal annars sýndarveruleikasýningar þar sem hægt er að heim-

sækja safnið og skoða safngripi í eigu þess. Sýndarveruleika sem virkar ekki 

fjarri okkar raunverulegu aðstæðum, hefur eins konar skáldskapareiginleika með 

myndlíkingum sem gefa okkur í skyn að hann gæti allt eins verið raunverulegur 

(Halsey-Dutton, 2002). Myndlistarmenn hafa líka margir komið sér upp síðum á 

Netinu þar sem þeir kynna verk sín og listferil. Ekki þarf því að styðjast ein-

göngu við bókarkost skólasafnanna því hægt er að nálgast nýrri upplýsingar um 

heimslistina á Netinu (Jóhanna Ingimarsdóttir, 2000). 

Mikilvægi menningarmiðla og efnisleg gerð þeirra, rennir stoðum undir 

það að menningin sé sýnileg í gegn um ýmis tákn sem staðsett eru bæði í mann-

gerðu og náttúrulegu umhverfi. Í viðbót við þessi sýnilegu tákn geta nemendur 

með upplýsinga- og samskiptatækninni kannað bæði þjóðlega og samtíma menn-

ingu. Mikilvægt er að kennarar hjálpi þeim að skilja ímyndir, skapa þær, og vera 
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gagnrýnir og meðvitaðir um takmörk og eftiröpun í tengslum við rafrænar 

ímyndir á formi texta og mynda (Stokrocki, 2006). 

Rannsókn á notkun upplýsingatækni í listasögukennslu gaf til kynna að 

gagnvirk margmiðlun gæfi möguleika á námsumhverfi sem ekki er í boði á 

öðrum vettvangi (Taylor og Carpenter, 2005). Mikilvægur þáttur í því tilliti er, að 

sleppt sé línulegri umfjöllun um efnið og nemendur geti ráðið hvað þeir skoða og 

hvenær. Það textaform sem vefræn framsetning byggir á er talið líkja mjög eftir 

námsferli heilans, ekki ósvipað því þegar við reikum fram og til baka í umræð-

um. Margmiðlunartexti gerir nemendum mögulegt að sjá myndræna og meðfæri-

lega framsetningu og þeir geta farið margar leiðir að upplýsingunum. Sú aðferð 

er talin örva nemendur og efla þá til betri skilnings á viðfangsefninu (Popovich, 

2006). Þeir fá viðfangsefni til að rannsaka og vinna að lausn þeirra, sem þjálfar 

gagnrýna hugsun og nemandinn byggir upp yfirgripsmikinn gagnabanka um listir 

með fjölbreyttum aðferðum. Gagnvirk margmiðlun hefur víða verið rannsökuð 

og er talin vera mjög virkt form til náms. Þróun og hönnun gagnvirks námsefnis 

hefur verið tengd vitsmunasálfræði, þar sem unnið er út frá kenningum um það 

hvernig nemendur nálgast og tileinka sér þekkingu í gegnum upplýsingaöflun. 

Þessi nálgun er talin leiða til meiri skilnings á innihaldi en aðrar aðferðir sem 

sumar byggja á auðleystum verkefnum sem skilja ekki alltaf eftir mikla þekkingu 

hjá nemendum (Taylor og Carpenter, 2005). 

Cason (1998) telur upp þrjú atriði sem talin eru geta ýtt undir námsmögu-

leika nemenda þegar notuð er gagnvirk margmiðlun og á það jafnt við í mynd-

listarnámi sem öðru námi. Fyrsta atriðið er að nám sé ferli þekkingaröflunar sem 

er andstætt utanbókarnámi. Gagnvirk margmiðlun byggi á því að nemandinn afli 

á þann hátt upplýsinga sem eru mun líklegri til að finna samsvörun í lífsreynslu 

nemenda en þekking sem aflað er á annan hátt. Annað atriðið er að möguleikinn 

til að öðlast nýja þekkingu byggist á þeim upplýsingum sem hægt er að nálgast. 

Nám sé þannig háð umfangi þeirra upplýsinga sem nemandinn getur aflað og 

virkni þeirrar tækni sem hann notar við upplýsingaöflunina. Í þriðja lagi er 

nemandinn háður þeim aðstæðum sem hann býr við í daglegu lifi og starfi og 

nám hans og viðfangsefni þarf því að setja í samskonar umhverfi til að hann geti 

yfirfært þekkinguna yfir í annað samhengi, aðrar námsgreinar. Upplýsinga–

tæknin, sem nemendur þekkja í daglegu lífi utan skóla, með námsumhverfi 
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gagnvirkrar margmiðlunar er því talið hjálpa nemendum að yfirfæra þekkinguna 

sem aflað er yfir í ný og önnur viðfangsefni (Cason, 1998). 

Sama sálfræðilega undirstaða og einkennir árangursríkt gagnvirkt 

margmiðlunarumhverfi til náms er líka grunnurinn að nútíma kenningum um 

listmenntun. Niðurstöður rannsóknar Taylor og Carpenter (2005) benda því til 

þess að gagnvirk margmiðlun geti þjónað sem árangursríkt námstæki í mynd-

listarkennslu, skilningurinn verði dýpri en annars því námsferlið sjálft þjóni 

lykilhlutverki í námi nemenda. Margt bendir því til þess að námsumhverfi 

upplýsinga- og samskiptatækninnar hafi jákvæð áhrif á námsárangur í myndlist 

(Taylor og Carpenter, 2005). 

2.1.3. Listgagnrýni 

Listgagnrýni samkvæmt hugmyndafræði fagmiðaðrar myndlistarkennslu er ætlað 

að þjálfa nemendur í gagnrýnni hugsun. Með umræðum um eigin verk og annarra 

fá þeir þjálfun í að meta og gagnrýna einföld jafnt sem flókin einkenni listaverka 

og þá sjónrænu menningu sem mætir þeim í daglegu lífi. Nemendur öðlast með 

því nokkra innsýn í hlutverk listarinnar í þjóðfélaginu. 

Listgagnrýni felur í sér notkun tungumáls, gagnrýnin skrif og umræður, 

til þess að við getum betur skilið og metið listir, listamenn, og hlutverk listar-

innar í menningu og samfélagi og verið njótendur lista. Listræn gagnrýni fjallar 

um listaverk, lýsir þeim, túlkar, dæmir og spyr grundvallar spurninga um það, 

hvað listaverk er, hvað það táknar, hvaða gildi það hefur og hvers virði það er. 

Listgagnrýni tekur líka til umræðu eðli listarinnar og setur fram kenningar. Slík 

gagnrýni á ekki að vera skrifuð fyrir listamenn, heldur aðra sem lesa hana. Hún á 

að svara kalli áhorfenda eftir leiðsögn við að tileinka sér og læra að meta listir, 

því listræn og skapandi vinna getur oft leitt af sér listaverk sem eru flókin og 

stundum erfið að útskýra. Með markvissri gagnrýni listaverka er athygli beint að 

áhugaverðum og athygliverðum einkennum eða útliti listaverksins og þau rædd. 

Mögulegt er að nálgast listgagnrýni án þess að hafa áhuga á listaverkum. Orð 

geta hjálpað okkur að útskýra sumar hliðar á því sem er að gerast í málverkinu, 

en það gæti auk þess verið annar flötur á túlkun myndarinnar hvernig hún í raun 

talar til áhorfandans (Dobbs, 1998). 
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Listir gera nemendum kleift að ræða sínar hugmyndir og skoðanir við 

aðra nemendur og kennarann. Í gegnum það ferli er líklegt að þeir muni öðlast 

leikni í að tjá sig munnlega, að hlusta, og í sumum tilfellum að læra hvernig leita 

skuli lausna á viðfangsefnum, annað hvort sem einstaklingar eða í samvinnu við 

aðra nemendur. Slíkt felur í sér félagslega leikni sem nemendur geta yfirfært á 

önnur umræðuefni daglegs lífs (Adejumo, 2002). Notkun upplýsingatækninnar 

gerir nemendum kleift að nálgast í meira mæli en áður upplýsingar og mynd-

dæmi um listaverk samtímans til að gagnrýna og ræða um. 

2.1.4. Fagurfræði 

Fagurfræði samkvæmt hugmyndafræði fagmiðaðrar myndlistarkennslu á að 

vekja upp spurningar um merkingu og gildi listarinnar, sem leiða til skilnings 

nemenda á uppruna og eðli lista, hvað aðgreinir list frá öðru handverki og hvað 

telja má list. 

Fagurfræðin er skapandi ferli stöðugra breytinga sem krefst spurninga, en 

gefur minna af fyrirfram ákveðnum fullyrðingum fyrir nemendur til að læra. 

Markmið fagurfræðinnar er að dýpka okkar listrænu reynslu í gegnum íhugun, 

umræður og gagnkvæm tjáskipti í kennslustofunni. Á þann hátt er hægt að vekja 

nemendur til umhugsunar um fagurfræðileg atriði (Taylor, 2004). 

Myndmál er tvírætt form og kallar á frekari útskýringar ef ráða á fram úr 

fagurfræðilegum atriðum og tilfinningalegri túlkun (Stokrocki, 2006). Í umræð-

um getur leitin að skilningi á listinni leitt af sér fleiri spurningar en svör, en í 

gegnum upplýsinga- og samskiptatækni fá nemendur mun meiri og annarskonar 

aðgang en áður að upplýsingum og myndmáli til að byggja sína skoðun á og 

rökstyðja hana. Aðgengi að fjölbreyttum skoðunum gerir það að verkum að 

lesandinn fær ekki upp gefna neina eina sanna merkingu, heldur þarf hann að 

meta þær upplýsingar sem hann fær og móta sína eigin skoðun. Erfitt getur verið 

að útskýra list og túlkun hugmyndar getur verið breytileg frá einu tilfelli til 

annars. Skilningur og gagnrýnin umræða um listaverk krefst oft dýpri skilnings á 

listaverkinu en gerist á öðrum vettvangi. Þess vegna er mikilvægt að hafa aðgang 

að fjölbreyttum og nýlegum upplýsingum um listaverk sem fjallað er um í lista-

sögukennslu, listgagnrýni og fagurfræðilegum umræðum þar sem keppst er við 

að útskýra samtímalistir og tilvist og tilgang listaverksins í fjölbreyttu samhengi 
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(Prater, 2001). Líklegt er, að vegna fjölbreyttrar sýnar á viðfangsefnið innleiði 

tölvutæknin meiri fjölbreytni í fagurfræðilegar umræður en áður var hægt að 

bjóða (Taylor, 2004). Að læra að tala um og byggja upp rökrænar umræður er 

mikilvæg æfing ekki aðeins fyrir fagurfræðina og listmenntunina, heldur fyrir 

almenn menntunarleg gildi í skólastarfi (Dobbs, 2003). 

2.2. Upplýsingatækni og fagmiðuð myndlistarkennsla 
Ný tækni hefur alla tíð haft áhrif á bæði listnám og listsköpun og samkvæmt 

hugmyndafræði fagmiðaðrar myndlistarkennslu þá er mælt með notkun 

upplýsinga- og samskiptatækninnar til sköpunar, upplýsingaöflunar og sam-

skipta. Við að skapa og hanna list með fjölbreyttum aðferðum er listkennslan 

talin geta öðlast aukið og nýtt hlutverk (Dobbs, 1998). Birtingarform upplýsinga-

tækninnar er myndrænt og krefst listræns sjónarhorns. Listin getur ekki verið án 

menningarlegra áhrifa, upplýsingatæknin ekki heldur og þess vegna fellur tæknin 

vel að því myndræna umhverfi sem tilheyrir myndlist og myndrænni framsetn-

ingu (Gouzouasis, 2006). Upplýsingatæknin þykir henta vel í öllu ferli mynd-

sköpunar, allt frá hugmynd til afurðar og af því má draga þá ályktun að tölvu-

tæknin geti fjölgað valmöguleikum nemenda við listsköpun og úrvinnslu eigin 

hugmynda (Rogers, 1997). 

McClintock (1997) hefur haldið fram að þeir eiginleikar Netsins að bjóða 

aukið aðgengi að menningu og vísindum hljóti að kalla á grundvallarbreytingar í 

kennslu í átt að fjölbreyttari kennsluháttum. Þær breytingar felist í því að 

nemendur í grunnnámi geti farið að vinna á líkan hátt og nemendur á efri stigum 

skólakerfisins. Nám á yngri stigum færist þá væntanlega nær því akademíska 

námi sem tíðkast hefur í háskólum vegna þess að nemendur geti leitað sér 

nýjustu upplýsinga á Netinu, eftir eðli og aðstæðum og á sínum eigin forsendum. 

Þannig er talið að notkun upplýsinga- og samskiptatækninnar muni hafa áhrif á 

innra skipulag skóla, sem hafi svo líka áhrif inntak menntunar og hugmyndafræði 

námskrárgerðar í heild (McClintock, 1997). Hann telur að tæknin muni smám 

saman leiða til endurskilgreiningar á myndlistinni, viðfangsefnum hennar, 

verkfærum og orðræðunni sjálfri (Wood, 2004). 

Frá sjónarhorni hefðbundinna kennsluaðferða, er þekking byggð á 

staðreyndum sem eru gildandi sannindi. Í andstöðu við það býður Internetið og 
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nýir miðlar uppfærslumöguleika sem gera það að verkum að svör við spurning-

um sem áður voru þekkt sem staðreyndir í bókum verða skyndilega úrelt. Í stað 

þess að fá staðreyndirnar upp gefnar, afla nemendur sjálfir nýjustu fáanlegra 

upplýsinga og byggja upp þekkingu sem tengist fyrri reynslu. Á þann hátt læra 

þeir að skilja innihaldið heildrænt, persónulega og þekkingin verður þeim 

merkingarbær. Skapandi hugsun þarf frjálsræði til framkvæmda og möguleika til 

margs konar lausna við úrvinnslu verkefna (Prater, 2001). Nemandinn þarf 

viðfangsefni við hæfi, möguleika á að nota þann tíma og þær aðferðir sem honum 

henta, og leiðsögn jafnóðum, ef námið á að skila árangri. Sé þess gætt opnar 

upplýsingatæknin honum nýjar leiðir sem geta auðveldað nám, leiðir sem ekki 

virðast vera til staðar í dag í hefðbundnu skipulagi skólastarfs (Hörður 

Bergmann, 1999). 

Reynt hefur verið að aðlaga notkun upplýsinga- og samskiptatækni í 

myndlistarkennslu að hefðbundnu, atferlismiðuðu, vinnulagi í kennslustofunni en 

slík notkun tækninnar í myndlistarkennslu hefur ekki fallið auðveldlega að 

einstaklings- og samvinnumiðuðu námi sem upplýsinga- og samskiptatæknin 

styður. Það þykir hins vegar vera sameiginlegt með fagmiðaðri myndlistar-

kennslu og notkun upplýsinga- og samskiptatækni að kennslan byggi á sveigjan-

leika og fjölbreytni í kennsluaðferðum, fjölbreyttu námsumhverfi og námsefni 

sem tekur mið af því samfélagi sem nemendur tilheyra. Því er talið mikilvægt, 

þar sem hugmyndafræði fagmiðaðrar myndlistarkennslu er notuð, að uppbygging 

kennslunnar þróist frá atferlislegum kennsluháttum yfir í fjölbreyttari og 

sveigjanlegri kennsluhætti í anda kenninga hugsmíðahyggju (Prater, 2001). 

Með fjölbreyttum aðferðum tileinka nemendur sér nýjar upplýsingar og 

byggja upp einstaklingsmiðaða þekkingu og skilning á forsendum fyrri reynslu. 

Þeir byggja upp þekkingu með sinni athafnasemi í gegn um samskipti við aðra, í 

sínu umhverfi (Walling, 2001). Fjölbreytni í kennsluháttum er einnig talin líkleg 

til að gera það mögulegt að taka tillit til þroska og reynslu nemenda, verða þeim 

hvatning til að vinna á eigin forsendum og túlka sínar hugmyndir og tilfinningar 

með þeim aðferðum sem henta hverju sinni. Þannig er hægt að skipuleggja 

myndlistarnámið sem samhangandi ferli, þróun frá upphafi til enda grunnskólans. 

Gouzouasis (2006) segir æskilegt að allir kennarar sem hafa áhuga á að innleiða 

upplýsingatæknina í kennslu endurhugsi kennsluhætti og viðfangsefni vegna þess 
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að þeir kennsluhættir munu að mati Gouzouasis (2006) hafa áhrif á vinnuaðferðir 

komandi kynslóða á öllum stigum menntunar. Kennari sem hefur innleitt tölvu-

studdar aðferðir hefur þurft að ganga í gegn um grundvallar endurskipulagningu 

hvað varðar skipulag og undirbúning kennslunnar (Rogers, 1997). 

Fjölbreyttir kennsluhættir byggja á vinnubrögðum sem fylgja samskipta-

tækni, tölvukunnáttu og þekkingu í að leita upplýsinga eftir þörfum, sem stuðlar 

að áframhaldandi þekkingarleit og færni til framtíðar (Þórunn Óskarsdóttir, 

2003). Tölvum er þó ekki ætlað að koma í stað mannlegra samskipta heldur 

aðeins sem verkfæri til að afla upplýsinga og vinna úr upplýsingum á þann hátt 

sem ekki var mögulegt áður. 

Áhrifin frá tækninni koma fram í tilhneigingu til að vinna þverfagleg 

verkefni og tengja myndlistina öðrum námsgreinum frekar en að viðfangsefni séu 

bundin einu fagi. Upplýsingatæknin hentar vel þegar nemendur vinna saman sem 

hópur, leita lausna og fá hugmyndir frá hver öðrum (Davies, Franks, Loveless, 

Mosdell og Wheeler, 2003). Lausnaleitarnám byggir á hugmyndum Dewey um 

verkhyggju, að nemendur læri með því að framkvæma (e. learning by doing) 

(Dewey, 1910/2000). Slíkir kennsluhættir gera ráð fyrir að nemendum séu fengin 

raunveruleg viðfangsefni til að leysa, sem þeir glíma við og finna viðeigandi 

lausn á undir leiðsögn kennara síns. Með því að útskýra og rökræða sína skoðun 

fyrir öðrum svo skiljanlegt sé og velta fyrir sér skoðunum annarra, er líklegt að 

nemandinn byggi upp eigin þekkingu sem tengist þeirri þekkingu sem hann hefur 

öðlast fyrir. Þetta samræmist vel þeim aðferðum sem tilheyra upplýsingatækninni 

og hugmyndafræði fagmiðaðrar myndlistarkennslu eins og hún er fram sett í 

aðalnámskrá grunnskóla fyrir myndlist. Lausnaleitarnám fellur vel að hugmynda-

fræði sem gerir ráð fyrir notkun upplýsingatækninnar í námi og kennslu. 

Viðfangsefni lausnaleitarnámsins getur falist í að finna betri lausn á einhverju, 

skilja flókið fyrirbæri, finna bestu leiðina til að byggja eitthvað eða að búa til 

listaverk (Þórunn Óskarsdóttir, 2003). 

Myndlist er í eðli sínu eins konar upplýsingamiðill sem hefur í gegnum 

aldirnar breitt út þekkingu til allra kynslóða í heiminum og hlutverk hennar hefur 

í því tilliti ekki verið ólíkt því sem við upplifum notkun upplýsingatækni í dag 

(Gouzouasis, 2006). Tölvur og upplýsingatæknin er ekki einungis mikilvæg 

viðbót við hefðbundin tæki listmenntunar heldur stuðlar einnig að tölvu- og 
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tæknilæsi nemenda almennt. Tölvur eru mikilvægar við að gera myndlistina 

aðgengilega, einnig fyrir þá nemendur sem ekki eru handlagnir því tölvutæknin, 

jafnt sem önnur tækni, gerir öllum kleift að búa til myndir (Wood, 2004). 

Gouzouasis (2006) leggur áherslur á fagmennsku í starfi kennara og þá fag-

kunnáttu sem tengist tuttugustu og fyrstu öldinni og bendir á samþættingu mynd-

listar og upplýsingatækni sem samkvæmt námskrá eigi að leggja áherslu á. Slík 

samþætting útheimti kennara með sterkan hugtakaskilning og þekkingu á 

undirstöðuatriðum myndlistarinnar (Gouzouasis, 2006). 

2.3. Stefnumótun og aðalnámskrá 
Í þessum kafla er fjallað um stefnumótun stjórnvalda sem fram kemur í áherslum 

og markmiðum aðalnámskrár grunnskóla 1999 og hvað í þeirri stefnumörkun 

felst fyrir notkun upplýsinga- og samskiptatækni í myndlistarkennslu. 

2.3.1. Stefnumörkun stjórnvalda 

Stefnumörkun stjórnvalda varðandi notkun upplýsinga- og samskiptatækni í 

skólastarfi birtist fyrst 1996 í ritinu Í krafti upplýsinga (Menntamálaráðuneytið, 

1996) en þar segir að brýnt sé að námsgreinar þróist í takt við þær breytingar sem 

verða í samfélaginu og að skólinn beiti vinnubrögðum eins og þau gerast best á 

hverjum tíma, endurskoði viðfangsefni sín og samspil námsgreina, að námsgögn 

muni breytast og aðgangur að ýmiss konar sérhæfðum forritum, kennsluforritum, 

margmiðlunarefni og Interneti muni að nokkru leyti taka við af prentuðum 

upplýsingum (Menntamálaráðuneytið, 1996, bls. 24-25). 

Þessum breyttu áherslum var fylgt eftir með útgáfu aðalnámskrár grunn-

skóla 1999. Í almennum hluta þeirrar námskrár er fjallað um stórstígar framfarir 

á sviði upplýsinga- og samskiptatækni og nauðsyn þess að í öllum námsgreinum 

verði tækifæri upplýsingatækninnar nýtt. Aukin notkun tækninnar hafi breytt 

ýmsum samfélagsháttum og atvinnuháttum (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. 

Almennur hluti, bls. 18) og því verði að leggja áherslu á notkun hennar sem 

sjálfsögðu hjálpartæki í öllum námsgreinum. 

Allnokkur breyting varð á áherslum myndlistarkennslu við útkomu aðal-

námskrár 1999. Auk þess að skilgreina námsgreinar listasviðs upp á nýtt gengu 

forvinnuhópar út frá hugmyndafræði fagmiðaðrar myndlistarkennslu. Um 
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takmarkaða samvinnu var að ræða á milli hópa sem unnu að endurskoðun 

námskrár fyrir listgreinar og upplýsinga- og tæknimennt, en fulltrúar hópanna 

höfðu samráð, þó hvor um sig hafi hóparnir unnið að mótun námskrár á eigin 

forsendum (úr viðtali). 

Árið 1999 setti ráðuneytið á stofn þróunarverkefni um framþróun upp-

lýsingatækni í kennslu, námi og skólastarfi og lauk því árið 2002. Gerður var 

samningur við þrjá grunnskóla og þrjá framhaldsskóla um að þróa aðferðir við að 

beita upplýsingatækni í kennslu og skólastarfi, annast tilraunakennslu á þeim 

aðferðum og í framhaldi af því að miðla öðrum af reynslu sinni og þekkingu og 

veita ráðgjöf við hönnun og útgáfu kennsluhugbúnaðar (Jón Torfi Jónasson, 

Andrea G. Dofradóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Árið 2001 kom út verkefnaáætlun menntamálaráðuneytisins í rafrænni 

menntun – Forskot til framtíðar 2001-2003 – sem fjallaði m.a. um nýjar leiðir til 

náms og kennslu (Menntamálaráðuneytið, 2001). Þar segir að upplýsingatæknin 

bjóði upp á fjölbreytt tækifæri í skólastarfi, opni áður óþekktar leiðir til náms og 

muni smám saman verða hluti af öllu námi. Framtíðarsýn menntamálaráðuneytis-

ins felst í því að nýta kosti Netsins sem upplýsingaveitu fyrir skólastarf. Þar segir 

að stefna skuli að því að: 

Vinna að því að auka íslenskt námsefni á Netinu og jafnframt því að tryggja 
aðgengi að þessu efni. 

Þetta efni sé sett markvisst fram svo að það þjóni þörfum nemenda og kennara 
og tengist markmiðum námskráa. 

Efnið uppfylli kröfur um gæði, sé vel skilgreint og afmarkað þannig að hægt 
verði að tengja það námsmarkmiðum hverju sinni (Menntamálaráðuneytið, 
2001). 

Þar segir ennfremur að mikilvægt sé að framsetning efnis á Netinu styðji 

við fjölbreytta náms- og kennsluhætti (Menntamálaráðuneytið, 2001). Í þessum 

tilgangi setti menntamálaráðuneytið upp Menntagátt (menntagatt.is), vef á 

Netinu, sem byggir á gagnagrunni þar sem námsefni er miðlað markvisst til 

notenda. 

Árið 2004 kom út endurskoðuð stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsinga-

samfélagið 2004-2007, Auðlindir í allra þágu (Forsætisráðuneytið, 2004). Þar er 

vitnað í stefnu ríkisstjórnarinnar frá 1996 sem hafi varðað veginn til aukinnar 

nýtingar tækninnar, almenningi og atvinnulífi til heilla. Þar segir að náðst hafi 



 31 

verulegur árangur sem fylgja þurfi eftir, þó að á nokkrum sviðum hafi þróunin 

ekki orðið eins hröð og væntingar stóðu til. Úr því þurfi að bæta og taka til 

hendinni þar sem tæknin er ekki nýtt. Allir eigi að fá tækifæri til að tileinka sér 

nauðsynlega grunnfærni og taka þátt í upplýsinga- og þekkingarsamfélaginu á 

eigin forsendum. Leiðarljós þessarar nýju stefnu er einstaklingurinn, tækifæri 

hans og velferð í samfélaginu. Þar kemur fram að ný tækni leiði af sér miklar 

breytingar með aðgangi að gífurlegu magni upplýsinga og þjónustu sem eigi sér 

engin landamæri og mikilvægast sé að nota upplýsinga- og samskiptatæknina til 

ávinnings. Stefnan er byggð á því að nýta tækifærin, að vinna að breytingum af 

ábyrgð og að tryggja öryggi og auka lífsgæði (Forsætisráðuneytið, 2004). Þar 

stendur ennfremur að kennurum verði tryggð ráðgjöf, stuðningur og þjálfun við 

nýtingu stafræns námsefnis, áfram verði unnið að þróun Menntagáttar og gert 

átak í gerð námsefnis sem tekur mið af nýjum hugmyndum um notkun upp-

lýsingatækni á sviði menntunar. Jafnframt þessu skuli stuðlað að frekari þróun 

dreifmenntunar þar sem nám verður óháð stað og stund (Forsætisráðuneytið, 

2004). 

Í þriðja sinn, árið 2005, leggur menntamálaráðuneytið fram stefnu um 

nýtingu upplýsingatækni í menntun, Áræði með ábyrgð. (2005) og mótar stefnu 

til 2008, þar sem áhersla er lögð á aðgang að upplýsingasamfélaginu, tækni og 

fjarskipti, stafrænt efni, breytta starfshætti og siðferði á Netinu. Þar segir að í 

þjóðfélaginu sé þekking sú auðlind sem mestu varði og upplýsingatækni sé snar 

þáttur í þekkingaröflun þeirrar kynslóðar sem er að vaxa úr grasi og hefur alist 

upp við tölvur, kynslóð sem líti á það sem sjálfsagðan hlut að fá að nota Netið og 

samskiptatækni í menntun. Mikilvægt sé að skólar nýti upplýsingatækni á virkan 

hátt í starfsgreinum, mynd- og tónmennt. Ný tækni krefst nýrra vinnubragða og 

mikilvægt er að huga að nýjum starfsháttum og skipulagi henni samfara 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). Ráðuneytið leggur áherslu á að þróaðar verði 

kennsluaðferðir til að mæta námsmarkmiðum í aðalnámskrá um upplýsinga-

tækni. Lagt verði mat á árangur af kennslu í upplýsingatækni og niðurstöðurnar 

nýttar við endurskoðun á námskrá. Ráðuneytinu finnst mikilvægt að fylgja betur 

eftir aukinni innleiðingu upplýsingatækni með reglubundnu mati og rannsóknum 

og telur að ef stofnanir breyti ekki starfsháttum sínum muni fjárfesting í 
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upplýsingatækni ekki skila sér sem skyldi í bættum árangri, betri þjónustu eða 

skilvirkni. 

Námsgagnastofnun hefur staðið fyrir útgáfu rafræns námsefnis til kennslu 

á grunnskólastigi, og má þar nefna myndlistarvef fyrir yngsta stig grunnskólans, 

Listavefur krakka, (http://www.namsgagnastofnun.is/isllistvefur/index.htm), 

Listavefinn (http://www.nams.is/listavefurinn/index.html) og Norska listavefinn 

(http://www.namsgagnastofnun.is/norsk_kunstweb/index.htm) fyrir mið- og 

unglingastig og Gullkistuna, heimavinnuvef fyrir yngstu nemendurna, 

(http://www.namsgagnastofnun.is/gullkistan/forsida/index.htm), þar sem meðal 

annars er að finna verkefni í myndlist. Í upplýsingatækni er að finna kennslu-

vefinn Leit á Netinu (http://www.nams.is/leit_a_neti/index.htm) og kennslu á 

ýmis forrit (http://www.nams.is/uppltaekni/index.htm), upplýsingatækni fyrir 5-

7. bekk og 8.-10. bekk, sem henta vel í öllum námsgreinum. Einnig hefur verið 

veitt fé til námsefnisgerðar gegnum þróunarsjóði grunnskóla og í formi annarra 

styrkja. Jafnframt því hafa verkefni á sviði upplýsingatækni fengið styrki úr 

þróunarsjóði grunnskóla á undanförnum árum (Menntamálaráðuneytið, 2002). 

Þess má ennfremur geta að árlega frá árinu 1999 hafa á vegum ráðu-

neytisins verið haldnar ráðstefnur um notkun upplýsingatækni í skólastarfi – 

UT99-UT06 – þar sem hægt er að kynnast nýjungum, reynslu fólks og 

rannsóknum á notkun UST í kennslu og námi á leikskóla-, grunnskóla- og 

framhaldsskólastigi. 

2.3.2.  Hlutverk aðalnámskrár grunnskóla 

Menntamálaráðherra setur grunnskólum lög sem segja til um hver meginstefna á 

að vera í kennslu og kennsluháttum í landinu á hverjum tíma (Lög nr. 66/1995 og 

nr. 63/1974). Aðalnámskrá grunnskóla tekur mið af þeirri lagasetningu og hún er 

því stjórntæki fræðsluyfirvalda á hverjum tíma til mótunar skólastefnu og gefur 

fyrirmæli um að ákveðinni skólastefnu sé framfylgt: 

Í aðalnámskrá grunnskóla er að finna nánari útfærslu á ákvæðum laga og 
reglugerða um nám og kennslu í grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. 
Almennur hluti, bls. 20). 

Við skipulag skólastarfs ber skólum því að hafa markmið og áherslur 

aðalnámskrár að leiðarljósi en það er síðan í höndum hvers skóla að útfæra þau 

nánar í skólanámskrá með tilliti til þeirra kennsluhátta sem skólinn aðhyllist og 
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kennurum ber að starfa eftir (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Almennur hluti, 

bls. 25). 

Aðalnámskráin er á þann hátt leiðarljós kennara í starfi og kennurum ber 

að fara eftir henni eins og kostur er (Andri Ísaksson, 1983). Sama áhersla kemur 

einnig fram í erlendum rannsóknum (Popovich, 2006). Skiptar skoðanir hafa þó 

verið á því hvaða áherslur á að leggja í námskrám (Gouzouasis, 2006). En með 

áherslum í aðalnámskrá er yfirleitt leitast við að velja út þá þætti í menningararfi 

þjóðarinnar sem mikilvægt þykir að miðla til næstu kynslóðar og einnig endur-

speglar slík námskrárgerð þær hugmyndir sem eru ríkjandi í þjóðfélaginu um 

menntun og markmið á hverjum tíma (Guðrún Geirsdóttir, 1998). Námskráin ber 

þannig keim af tíðarandanum hverju sinni. 

Megin forsendur að baki þeirri ákvörðun við endurskoðun aðalnámskrár 

1996-1999 að nota upplýsinga- og samskiptatæknina í myndlistarkennslu voru 

fyrst og fremst tækniþróunin í samfélaginu. Það var á þeim tíma ljóst að 

upplýsingatæknin hafði þegar mótað myndlist og hönnun, rétt eins og öll önnur 

svið þjóðfélagsins, en þeirra áhrifa var ekki að ráði farið að gæta í skólunum. Að 

fylgja straumum tímans er klassískt vandamál í skólastarfi, sérstaklega hvað 

varðar aðbúnað, aðstöðu og skipulag en myndlistarkennarar voru á þeim tíma 

taldir vera mjög meðvitaðir um þann vanda og tilbúnir að tileinka sér nýja tækni 

og skapa þannig ný tækifæri í sinni grein. Mikilvægar forsendur voru taldar 

liggja í tækninni sjálfri og tæknin talin mikilvæg til þess að hægt væri að sinna 

listasögu og listgagnrýni betur í kennslunni auk þess sem hún byði upp á nýjar 

nálganir í sjálfri myndsköpuninni sem ef til vill hentaði nemendum með námsstíl 

ólíkan þeim sem áður var talinn líklegastur til árangurs í þessari námsgrein (úr 

viðtali). 

Í aðalnámskrá 1999 er mikil áhersla lögð á að upplýsingatækni sé notuð 

sem verkfæri til náms í öllum námsgreinum. Þar er lögð fram sú stefna að ekki 

skuli kenna á tölvur í sérstökum tölvutímum heldur eigi tæknifærni nemenda að 

aukast með því að nemendur nýti tæknina í öllum námsgreinum. Það er í 

samræmi við áherslur í námskrá og einnig er sterk krafa um það í samfélaginu að 

komið sé til móts við mismunandi þarfir nemenda í skólanum. Kennurum er í því 

tilliti ætlað að meta kunnáttu og færni nemenda á einstökum sviðum og taka mið 

af því í kennslunni, einnig þeirri færni og þekkingu sem nemendur hafa öðlast 
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utan skólans við leik og afþreyingu hvers konar. Það er krafa frá samfélaginu að 

nemendur komi út úr grunnskólanum með þá færni sem þarf til að mæta þeim 

kröfum sem gerðar eru í framhaldsskólanum og á atvinnumarkaði. Kennarar eru 

á þann hátt í lykilhlutverki í þróun skólastarfsins. 

2.4. Námskrár fyrir myndlistarkennslu 
Hér á eftir verða dregin fram helstu efnisatriði og áherslur þeirra fjögurra náms-

greina sem hafa hvað mest mótandi áhrif á notkun upplýsinga- og samskipta-

tækni í myndlistarkennslu í grunnskóla en þær eru: Myndlist, Tölvunotkun í 

grunnskóla, Upplýsingamennt og Nýsköpun og hagnýting þekkingar. 

Í aðalnámskrá grunnskóla er skýrt kveðið á um notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni í öllum námsgreinum. Í inngangskafla upplýsinga- og tækni-

menntar segir um listgreinar: 

Tæknin sækir þekkingu ekki aðeins í vísindi og fræði. Tæknin sækir einnig margt 
til lista. Glíma listafólks við form, liti, tóna, hrynjandi og orð hefur mikið 
þekkingar- og aðferðafræðilegt gildi fyrir tæknina til að skapa hagnýta hluti. 
Tæknin skapar einnig tækjabúnað fyrir listafólk til að fást við hið óræða og 
margræða  (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 8) 

Markmið námskrárinnar eru svo skilgreind eftir efnisþáttum í hverri námsgrein 

fyrir sig sem tengjast innbyrðis. Samkvæmt þeim eiga nemendur að fá tækifæri 

til að ná markmiðum á tilteknum sviðum. Tafla 2.1. (bls. 44) sýnir efnisþætti 

námsgreinanna fjögurra sem eru undirstaða myndlistakennslu í grunnskólum og 

tengsl þeirra innbyrðis. Hluta upplýsingamenntar er ekki ætlaður sérstakur tími í 

stundaskrá en ætlast til að kennarar allra námsgreina tileinki sér þá tækni og þær 

aðferðir sem þar eru tilgreindar og noti í kennslunni. Þar er myndlistarkennslan 

engin undantekning. 

2.4.1.  Myndlist 

Í listgreinahluta Aðalnámskrár er skilgreindur tími fyrir þrjár listgreinar, mynd-

list, tónlist og textílmennt. Lögboðinn kennslustundafjöldi fyrir greinarnar þrjár 

eru fjórar kennslustundir á viku frá fyrsta upp í áttunda bekk en lagt til að boðið 

verði upp á valáfanga í 9. og 10. bekk. Lagðar eru til áherslubreytingar á 

grundvelli upplýsingasamfélags og mikilvægt talið að nemendur noti tæknina og 

þjálfist í að beita henni, til að auka þekkingu sína, öðlast og þjálfa færni og efla 
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skilning sinn á viðfangsefninu listum (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. 

Listgreinar, bls. 10). 

Markmiðum greinarinnar er skipt niður í nokkru samræmi við hugmynda-

fræði fagmiðaðrar myndlistarkennslu. En í stað fjögurra þátta í upphaflegu 

hugmyndafræðinni er inntak myndlistarnáms í aðalnámskrá flokkað í þrjá þætti: 

Lögmál og aðferðir, Sögulegt og félagslegt samhengi og Fagurfræði og rýni. 

o Lögmál og aðferðir felur í sér skapandi og tæknilega færni sem tekur til 

hugmyndaþróunar og þess forms sem skynjanir og hugmyndir eru tjáðar í 

og færni í notkun og stjórn á miðlum greinarinnar í sköpun nemenda. 

o Sögulegt og félagslegt samhengi felur í sér skilning og þekkingu á 

samhengi sem tekur til náms í myndhefð samfélagins í nútíð og fortíð. 

o Fagurfræði og rýni felur í sér myndtúlkun og gagnrýnin viðbrögð og 

tekur til eðlis viðbragða nemenda og vitundar þeirra um gæði og tjáningu 

í sjónrænni ímynd, einnig getu þeirra til að lýsa viðbrögðum sínum með 

viðeigandi orðaforða (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 

13). 

Áfangamarkmiðum er auk þess skipt í tvo þætti: Sköpun / túlkun / 

tjáningu annars vegar og Skynjun / greiningu / mat hins vegar og er 

myndlistarkennslunni ætlað að þroska færni nemenda á báðum þessum sviðum. 

o Sköpun / túlkun / tjáning vísar til notkunar nemenda á fjölbreyttu úrvali 

efniviðar og miðla greinarinnar til þess að skapa og tjá tilfinningar, 

hugsanir, hugmyndir og lausnir. 

o Skynjun / greining / mat vísar til þekkingar og skilnings á eðli myndlistar 

og á því menningarlega samhengi sem hún er sköpuð í og enn fremur til 

hæfninnar til að skynja og skilgreina myndlist og meta á rökstuddan hátt 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 12). 

Samkvæmt aðalnámskrá á að samþætta inntak myndlistarkennslunnar og 

þau markmið sem skráð eru í tölvunotkun í grunnskóla, upplýsingamennt og 

nýsköpun og hagnýtingu þekkingar. Það er talið mikilvægt að kennarar velji 

leiðir að markmiðum einstakra greina með það í huga að um leið og nemendur 

öðlast færni og þekkingu á viðkomandi námssviði öðlist þeir einnig reynslu og 
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færni í þeim vinnubrögðum sem best þykja hverju sinni (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 12). 

Námsmat í myndlist á að endurspegla þessar áherslur og markmið í öllum 

námsþáttum og námsferlið er metið til jafns við fullunnið verk. Símat og sjálfs-

mat er talið mikilvægt til að ná árangri í að þroska myndlistarfærni og til að þróa 

jákvæð og lifandi viðhorf til þátttöku í listum. Tekið er tillit til skapandi færni 

nemandans, þróunar og útfærslu hugmynda og tæknilegrar færni við framkvæmd 

og úrvinnslu myndverks. Einnig er metin þekking hans í sögu myndlistar og 

myndhefð samfélagsins í nútíð og fortíð, þátttaka hans í umræðum um sín verk 

og annarra og ýmis álitamál og hugmyndir er varða myndlist (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 13). 

2.4.2.  Tölvunotkun í grunnskóla 

Tölvunotkun í grunnskóla fær ekki tímaúthlutun í stundaskrá: 

Þau markmið, sem hér eru sett fram, mynda ekki ramma um eina tiltekna 
námsgrein heldur er nauðsynlegt að þeim sé fléttað inn í kennslu og nám í 
öðrum námsgreinum  (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Upplýsinga- og 
tæknimennt, bls. 11). 

Efnisþættir tölvunotkunar eru:  

o Viðhorf þar sem nemandinn kynnist möguleikum tölvu- og 

upplýsingatækni í námi og starfi þannig að hann geti mótað eigin viðhorf 

og geti séð hvernig tæknin nýtist í réttu samhengi við viðfangsefnin.  

o Tölvulæsi þar sem stefnt er að því að kenna nemandanum að beita tölvu- 

og upplýsingatækni.  

o Beiting tölva þar sem megináherslur eru á að nemandinn öðlist reynslu af 

að beita tölvutækni við leik og störf. Talið er að nemandi sem hefur öðlast 

reynslu af að beita tölvu geti betur fengist við ný viðfangsefni með 

tölvunni að eigin frumkvæði og þannig viðhaldið þjálfun sinni.  

o Tækniskilningur sem miðar að því að auka skilning nemandans á því 

hvernig tölvutækni virkar og gera honum mögulegt að meta og skilja 

möguleika hennar og takmarkanir (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. 

Upplýsinga- og tæknimennt, bls. 12). 
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Þar sem ekki er ætlaður sérstakur tími til þessarar kennslu er ætlast til að 

kennarar tiltekinna námsgreina noti upplýsinga- og samskiptatæknina sem 

verkfæri í sinni faggrein. Myndlistarkennurum ber því að sjá til þess að 

nemendur noti þessa tækni í myndlistarnámi sínu. Efnisþættir tölvunotkunar í 

grunnskóla eiga samkvæmt aðalnámskrá að samþættast efnisþáttum myndlistar 

og notkun tækninnar að fara fram í myndlistartímum. 

2.4.3.  Upplýsingamennt 

Upplýsinga- og tæknimennt eru ætlaðir tveir tímar í stundaskrá í viku hverri. Í 

skólum hefur það skipst jafnt á upplýsingamennt og tæknimennt. 

Upplýsingamennt er þverfagleg námsgrein að því leyti að lögð er áhersla á að 
kenna og leiðbeina nemendum um sérstaka aðferð og tækni við öflun, úrvinnslu 
og miðlun upplýsinga í tengslum við annað nám nemenda (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 1999. Upplýsinga- og tæknimennt, bls. 18). 

Á yngsta stigi er lagður grunnur að því að nemendur geti nýtt sér tölvu-

kost og upplýsingalindir skólans á sjálfstæðan og ábyrgan hátt. Námsgreininni er 

skipt í þrjá efnisþætti: 

o Tæknilæsi, sem er kunnátta til að nýta tækjabúnað til að afla þekkingar og 

miðla henni. 

o Upplýsingalæsi er þekking og færni í að afla, flokka og vinna úr 

upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. 

o Menningarlæsi er hæfni til að njóta menningar og vilji til að vinna úr 

ýmsum þáttum hennar á skapandi og siðrænan hátt. 

Upplýsingamennt er þverfagleg námsgrein. Í því felst að kennarar í 

upplýsingamennt ættu að vinna með myndlistarkennurum að gerð kennslu-

áætlana þar sem markmið upplýsingamenntar og myndlistar eru samþætt. Inntak 

kennslunnar er þannig sótt í myndlistarkennsluna og myndlistarkennarinn ber 

ábyrgð á þeim þætti kennslunnar en kennari upplýsingamenntar ber ábyrgð á 

tæknilegum þætti kennslunnar. Með þessari tilhögun er ýtt undir þann skilning á 

upplýsingatækni að um sé að ræða sérstaka aðferð sem hægt sé að nota á ólíkum 

sviðum við að afla sér þekkingar og færni. Hlutverk kennarans í upplýsinga-

mennt getur samkvæmt aðalnámskrá verið allt frá því að vinna náið með 

myndlistarkennara að upplýsingaverkefnum yfir í það að vera til staðar í 

tölvuveri eða á skólasafni til aðstoðar nemendum ef svo ber undir. Við gerð 
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kennsluáætlana í upplýsingaverkefnum skal taka mið af öllum námsþáttum 

greinarinnar. Vegna þess hve upplýsingamennt er samþætt öðrum námsgreinum 

er mælst til að námsmat verði í höndum viðkomandi bekkjar- eða námsgreina-

kennara því verkefnin eru á ábyrgð hans. Kennari í upplýsingamennt gefi einnig 

umsögn um gengi nemenda við að ná markmiðum greinarinnar (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 1999. Upplýsinga- og tæknimennt, bls. 18). 

2.4.4.  Nýsköpun og hagnýting þekkingar 

Nýsköpun og hagnýting þekkingar er ekki ætlaður sérstakur tími í stundaskrá. 

Greinin er þverfagleg og samþættist námsefni einnar eða fleiri námsgreina. 
Nýsköpun og hagnýting þekkingar er sérstök aðferð sem skólar geta nýtt sér til 
að umbreyta hverri námsgrein í starfs- og tæknigrein (Aðalnámskrá grunnskóla, 
1999. Upplýsinga- og tæknimennt, bls. 31). 

Námsgreinin greinist í þrjá efnisþætti: 

o Upplýsinga- og tæknilæsi sem felur í sér að nemandinn tileinki sér þá 

þekkingu, færni og tækni sem þarf til að útfæra hugmynd sína í sýnilega 

afurð. Áherslan er á þekkingar- og tæknisviðum þeirrar námsgreinar sem 

nýsköpunin samþættist hverju sinni. Þannig þjálfast nemendur í að læra 

sjálfir og kynna fyrir öðrum afrakstur upplýsingaöflunar og kenna öðrum 

nýja þekkingu og færni. 

o Hugmynd, lausn, afurð sem felur í sér að nemandinn tileinki sér aðferðir 

til að raungera hugmynd, frá fyrstu hugmynd til endanlegrar afurðar. 

Lögð er áhersla á að nemendur læri fagleg vinnubrögð við 

hugmyndavinnu, útfærslu og framleiðslu afurðar. Þetta er viðamesti hluti 

greinarinnar og getur meðal annars falið í sér verkáætlanir sem nemendur 

vinna svo eftir. Hér er líka mikilvægt að taka mið af faglegum 

vinnubrögðum þess sviðs sem námsgreinin samþættist hverju sinni. 

o Einstaklingur, tækni og samfélag sem felur í sér markmið sem eiga að 

opna augu nemenda fyrir gagnvirkum tengslum á milli einstaklinga, tækni 

og umhverfis. Eins og fyrr tengist áherslan því sviði sem nýsköpunin 

samþættist hverju sinni (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Upplýsinga- og 

tæknimennt, bls. 33). 

 Námsgreinin samþættist beint við tíma annarra greina eða fær úthlutun af 

ráðstöfunartíma skólans. Nýsköpun og hagnýting þekkingar er ekki tæknigrein í 
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þess orðs skilningi heldur byggir vinnan á þeirri tækni sem viðkomandi verksviði 

tengist. 

Þannig getur nýsköpun og hagnýting þekkingar orðið góður stuðningur 

við námsmarkmið í myndlistarkennslu. Greinin felur í sér sérstaka aðferð sem 

skólar geta nýtt sér til að breyta hverri námsgrein í starfs- og tæknigrein með því 

að setja efnið í nýtt samhengi og tengja það veruleika nemenda, sköpunarþörf og 

leikgleði (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Upplýsinga- og tæknimennt, bls. 32). 

Hlutverk kennarans í þessu fagi er að vera verkstjóri og leiðbeinandi í 

lausnar- og framleiðsluferlinu. Hann stýrir leiðinni að lausninni og kennir 

nemendum þá aðferðafræði sem þarf til að gera hugmynd að veruleika. Námsmat 

í námsgreininni er verkefnamiðað (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Upplýsinga- 

og tæknimennt, bls. 34). 

2.5. Aðalnámskrá og fagmiðuð myndlistarkennsla  
Nýjar áherslur í aðalnámskrá 1999 fyrir myndlistarkennslu, sem rekja má til 

hugmyndafræði fagmiðaðrar myndlistarkennslu, koma fram í áfanga- og 

þrepamarkmiðum greinarinnar. Auk þess að þroska sköpunargáfu felast þær 

áherslur í að auka menningarskilning nemenda, meta gildi upplýsinga, túlka og 

miðla skoðunum og upplýsingum. Markmið hvers námsþáttar er að tryggja 

samfellu í náminu sem miðast við þroska fyrra nám nemandans. Til hliðsjónar 

eru lögð atriði sem mynda stígandi í námi, frá hinu einfalda til hins flókna, frá 

hinu almenna til hins sérhæfða og frá handleiðslu til sjálfstæðis í námi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 10). Í tengslum við skapandi 

starf er náminu ætlað að verða hvati til aukinnar rýni og djúpstæðari skilnings 

nemenda á lögmálum myndmáls í fortíð og nútíð (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1999. Listgreinar, bls. 21). Vinna ber út frá forsendum nemandans, þroska hans, 

áhuga og þörfum. Hann læri að nýta sér myndlistarnámið til að skilgreina og 

uppfylla eigin þarfir og geti unnið á agaðan hátt með stigvaxandi sjálfstæði að 

gerð eigin verka (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 11). 

Fræðilegan þátt námsgreinarinnar ber að hluta til að samþætta verklegri kennslu 

og fer sá hluti kennslunnar fram með fyrirlestrum, verkefnum, safnaheimsóknum 

og í tengslum við starfandi listamenn. Áhersla er lögð á notkun tölva þar sem við 

á (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 12). 
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2.5.1.  Lögmál og aðferðir 

Öll listgreinakennsla miðar að því að þroska sköpunargáfu nemenda. Þeir eiga að 

tileinka sér þekkingu á grundvallarlögmálum myndlistar, efniviði og miðlum og 

færni jafnt í undirstöðuaðferðum fagsins sem og nýjum aðferðum á borð við 

tölvur og upplýsingatækni sem eru ríkjandi í nútímasamfélagi þar sem myndin er 

gífurlega mikilvægur áhrifavaldur. Þetta er gert til þess að þeir geti unnið á 

agaðan hátt með stigvaxandi sjálfstæði að gerð eigin verka. Mikilvægt er talið að 

þeir fái tækifæri til að þjálfa skapandi hugsun um leið og þeir fást við gerð eigin 

myndverka (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 11-14). 

Nemendur eiga að fá þjálfun í að vinna eftir skipulögðu vinnuferli sem 

hefur upphaf og endi, þekki ferli hönnunar frá hugmynd til vöru til að geta 

hagnýtt sér þá þekkingu í hugmyndavinnu. Þeir þekki tengsl hönnunar við eigin 

raunveruleika, svo sem fatnað, húsgögn, merki og tölvuleiki, viti að litir hafa 

mismunandi þýðingu í lífi mannsins, bæði hvað varðar áhrif þeirra á tilfinningar 

og einnig merkingu þeirra, og geti hagnýtt sér þróun ímyndar með hjálp tölvu og 

annarra hefðbundinna verkfæra í myndlistarkennslu (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1999. Listgreinar, bls. 21-24). 

Áhersla er lögð á sjálfstæða vinnu nemenda, sem eiga að geta unnið á 

grundvelli eigin þekkingar og færni og nýtt sér mismunandi tæknilega miðla við 

vinnu sína. Þeir eiga að geta sett fram á sjónrænan hátt eigin upplifun eða 

ímyndun, þekkja hugtök og heiti sem tengjast viðfangsefninu hverju sinni og geta 

greint þau í tilteknum listaverkum. Nemendur vinna verkefni að eigin vali í 

samráði við kennarann sem feli í sér hugmyndavinnu, ítarlega skissugerð, 

verklega útfærslu og skil. Vinna þarf út frá forsendum nemandans, þroska hans, 

áhuga og þörfum til að hann læri að nýta myndlistarnámið til að skilgreina og 

uppfylla eigin þarfir (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 28-32). 

2.5.2.  Sögulegt og félagslegt samhengi 

Í þessum námsþætti eiga nemendur að fá tækifæri til að tileinka sér þekkingu á 

forsendum myndlistarmannsins og því menningarlega samhengi sem list sprettur 

úr, sjónrænum menningararfi og helstu stefnum og straumum í myndlistar-

heiminum. Með myndlistarnáminu öðlast þeir forsendur til að átta sig á að 

myndlistin á sér sögu og að straumar og stefnur breytast í tímans rás. Þeir fá 
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innsýn í listasöguna og öðlast skilning á táknum og grundvalarhugtökum 

myndlistar í samræmi við þroska og aldur (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. 

Listgreinar, bls. 14-16). 

Nemendur átti sig á mismunandi tilgangi mynda, svo sem myndum til að 

fegra umhverfið, myndum sem varðveita augnablikið, skýringarmyndum, 

auglýsingum og myndskreytingum. Listamenn nota mismunandi nálgun og túlka 

raunveruleika og ímyndanir á ólíkan hátt í verkum sínum í nútíð og fortíð og 

ýmsir þættir í menningu þjóða hafa áhrif á myndrænar frásagnir. Í tengslum við 

þau verk sem nemendur vinna hverju sinni eiga þeir í eigin sköpun að geta nýtt 

sér ímyndir eða stílbrigði úr mynddæmum af verkum ákveðinna listamanna. Þeir 

eiga að geta greint og borið saman stíl og tímabil tiltekinna verka og tengt því 

menningarlega samhengi sem þau voru sköpuð í og tengt myndmál nánasta 

manngerðs umhverfis íslenskri lista- og menningarsögu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 17-22). 

Þeir eiga að þekkja tengsl hönnunar við eigin raunveruleika, fatnað, 

húsgögn, hjól, merki, tölvuleiki og fleira og þekkja til hinna fjölbreyttu atvinnu-

greina sem grundvallast á sjónrænum listum. Nemendum er ennfremur ætlað að 

sækja söfn og sýningar þar sem við verður komið. Þeir noti nútímamiðla til að 

skoða vefsíður og vefsýningar, listasöfn, síður listamanna og aðrar myndlistar-

síður, til að afla sér upplýsinga um myndlist (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. 

Listgreinar, bls. 24-31). 

2.5.3.  Fagurfræði og rýni 

Kennslan á að efla sjálfsvitund nemenda, sem eiga að tileinka sér annars vegar 

hæfni til umfjöllunar um eðli myndlistar og fagurfræðilegrar skynjunar og hins 

vegar færni til að skynja, greina og meta myndlist og leggja þannig grunn að 

persónulegu gildismati (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 14). 

Nemendur fjalla um gildi myndverka almennt og mismunandi gildi þeirra 

fyrir hvern og einn. Þeir öðlist forsendur til að skoða og skilgreina einstök 

listaverk og meta þau á rökstuddan hátt. Ennfremur ræða þeir inntak myndverks 

og sögu þess, geta greint aðalatriði og aukaatriði og einstaka þætti sem koma 

fram í þeim, svo sem grunnform, frumliti og einfaldar litablöndur. Þeir gera sér 

grein fyrir táknmáli myndlistar og geta á einfaldan hátt greint merkingu valinna 
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verka. Ennfremur geti þeir á einfaldan hátt tjáð eigin tilfinningar, skoðanir og 

hugmyndaheim í myndverki (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 

16-18). 

Þeir skilja áhrifamátt myndar og vita að ekki er til einn raunveruleiki eða 

sannleikur í sköpun listamanna. Nemendur fá innsýn í myndmál nútímamiðla, 

táknmál lita, sjónræn tákn og hvernig lögmál myndlistar nýtast í frásögn í tölvu-

heiminum, kvikmyndum, sjónvarpi, auglýsingum, ljósmyndum, dagblöðum og 

tímaritum (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Listgreinar, bls. 19-22). 

2.6. Mat á notkun upplýsingatækni 
Þegar ný tækni kemur til sögunnar þarf öðru hvoru að staldra við og meta 

hvernig til hafi tekist með innleiðinguna, til að hægt sé að þróa áfram. Við að 

greina notkun upplýsinga- og samskiptatækni í kennslu virðist hentugt að nota 

greiningarlíkan Twining (2002), Computer Practice Framework (CPF). Því líkani 

er ætlað að greina hve mikið tölvur eru notaðar í kennslu, í hvaða tilgangi og á 

hvern hátt þegar upplýsingatæknin er notuð sem námstæki. 

1. Greint er hver hlutfallsleg notkun upplýsingatækninnar er í kennslu. Hér er 

átt við alla notkun tækninnar og þá borið saman við önnur verkfæri sem 

notuð eru í kennslunni á námstíma hvers skóladags. 

2. Greint er hvernig notkun tölvu- og upplýsingatækni er háttað í kennslu, 

flokkað í þrennt eftir því hver tilgangurinn er með notkuninni:  

a. Færni í að nota upplýsingatækni. Notkun tölva á þann hátt sem það 

hjálpar nemendum að auka við þekkingu sína, skilning eða færni í 

tölvunotkun. 

b. Að nota tölvur sem verkfæri til náms, til að efla nám nemenda á þann 

hátt að það styðji alla þætti námsins nema notkun tækninnar sjálfrar. 

Til að efla samstarf, og samhjálp nemenda. 

c. Önnur notkun, þegar tölvur eru hvorki notaðar til að efla færni í 

notkun tækninnar né sem námstæki í öðrum námsgreinum, aðeins sem 

umbun fyrir að ljúka ákveðnum viðfangsefnum, til leikja og hvers 

konar afþreyingar eða til að minnka álag á kennara á meðan hann 

sinnir öðrum. 
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3. Greint er á hvern hátt tölvur og upplýsingatækni er notuð sem námstæki til 

náms: 

a. Sem stuðningur við nám, sem breytir þó ekki inntaki eða vinnuferli 

námsins. 

b. Til útvíkkunar náms, með breyttu innihaldi og/eða vinnuferli en ekki 

er nauðsynlegt að nota tölvur til þess að útvíkka námið á þann hátt. 

c. Til umbreytingar á námi, ekki er hægt að vinna á þennan hátt án þess 

að nota tölvur og upplýsingatækni, vegna þess að innihald og/eða 

vinnuferli breytist við notkun tækninnar. 

Handhægt ætti að vera að nota þetta greiningartæki til að greina hvernig 

notkun tækninnar er háttað í myndlistarkennslu samkvæmt lýsingum þeirra sex 

kennara sem tóku þátt í rannsókninni. 

2.6.1. Kröfur í aðalnámskrá 

Aðalnámskrá gerir kröfur um að samþætting námsgreina feli í sér námsþætti úr 

öllum þeim námsgreinum sem samþættar eru hverju sinni. Í því skyni þurfa 

kennarar að kynna sér námskrár þeirra allra, því samþætting námsgreina verður 

að vera öllum í hag. Til að auðvelda yfirsýn yfir þær námsgreinar sem mynd-

listarkennsla byggir á og tengsl þeirra á milli á hefur sameiginlegum markmiðum 

greinanna verið raðað upp í eina töflu. 
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Tafla 2.1.  Efnisþættir námsgreinanna fjögurra samkvæmt markmiðum aðalnámskrár 

Myndlist Tölvunotkun í 
grunnskóla 

Upplýsingamennt Nýsköpun og 
hagnýting 
þekkingar 

Beiting tölva: 
Nemendur þjálfast í 
notkun tölvu- og 
upplýsingatækni við 
vinnuna. 

Tölvulæsi: 
Nemendur þjálfast í 
að beita tölvu- og 
upplýsingatækni.  
 

Tæknilæsi:  
Nemendur öðlast 
kunnáttu til að nýta 
tækjabúnað til 
þekkingaröflunar og 
miðlunar. 

 

Upplýsinga- og 
tæknilæsi: 
Nemendur tileinka 
sér þá þekkingu, 
færni og tækni sem 
þarf til að útfæra 
eigin hugmynd í 
sýnilega afurð. 

 

 

 

 

 
 

Lögmál og 
aðferðir: 
Nemendur þjálfa 
skapandi og 
tæknilega færni, 
sem felst í notkun 
á miðlum 
greinarinnar í 
sköpun nemenda.  

 

Tækniskilningur: 
Nemendur læra að 
meta og skilja 
möguleika 
tækninnar og 
takmarkanir. 

Viðhorf:  
Nemendur kynnast 
möguleikum tölvu- 
og upplýsingatækni í 
námi og starfi og 
sjái hvernig tækin 
nýtist í réttu 
samhengi við 
viðfangsefnin. 
 

Upplýsingalæsi: 
Nemendur öðlast 
þekkingu og færni í 
að afla, flokka og 
vinna úr upplýsingum 
á gagnrýninn og 
skapandi hátt. 

Hugmynd, lausn, 
afurð: 
Nemendur læra 
fagleg vinnubrögð 
við hugmyndavinnu, 
útfærslu og 
framleiðslu afurðar. 

 

Félagslegt og 
sögulegt 
samhengi: 
Nemendur auka 
skilning og 
þekkingu á 
myndhefð 
samfélagsins í 
nútíð og fortíð. 

 

 Menningarlæsi: 
Nemendur læra að 
njóta menningar og 
vinna úr ýmsum 
þáttum hennar á 
skapandi og siðrænan 
hátt. 

 

 

 

 

 

Fagurfræði og 
rýni:  
Nemendur þjálfa 
myndtúlkun, 
gagnrýna hugsun 
og hæfni til að 
lýsa skoðunum 
sínum með eigin 
orðum sem vekur 
þá til umhugsunar 
um gæði og 
tjáningu 
myndmálsins.  

 

  Einstaklingur, 
tækni og 
umhverfi: 
Nemendur verði 
meðvitaðir um 
gagnvirk tengsl á 
milli einstaklinga, 
tækni og umhverfis, 
sem tengist þeim 
sviðum sem 
nýsköpun og 
hagnýting 
þekkingar 
samþættist hverju 
sinni. 
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Með því að skoða töfluna sést hvernig inntaksþættir námsgreinanna allra 

falla saman. Hægt er að sjá hvernig myndlistin tengist öllum námsgreinunum 

upplýsingatækninnar. Það hafa ekki allar námsgreinarnar fengið úthlutað tíma á 

viðmiðunarstundaskrá í aðalnámskrá sem gerir það að verkum að myndlistin og 

upplýsingamenntin þurfa að vinna með inntaksþætti beggja námsgreina. 

Í greiningarhluta verkefnisins verður reynt að greina notkun upplýsinga-

tækni í myndlistarkennslu þeirra myndlistarkennara sem komu að rannsókninni 

og notast er við greiningarlíkan Twinings í þeim tilgangi (Twining, 2003). Þá 

kemur væntanlega í ljós á hvern hátt myndlistarkennararnir sex hafa notað tölvur 

og upplýsingatækni í sinni kennslu, sem stuðning við nám, útvíkkun náms eða til 

umbreytingar á innihaldi eða vinnuferli námsins, sem ekki er hægt án tölvu- og 

upplýsingatækni. 
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3. Aðferð 
Í þessum kafla verður greint frá aðferðum rannsóknarinnar, rannsóknarsniði, vali 

þátttakenda, gagnaöflun og greiningu þeirra gagna sem aflað var. Hér koma 

eingöngu fram upplýsingar um notkun upplýsinga- og samskiptatækni í kennslu 

þeirra sex kennara sem rannsóknin náði til. Niðurstöður þessarar rannsóknar hafa 

því hvorki yfirfærslugildi yfir á vinnuaðferðir annarra myndlistarkennara í 

landinu né aðrar námsgreinar. 

3.1. Rannsóknarspurningar  
Rannsóknin byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem notað er 

rannsóknarsnið tilviksathugana (e. case study) sem talið er henta vel í skóla-

miðuðum rannsóknum (Hitchcock og Hughes, 1995, bls. 323). Engar tilgátur 

voru settar fram til prófunar fyrirfram og gengið til verksins með opnum huga en 

þó með vísbendingum um stöðu mála úr rannsóknum og fræðum. 

Við val á rannsóknaraðferð í þessu verkefni var hugað að því að ákveðinn 

samsvörun þykir vera á milli eigindlegra rannsóknaraðferða og lista. Listir geta 

ekki verið án reynslu því beita þarf eigindlegri hugsun til að byggja upp góða 

mynd eða listaverk (Eisner, 1998a). Í því felst að ekki er fyrirfram ákveðið hvaða 

niðurstöður muni koma úr viðtölunum og ekki heldur hægt að ganga út frá 

ákveðinni niðurstöðu við vinnu myndverks. Í hvorugu tilfellinu er því ljóst 

fyrirfram hver endanleg niðurstaða verður. Í báðum tilfellum hefur reynsla mikil 

áhrif á framvindu vinnunnar og útkoman getur orðið önnur en lagt var upp með í 

upphafi. Það virðist rökrétt að beita eigindlegum aðferðum við viðfangsefni á því 

sviði sem ég hef tekið til rannsóknar og tel að það geti gefist vel vegna þeirra 

möguleika sem í þeirri aðferð felast. 

Eins og áður hefur komið fram er aðalrannsóknarspurningin: 

Hvernig koma áherslur aðalnámskrár grunnskóla 1999 á notkun 

upplýsinga- og samskiptatækninnar fram í lýsingum á kennslu sex 

myndlistarkennara? 
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Eftirfarandi undirspurningar voru lagðar til grundvallar: 

1. Aðstæður: Hvernig meta myndlistakennarar aðstæður í skólunum til notkunar 

upplýsingatækni í kennslu? 

2. Aðalnámskrá: Hvert er mat kennara á markmiðum í aðalnámskrá grunnskóla? 

Hvernig koma markmið aðalnámskrár fram í skólanámskrám skólanna sex? 

3. Kennsla: Hvernig er notkun upplýsinga- og samskiptatækni háttað í kennslu 

sex myndlistarkennara í grunnskólum? Hver eru áhrif notkunar upplýsinga- 

og samskiptatækninnar á myndlistarkennsluna? Hverjar eru ástæður þess að 

kennarar nota upplýsinga- og samskiptatæknina í myndlistarkennslunni á 

þann hátt sem þeir gera? 

3.2. Viðfangsefni rannsóknarinnar 
Eins og fram hefur komið er hér leitast við að svara því hvernig notkun 

upplýsinga- og samskiptatækni er háttað í kennslu sex myndlistarkennara í 

grunnskólum, með hliðsjón af áherslum og markmiðum í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 1999. Við greiningu gagna verða niðurstöður flokkaðar eftir 

þremur áhersluatriðum undirspurninga verkefnisins: Aðstæðum til notkunar 

tækninnar, mati kennara á markmiðum og áherslum í aðalnámskrá grunnskóla og 

notkun tækninnar í kennslustundum. 

Aðstæður til notkunar upplýsingatækni í kennslu varða skipulag skóla-

starfsins, aðgengi nemenda að tölvum og einnig hvernig kennarar skipuleggja 

kennsluna, þá kennsluhætti sem þeir nota, námsumhverfi og námsefni. Áhugavert 

verður að sjá hvort aðstæður bjóða upp á notkun tækninnar í myndlistarkennslu 

skólanna sex svo hægt sé að skipuleggja kennsluna með tilliti til markmiða aðal-

námskrár grunnskóla varðandi notkun upplýsingatækni í myndlistarkennslu. 

Mat kennara á breyttum áherslum kemur meðal annars fram í því hvernig 

þeir vinna úr markmiðum námskrárinnar, hvernig tæknin er notuð sem verkfæri 

til náms og Netið sem upplýsingaveita og námsumhverfi kennslunnar. Það verður 

áhugavert að sjá hvernig samþætt er við upplýsingatæknina og hvernig áherslur í 

námsgreinunum Tölvunotkun í grunnskóla, Upplýsingamennt og Nýsköpun og 

hagnýting þekkingar koma fram í myndlistarkennslunni. Skólanámskrár verða 

skoðaðar með tilliti til markmiða aðalnámskrár. Í því samhengi verður gengið út 
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frá inntaksþáttum myndlistarkennslunnar, Lögmáli og aðferðum, Sögulegu og 

félagslegu samhengi og Fagurfræði og rýni. 

Lýsing kennara á notkun tölva og upplýsingatækni í kennslustundum mun 

leiða í ljós hvernig þeir skipuleggja kennslu með tilliti til notkunar tækninnar. 

Einnig mun koma fram hvort það hefur haft bein áhrif á myndlistarkennsluna að 

fá eitt verkfæri í viðbót við þau áhöld sem fyrir voru. Áhugavert verður að sjá 

hvernig tæknin hefur þjónað inntaksþáttum myndlistarinnar og haft áhrif á það 

hvernig nemendur vinna skapandi vinnu, setja listasöguna í sögulegt og félags-

legt samhengi síns tíma, og hvernig þeir þjálfa gagnrýna hugsun með hjálp 

tækninnar, meta á fagurfræðilegan hátt og velta upp spurningum um merkingu og 

gildi lista. Það verður athyglisvert að sjá hvers vegna myndlistarkennarar nota 

upplýsinga- og samskiptatæknina í myndlistarkennslunni á þann hátt sem þeir 

gera, hvort ástæður þeirrar notkunar tengjast aðstæðum í skólanum, hvort og 

hvernig það þjónar námsgreininni og kennurum að nota tæknina, og hvort 

kennarar nota tæknina af áhuga og útsjónarsemi eða komið hafa fyrirmæli að 

ofan um notkun tækninnar í kennslu. 

3.3. Gagnaöflun og þátttakendur 
Notast var við tilgangsstýrt úrtak (e. purposive sampling), sem gerði rannsakanda 

mögulegt að velja þátttakendur með tilliti til þekkingar þeirra á því viðfangsefni 

sem rannsóknin náði til (Silverman, 2000, bls. 104). 

Við leit að þátttakendum var farin sú leið að senda fyrirspurn á póstlista 

fyrir myndlistarkennara þar sem spurst var fyrir um kennara sem notuðu 

upplýsinga- og samskiptatækni í sinni kennslu. Spurningin sem lagt var upp með 

var: Hvernig nota myndlistarkennarar í grunnskóla tölvur og upplýsingatækni í 

kennslu? Af rúmlega eitt hundrað og fimmtíu póstföngum komu svör frá ellefu 

kennurum, fimm þeirra sögðust ekki nota tæknina en hinir sex mis mikið. Til 

þeirra sex var send út fyrirspurn, hvers og eins, rannsókninni lýst og óskað eftir 

þátttöku þeirra. Svör þeirra voru öll jákvæð. Þátttakendur í rannsókninni voru því 

sex myndlistakennarar sem að eigin sögn notuðu upplýsinga- og samskiptatækni 

í myndlistakennslu, starfandi sem myndlistarkennarar hver í sínum skóla, á þrem 

skólasvæðum á landinu. Með þessu móti fékkst menntað fólk, þrír menntaðir 

myndlistarkennarar með kennsluréttindi og þrír kennaramenntaðir með myndlist 
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sem valgrein. Stærð skólanna var nokkuð breytileg, nemendafjöldinn frá þrjú 

hundruð nemendum upp í tæplega sex hundruð. 

Tekin voru hálf-opin viðtöl (e. semi-structured interview) (Hitchcock og 

Hughes, 1995, bls. 162). Viðtölin voru tekin á vettvangi kennslunnar, í kennslu-

stofum kennaranna sjálfra. Lagt var upp með fyrirfram gefinn spurningaramma 

(Fylgiskjal 1, bls. 118) sem æskilegt þótti að fá svör við, en svör kennaranna að 

nokkru látin ráða framvindu viðtalsins. Þátttakendum var fyrirfram gerð grein 

fyrir meðferð gagnanna og trúnaði heitið. Viðtölin voru hljóðrituð á segulband og 

að þeim loknum afrituð yfir á tölvutækt form til úrvinnslu. 

Upplýsinga var einnig aflað með greiningu skrifaðra gagna (Silverman, 

2000, bls. 42) þar sem greind voru markmið og áherslur í aðalnámskrá grunn-

skóla og skólanámskrár skólanna sex, með tilliti til notkunar upplýsingatækni í 

myndlistarkennslu. 

Einnig var tekið mið af reynslu rannsakanda af notkun tölvu- og 

upplýsingatækni í myndlistarkennslu í grunnskóla. 

3.4. Greining gagna 
Greining og túlkun gagnanna fór fram í samræmi við eigindlegar aðferðir 

(Silverman, 2000, bls. 119-137). Rannsóknarspurningar verkefnisins voru hafðar 

til grundvallar greiningunni. Innan þeirrar flokkunar var greint eftir þemum, 

sumpart fyrirfram gefnum en að hluta upp úr gögnunum. Skoðað var hvernig 

myndlistarkennarar mátu aðstæður til notkunar upplýsingatækni í myndlistar-

kennslu, hvert mat þeirra var á markmiðum aðalnámskrár grunnskóla og lýsing 

kennaranna á því hvernig notkun upplýsinga- og samskiptatækni var háttað í 

myndlistarkennslunni. 

Notast var við ritvinnsluforritið Word við að klippa og líma saman 

textann við greiningu gagnanna. Gögnin voru merkt þannig að alltaf væri hægt 

að rekja sig aftur á bak og skoða textann í sínu upprunalega samhengi til að 

tryggja að réttur skilningu kæmi fram. 

Við greiningu gagna kom í ljós að þörf var á frekari flokkun þeirra 

efnisatriða sem fram komu í viðtölunum við kennarana sex vegna þess hve 

víðtækar upplýsingar komu þar fram. 
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3.5. Trúverðugleiki rannsóknarinnar 
Reynt var að stuðla að meiri trúverðugleika rannsóknarinnar með margprófun 

gagna (e. data triangulation). Með því er átt við að gagna er aflað yfir ákveðið 

tímabil, frá fleiri en einum aðila og fleiri en einum stað (Hitchcock og Hughes, 

1995, bls. 323-325). Auk viðtala var upplýsinga aflað með greiningu skráðra 

gagna. 

Vegna þess að hálf-opin viðtöl eru talin gefa meiri sveigjanleika en 

stöðluð viðtöl var leitast við að dýpka umræðuna og ræða efnið ítarlega í 

einstökum atriðum. Þannig var hægt að leita eftir nánari útskýringum í því skyni 

að fá haldbærar útskýringar frá fyrstu hendi. Í því felst margprófun að viðtölin 

fela í sér sex mismunandi skoðanir, frá sex kennurum á þrem mismunandi 

skólasvæðum á landinu. 

Með greiningu markmiða í aðalnámskrá grunnskóla var leitað viðmiða til 

að gera niðurstöður viðtalanna trúverðugar. Skoðað var hvernig kennarar notuðu 

upplýsingatæknina í sinni kennslu með tilliti til markmiða aðalnámskrár. Með 

því var vísað til þess hvort sá veruleiki sem rannsóknin dregur upp stæðist 

samanburð við þá sýn sem í námskránum felst. Einnig var með því reynt að halda 

viðmælanda við efnið. Skólanámskrám skólanna sex voru gerð svipuð skil, 

markmið þeirra skoðuð með tilliti til þess sem aðalnámskrá grunnskóla kveður á 

um og framkvæmd þeirra. 

Í reynslu rannsakanda felst tuttugu ára starfsreynsla við myndlistar-

kennslu á öllum aldursstigum grunnskólans. Sú reynsla felur í sér notkun þeirrar 

tækni sem tíðkast hefur um árabil í myndlist og einnig notkun tölvu- og 

upplýsingatækni. Í þessum langa starfsferli felst bæði reynsla og þekking á 

inntaksþáttum myndlistar sem og tæknilegri útfærslu viðfangsefna. Þeirri reynslu 

og þekkingu er ætlað að gefa rannsókninni aukinn trúverðugleika og lýsandi 

réttmæti þegar kemur að túlkun gagnanna (Hitchcock og Hughes, 1995, bls. 324) 

á þann hátt að rannsóknin lýsi því sem henni er ætlað. Túlkun gagna mun því 

væntanlega bera keim af  því sjónarhorni sem rannsakandinn þekkir.  

Það verða að teljast kostir að rannsakandi þekki til viðfangsefnisins og 

hafi reynslu af  myndlistarkennslu og notkun tölvu- og upplýsingatækni, en gætu 

hugsanlega líka fylgt því ókostir. Hann hefur fyrirfram mótaðar skoðanir á 
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kennslu, hvernig hentugast er að standa að undirbúningi, framkvæmd og náms-

mati. Þetta er persónuleg reynsla sem ekki er hægt að taka mið af þegar starf 

annarra kennara er metið en kann að vera í undirmeðvitundinni þegar gögn 

rannsóknarinnar verða greind. Hafa ber í huga að viðhorf þátttakanda komi fram 

og rannsóknin lýsi því sem henni er ætlað að lýsa.  

3.6. Siðferðileg atriði 
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og gerð grein fyrir væntanlegri 

framkvæmd hennar. Einnig var haft samband við skólastjórnendur í þeim skólum 

sem rannsóknin náði til áður en viðtölin fóru fram og fengið leyfi til að koma inn 

í skólana og taka viðtöl við myndlistarkennaranna. Leitast var við að persónugera 

ekki þær upplýsingar sem fengust og unnið var með og þess gætt að á engan hátt 

væri hægt að rekja svörin til viðmælenda. 

Öll viðtöl voru tekin upp á segulband, þátttakendum fyrirfram gerð grein 

fyrir upptökunni og þeim eytt að rannsókn lokinni. Óskað var eftir heimild frá 

þátttakendum til að vitna í einstök ummæli þeirra (Hitchcock og Hughes, 2003, 

bls. 44). 

Til að tryggja að rétt væri farið með upplýsingar var þátttakendum boðið 

að lesa yfir efnisatriði viðtalanna og leiðrétta, svo rétt væri eftir þeim haft og 

réttur skilningur kæmi fram í niðurstöðum rannsóknarinnar. Aðeins tveir 

kennarar sáu ástæðu til þess og var þeim sent viðkomandi viðtal til yfirlestrar, til 

að leiðrétta ef rangt væri farið með. Engar óskir um leiðréttingar bárust frá 

kennurunum. 
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4. Niðurstöður 
Hér verður greint frá niðurstöðum viðtala við þá sex myndlistarkennara sem tóku 

þátt í rannsókninni. Leitað var svara við eftirfarandi atriðum: 

o Hvernig kennararnir meta aðstæður í skólunum til notkunar upplýsingatækni 

í myndlistarkennslu, 

o Hvert mat kennara er á markmiðum í aðalnámskrá og hvernig þau markmið 

koma fram í skólanámskrám skólanna sex og 

o Hvernig notkun upplýsinga- og samskiptatækni er háttað í kennslu 

myndlistarkennaranna sex, áhrif þeirrar notkunar og ástæður þess að kennarar 

nota tæknina á þann hátt sem þeir gera. 

4.1. Aðstæður  
Kennarar eru flestir nokkuð ánægðir með tölvukost skólanna almennt og telja 

aðgengi nemenda nokkuð gott að tölvum. Þeir telja að það sé lögð talsverð 

áhersla á notkun upplýsingatækni í skólastarfinu almennt, en ekki er endilega séð 

til þess að myndlistarkennarar geti notað tæknina í tímum hjá sér: 

Ég hef enga aðstöðu til að fara með nemendur í tölvur... maður á bara að nota 
þetta og finna sjálfur leið til þess...(eitt) 

Það virðist vera sameiginlegt skólunum sex að það er ein nettengd tölva staðsett í 

öllum kennslustofum og skipulag kennslunnar með tilliti til notkunar upplýsinga- 

og samskiptatækninnar byggir á notkun tölvuvera. Þá er pantaður tími fyrir 

viðkomandi bekkjardeild og farið í tölvuverið til að vinna verkefnin. Það eru líka 

dæmi um að tölvur séu staðsettar á bókasöfnum skólanna til afnota fyrir 

nemendur. 

4.1.1. Aðstæður til notkunar upplýsingatækni í myndlist 

Kennararnir eru flestir sammála því að tölvuver henti ekki vel í myndlistar-

kennslu því panta þurfi tíma, oft með miklum fyrirvara til að komast þar að: 
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Hún er eiginlega alltaf upptekin þessi stofa... og ég er búin að gefast upp á því... 
(fjögur) 

Myndlistarkennarar geta því ekki farið með alla nemendur í tölvuver 

þegar það hentar í kennslunni vegna þess að hver bekkur hefur ákveðna tíma-

setningu á stundaskrá í myndlist og sá tími er ekki endilega laus í tölvuveri þegar 

það hentar kennslunni. Einn kennari talar um að auk einnar tölvu í stofunni og 

tölvuvers séu líka tölvur á bókasafni skólans þar sem nemendur geti komist í 

tölvur til að vinna. Þangað sé hægt að senda nemendur þegar þeir þurfa vegna 

verkefnavinnunnar. Þó virðist fyrirkomulagið vera svipað þar og í tölvuverum 

skólanna varðandi það að panta þarf tíma, oft með nokkrum fyrirvara. Einn 

kennarinn telur þetta vera eina af ástæðum þess að hann hafi hingað til ekki haft 

neina aðstöðu til að fara með nemendur í tölvur til að vinna þó hann geti alveg 

hugsað sér að gera það stundum. Kennararnir telja að auðveldara sé fyrir bekkjar-

kennara að nota tölvuver því þeir séu ekki bundnir ákveðnum tímum og geti 

betur aðlagað kennsluna að lausum tímum í tölvuveri. Þriðji kennarinn telur 

reyndar að í hans skóla sé mjög góð aðstaða til að nota upplýsinga- og samskipta-

tæknina og í raun ætti hann að vera búinn að nota tölvurnar mun meira en hann 

hafi gert hingað til. Hann hafi í upphafi ætlað sér að gera það en ekkert hafi orðið 

úr því. 

Allir myndlistarkennararnir eru sammála því að það sé æskilegt að hafa 

tölvur inni í stofunni til afnota fyrir nemendur og hluti þeirra telur að notkun 

upplýsingatækni í myndlistarkennslu standi í raun og falli með því: 

... þetta er bara tækjaskortur sko... sem er að... og þá náttúrlega bara gengur 
þetta einfaldlega ekki upp... (sex) 

Þeir eru þó ekki sammála hve margar tölvurnar þyrftu að vera og nefna 

allt frá einni upp í nokkrar. Þeir segja óskir um fleiri tölvur inn í kennslustofuna 

einfaldlega ekki hafa borið árangur: 

Ég held að það sé mjög misjafnt... eftir skólum... hvernig þetta gengur upp... ég 
held að það séu margir skólar bæði úti á landi og í bænum sem eru ekki vel 
búnir að þessu leiti...  (fimm) 

Annar kennari telur að færanlegt fartölvuver sé lausnin á þessum vanda 

því það sé alveg augljóst að þegar skólastarf byggi notkun tækninnar á tölvu-

verum sé ekki hægt að ætlast til þess að kennarar fái margar tölvur inn í stofurnar 

líka. Þó flestir myndlistarkennaranna telji að tækjaskortur hamli notkun 

tækninnar þá eru þeir ekki á einu máli um það. Tveir þeirra hafa þá skoðun að 
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fjöldi tölva og tækja í kennslustofunni skipti ekki miklu máli varðandi notkun 

upplýsingatækni í myndlistarkennslu. Ef kennarinn sé ákveðinn í að nota tæknina 

þá skipuleggi hann kennsluna í samræmi við það, því húsnæði og aðbúnaður hafi 

aldrei stjórnað skólastarfi, það sé „höfuðið“ sem stjórni þar. Einn viðmælandinn 

sker sig nokkuð úr varðandi skoðun á því hve margar tölvur þurfi að vera til 

staðar til að nemendur geti notað tæknina í kennslustundum. Honum finnst alveg 

nægilegt að hafa eina til tvær tölvur í stofunni sinni, segist þá bara hafa tvö 

verkefni í gangi í einu. En öðrum kennara hugnast ekki það skipulag, finnst að 

með því fyrirkomulagi nái hann ekki þeim árangri í kennslu sem hann óskar eftir. 

Hann hefur einungis haft eitt verkefni í gangi í einu og telur að það sé ekki gott 

að láta aðeins einn eða tvo nemendur vera að vinna eitthvað markvisst og alla 

hina að gera eitthvað frjálst, sem aldrei komi neitt út úr, að hans sögn. 

... en með tuttugu og þrjú- fjögur börn... sko... þá ferðu ekki langt með eina 
tölvu... það er bara eins og með annað sem þarf að gera... þessi fjöldi býður ekki 
upp á það...(eitt) 

Kennararnir telja flestir að áhugi stjórnenda varðandi notkun upplýsinga- 

og samskiptatækninnar almennt skipti máli varðandi innleiðingu tækninnar en sá 

áhugi sé víðast hvar til staðar. Einn kennarinn bendir á að það sé oftast þannig að 

ef þú sýnir fram á að þú ætlir að nota tækin sem þú biður um þá sé mjög óalgengt 

að þú fáir þau ekki. Það sé því ekki hægt að segja að ástæðan fyrir lítilli notkun 

tækninnar sé áhugaleysi stjórnenda. 

Tækjakostur í myndlistarstofum með tilliti til notkunar upplýsinga-

tækninnar reyndist vera misjafn á milli þeirra sex skóla sem rannsóknin náði til, 

allt frá því að vera ein nettengd tölva og prentari, upp í mun meiri og fjölbreyttari 

tækjakost eins og var á einum stað, nettengd tölva, prentari, skanni, stafræn 

myndavél, ljósritunarvél, myndvarpi og skjávarpi: 

Mér finnst að það mættu vera til dæmis nokkrar tölvur hérna... og ekkert 
endilega sko nettengdar... heldur bara með einhverjum forritum sem er hægt að 
vinna í... (eitt) 

Í fjórum af sex skólum sem rannsóknin náði til koma hálfar bekkjardeildir 

í myndlistarkennsluna í einu, en heilar í hinum tveim skólunum. Þetta er háð 

ákvörðunum í hverjum skóla fyrir sig því ekkert þak er á nemendafjölda í 

bekkjardeildum í grunnskólum. Þessi ákvörðun fækkar þó í öllum þessum 

tilfellum þeim kennslustundum sem nemendur fá í myndlist yfir veturinn því þeir 



 57 

fá þá aðeins myndlistarkennslu hálfan veturinn, þá er skipt um hóp. Í aðal-

námskrá grunnskóla er þó getið um tiltekinn tímafjölda í listgreinum sem ekki 

megi fækka, einungis fjölga. 

Einn kennarinn talar um fjölda nemenda, og telur það takmarka 

möguleikana til að vinna á tölvur að vera með heilar bekkjardeildir í myndlist í 

einu. Það séu ekki endilega svo margar tölvur í tölvuverum skólanna. Auk þess 

sé margt hægt að gera með litlum hópum sem ekki sé mögulegt með stórum 

hópum. Það eigi vel við um notkun tölva í myndlistarkennslu og reyndar um 

myndlistarkennsluna alla. Hann segist tvímælalaust vilja að nemendur væru 

helmingi færri í tímum en fengju samt tvo tíma allan veturinn. Það sé löngu 

tímabært að setja þak á nemendafjöldann í myndlistinni í grunnskólum eins og 

gert hafi verið nýlega í framhaldsskólunum, það sé réttlætismál fyrir nemendur. 

Kennurunum finnst alls ekki vera úthlutað nægum tíma til myndlistar-

kennslunnar og þess oft ekki gætt að nemendur fái lögbundinn tímafjölda í 

greininni. Hjá einum kennaranum var skipulag skólastarfsins auk þess orðið 

þannig að nemendum var skipt niður á stöðvar, sem svo rúllaði hringinn og 

nemendur fóru á milli stöðva eftir vissu skipulagi. Hann segir að passa þurfi upp 

á að tími myndlistarinnar skerðist ekki í því kerfi. Það hafi stundum gerst að 

klipið sé af myndlistartímunum. 

Flestir myndlistarkennararnir segjast hafa verið að tileinka sér notkun 

tækninnar, ef ekki í kennslustundum þá til eigin nota, til dæmis við undirbúning 

kennslunnar. Þeir eru þó komnir mislangt á veg: 

... ja... þetta hefur gengið bara hægt og rólega... Mér finnst ég alltaf finna nýjar 
og nýjar hliðar á  tölvutækninni sko, til að nota (fjögur) 

Sumum finnst ganga heldur hægt á meðan aðrir eru komnir nokkuð 

áleiðis. Líka eru kennarar í þessum hópi sem ekki hafa mikinn áhuga á innleið-

ingu tækninnar. 

4.1.2. Samantekt 

Kennararnir segja aðgengi að tölvum vera nokkuð gott í skólunum en mynd-

listarkennarar hafi ekki aðstæður til að nota tölvur í kennslu. Það henti ekki 

myndlistarkennslu að nota tölvuver skólanna vegna þess hve erfitt sé að komast 
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þar að, panta þurfi tíma, oft með miklum fyrirvara. Ekki sé hægt að treysta því að 

komast þar að vegna þess hve það sé ásetið.  

Öllum kennurunum þykir mikilvægt að hafa tölvur í kennslustofunni fyrir 

nemendur en hafa mismunandi skoðanir á því hvað þær þyrftu að vera margar en 

nemendur fá takmarkað að vinna á einu tölvuna í stofunni. Þeir hafa lagt inn 

óskir um fleiri tölvur en ekki fengið. Færanlegt fartölvuver þykir einum kennara 

leysa tölvumálin í stofunni. Einn kennarinn segir þó fjölda tölva ekki skipta máli, 

því ef kennarinn ætli að nota þær þá geri hann það, hann skipuleggi þá kennsluna 

í samræmi við það og hefur fleiri verkefni í gangi í einu. Öðrum kennara hugnast 

það ekki. 

Í fjórum af sex tilfellum hefur bekkjum verið skipt upp í myndlistar-

kennslunni og segja kennarar það bæta aðstöðuna að hafa færri nemendur í einu í 

tölvum og í myndlist. Það sé löngu tímabært að setja þak á nemendafjöldann í 

myndlistinni, en þeir vilja þó áfram halda skilgreindum tímafjölda því ekki megi 

fækka kennslustundum nemenda. 

Einn segir forgangsröðun skólastjórnenda skipta máli varðandi innleið-

ingu tækninnar, ef kennarar vilja nota tölvur og upplýsingatækni þurfi þeir að 

sýna það í verki. 

4.2. Markmið í námskrám 
Markmið aðalnámskrár grunnskóla marka þá stefnu sem kennurum ber að fara 

eftir í sinni kennslu. Þar eru skráð helstu áherslur og aðferðir kennslunnar, 

skipulag og kennsluhættir. Í aðalnámskrá kemur skýrt fram sú áhersla sem 

stjórnvöld vilja leggja á notkun upplýsinga- og samskiptatækni í myndlistar-

kennslu sem og öðrum námsgreinum í grunnskólanum. 

4.2.1. Mat kennara á markmiðum aðalnámskrár 

Það kemur fram í viðtölum við myndlistarkennarana sex að þeir telja 

námskrána vera mjög viðamikla og af þeim sökum sé erfitt að komast yfir að 

kenna í samræmi við öll markmið sem þar eru skráð: 

Já... námskráin fyrir myndmenntakennsluna er mjög... metnaðarfull... alveg 
ótrúlega… (fimm) 
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Þeir telja að þess vegna verði þeir að velja og hafna hvað þeir kenna og 

hverju þeir hreinlega sleppa. Kennararnir telja að auðvitað sé hægt að nota 

námskrána sem viðmiðun, en vegna þess að kennarar hafi í raun val innan þeirra 

markmiða sé hætta á því að ekki verði samræmi í því sem kennt er í grunnskólum 

landsins þó það sé ef til vill að hluta til tilgangur námskrárinnar að tryggja það. 

Það gæti þá farið frekar eftir áhugasviði kennarans hvað hann kennir. Ekki sé 

hins vegar gott að jafnvel skuli þurfa að leggja til hliðar áhugaverða hluti sem eru 

mikilvægir í myndlistarkennslunni. 

Margir myndlistarkennarar hafa ekki áttað sig alveg á þeirri tengingu sem 

er á milli myndlistarhluta og upplýsingatæknihluta námskrárinnar: 

Ég hef ekkert kynnt mér það neitt sérstaklega... látið myndlistahlutann nægja... 
(fimm) 

Upplýsingatækni... ég hef ekki sest niður og grúskað í þeirri námskrá 
almennilega...  (tvö) 

Flestir þeirra telja að lítið sé fjallað um notkun upplýsingatækni í 

myndlistarkennslu og tveir þeirra fullyrða að ekki séu gerðar kröfur um það í 

námskránni að þeir kenni nemendum að vinna með tölvur og upplýsingatækni í 

myndlistarkennslu: 

Það eru einhverjar tvær setningar þarna í myndlistarhlutanum held ég um 
tölvunotkun... en samt... þar er talað um myndvinnslu... já...en það er ofsalega 
lítið... maður getur alveg bara lokað augunum fyrir því, bara ef maður vill... ég 
sakna þess svolítið að það skuli ekki vera meira... (sex) 

Það er nú ekki mikið talað um tölvur beint... en það er talað um einmitt sko eins 
og ljósmyndavél, ljósaborð, myndvarpa og allt þetta.... þau nota þetta allt...  
(fjögur) 

Sumir kennaranna hafa ekki lesið eða kynnt sér námskrá upplýsinga og 

tæknimenntar og taka af þeirri ástæðu ekki tillit til skráðra markmiða í þeim hluta 

námskrárinnar þegar þeir undirbúa sína kennslu. Þeir líta þá einungis til 

myndlistarhluta námskrárinnar, huga ekki að Tölvunotkun í grunnskóla, 

Upplýsingamennt eða Nýsköpun og hagnýtingu þekkingar, en hluti markmiða 

þeirra námsgreina á að falla inn í allar námsgreinar sem kenndar eru í 

grunnskólum: 

Ja, ég las einhvern tíma... þetta eru námskrár sem þú ert að tala um... já.. ég las 
þetta einhvern tíma sko... (sex) 
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 Þetta á jafnt við um kennara sem ekki virðast áhugasamir um nýtingu 

tækninnar í kennslu og þá sem segjast hafa áhuga á innleiðingu tækninnar í 

myndlistarkennsluna. 

4.2.2. Námskrá í myndlist og tenging við 
upplýsingatækni 

Í aðalnámskrá eru ákvæði um samþættingu námsgreina. Aðspurðir hafa 

kennararnir ekki upplifað mikla samþættingu námsgreina í sínum skóla: 

Það er engin samþætting...ekkert í sambandi við tölvunotkun... nei... (eitt) 

Það er ekki um það að ræða að nemendur fari í tölvuverið með 

myndlistarverkefni til að vinna, sem upplýsingatæknikennarinn leiðbeinir þeim 

með. Það er enginn kennari staðsettur í tölvuveri skólans til slíkrar vinnu með 

nemendum. 

Einn kennarinn telur þó að þetta fari dálítið eftir kennaranum sjálfum og 

því hversu mikið hann vill nýta krafta sína innan skólans, hvort hann er til í 

samstarf eða ekki: 

... sko það er heilmikið samstarf... sko svona... eða kannski ekki beint samstarf 
en ráðgjöf kannski rétt er það sagt... (tvö) 

Ég er kennari sem kenni myndmennt, ekki bara myndmenntakennari... (tvö) 

Hann telur að það sé mjög mikilvægt að myndlistin tengist öllum hinum 

námsgreinunum þannig að hún einangrist ekki. Hann hefur því lagt sig fram um 

að kynna sér hvað nemendur eru að vinna í öðrum námsgreinum, til dæmis í 

samfélagsfræði og stærðfræði og fleiri greinum og reynir að tengja það mynd-

listinni með því að nota sömu hugtökin og þar er verið að kenna. Þannig telur 

hann að myndlistin síist inn í allt hitt. Hann telur að það sé auðvitað meiri vinna 

fyrir kennarann að vera í samstarfi við aðra kennara vegna þess að það þurfi að 

samræma bæði vinnuna og verkefnin. 

Kennararnir eru meðvitaðir um að kennd er upplýsingamennt í skólanum 

en vita ekki hvort kennslan er byggð upp þannig að hægt sé að nýta sér þá 

þekkingu í öðrum faggreinunum. 

... það á að vera það... hægt að nota þetta í hinum greinunum... (tvö) 

Þeir hafa ekki kynnt sér hvað gert er í tölvutímum, hvort nemendur eru að 

vinna í myndvinnsluforritum eða nota kennsluforrit sem tengist myndlistar-

kennslunni: 
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 ...ég er ekkert inni í þessari tölvukennslu... veit ekkert um það hvað er kennt... 
(eitt) 

Held að það sé kennt á forrit ...að einhverju leiti... (tvö) 

Einum kennaranum finnst að í aðalnámskrá grunnskóla séu gerðar meiri 

kröfur um notkun upplýsingatækni í myndlistarkennslu en hægt sé að framfylgja 

í grunnskólunum landsins. Og honum finnst of mikil áhersla hafa verið lögð á 

notkun tækninnar: 

Ég held að það sé mjög misjafnt... eftir skólum... hvernig þetta gengur upp... ég 
held að það séu margir skólar bæði úti á landi og í bænum sem eru ekki vel 
búnir að þessu leiti...  (fimm)  

Þróun kennslunnar tekur tíma og ekki er hægt að ætlast til að svo 

viðamikil breyting á kennsluháttum eigi sér stað á stuttum tíma: 

...ég held að þeir ætlist til miklu meira heldur en... heldur en sko er alveg 
raunhæft... (eitt) 

Kennararnir eru flestir hlynntir því að gerðar séu miklar kröfur. En þeir 

telja að í mörgum tilfellum sé illa hægt að framfylgja markmiðum myndlistar-

kennslunnar vegna aðstöðuleysis í kennslustofunum: 

...vegna þess að það er ekki tækjakostur... það geta ekki allir farið í tölvuverið... 
(sex) 

Það vantar eitthvað uppá... allavega hjá mér...  (eitt) 

Að sögn eins kennarans þá eru alltaf einhverjir kennarar sem komast hjá 

því að fara eftir aðalnámskrá grunnskóla í sinni kennslu, þeir kenna nemendum 

jafnvel eftir eigin áhugasviði: 

Það er svolítið erfitt að slást við það ...ég meina... það er sumt fólk sem vill alls 
ekki kenna leir og það gerir það ekki... þó það komi þarna fram... (tvö) 

... en það er engin eftirfylgni... það er enginn sem kemur og segir, hvað ætlar þú 
að kenna á þessu ári og ert þú að standa þig gagnvart námskrá... (tvö) 

Þessum kennara finnst að það eigi að vera eftirfylgni með kennslunni. 

Hann veit ekki til þess að stjórnendur fylgist með því hvað og hvernig er kennt í 

myndlistarkennslu, ekki heldur þar sem hann þekkir til í öðrum grunnskólum. 

…en... það væri samt eðlilegt að ég væri beðin um að leggja fram 
kennsluáætlanir... (tvö) 

Eðlilegt væri líka að þeir sem bera ábyrgð á skólastarfinu kæmu og 

skoðuðu hvað er verið að gera í kennslustundum. 

Myndlistarkennararnir telja flestir að ástæða þeirrar stefnumörkunar 

stjórnvalda að leggja svona mikla áherslu á notkun upplýsinga- og samskipta-



 62 

tæknina í myndlistarkennslunni sem og öðrum greinum hljóti að vera sú að 

tæknin sé orðin ráðandi í þjóðfélaginu: 

Já... því þetta er náttúrlega orðinn svo stór hluti af... bara lífi fólks... (eitt) 

 Nauðsynlegt sé fyrir nemendur að kynnast tölvum og læra að vinna á þær: 

Ég held að það sé nú bara til þess að börnin tileinki sér þetta sko... sem 
vinnuaðferð... held ég nú... (eitt) 

  Þeir telja þó sumir að ekki hafi verið hugsað nægilega vel um 

framkvæmdarhliðina þegar markmið um notkun upplýsinga- og samskiptatækni 

voru sett inn í myndlistarnámskrána. Í því tilliti sé námskráin ekki raunhæf fyrir 

myndlistarkennslu nema að hluta til. Kennararnir sex eru þó sammála um að 

sennilega verði áfram gerðar kröfur um notkun upplýsinga- og samskiptatækni í 

myndlistarkennslunni. 

Myndlistarkennararnir hafa ekki afspurn af mörgum kennurum sem nota 

upplýsinga- og samskiptatæknina í myndlistarkennslunni: 

Sko... óyggjandi veit ég svo sem ekki neitt... en ég hef svona... já, sko í umræðum 
hafa margir haft áhuga... og einhverjir hafa sko... verið að prófa sig áfram... 
(sex) 

Og þeir hafa ekki heldur vitneskju um það hvernig þeir nota þá tæknina, 

ef þeir nota hana á annað borð. Þeir vita yfirleitt lítið um hvað aðrir myndlistar-

kennarar eru að gera. Einn kennarinn telur að ekki séu margir í raun að nota 

upplýsinga- og samskiptatækni í myndlistarkennslu í grunnskólum. 

4.2.3. Samantekt 

Kennarar telja námskrána fyrir myndlist vera mjög viðamikla og erfitt sé að 

komast yfir að kenna í samræmi við markmið námsins. Kennarar verði að velja 

og hafna hvað þeir kenna og hverju þeir hreinlega sleppa, stundum mikilvægum 

atriðum í myndlistinni. Það fari stundum eftir áhugasviði kennarans hvað hann 

kenni. Þeir segja að ekki sé fylgst með því hvort áherslur og markmið 

myndlistarkennslunnar eru höfð í heiðri eða ekki, en þeim þykir sjálfsagt að 

stjórnendur fylgi því eftir. 

Margir kennarar átta sig ekki á tengingu myndlistar við upplýsingatækni, 

að gerðar séu kröfur um notkun tækninnar í myndlistarkennslu. Það gæti verið 

vegna þess að kennarar hafa ekki kynnt sér eða lesið námskrá upplýsinga-
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tækninnar, segjast ekki hafa tíma til að seilast inn á önnur námssvið vegna 

tímaskorts. 

Kennarar segja ekki vera samþættingu á milli myndlistar og upplýsinga-

tækni, segjast ekki vita hvað sé verið að kenna í tölvukennslunni. Þá grunar að 

það tengist myndvinnslu og öðrum viðfangsefnum myndlistarkennslunnar og 

vilja fá að fylgjast með því eða sjá um þá kennslu sjálfir af faglegum ástæðum 

vegna þess að tölvukennarinn hafi ekki faglegan bakgrunn til að kenna myndlist. 

Kennararnir hafa ekki vitneskju um marga kennara sem eru að nota tölvur 

og upplýsingatækni í kennslu. Óljóst sé hvort þeir séu fáir, eða það fari hljótt. 

4.3. Tengsl aðalnámskrár og skólanámskrár 
Á vordögum 2005 skoðaði höfundur heimasíður þeirra skóla sem þátttakendur 

rannsóknarinnar störfuðu við og kynnti sér skólanámskrár skólanna sex. Þær 

skólanámskrár byggja á aðalnámskrá grunnskóla 1999. Þar eru skráð markmið 

annars vegar fyrir myndlist og hins vegar fyrir tölvukennslu. Gera verður ráð 

fyrir að markmið námsgreinanna Tölvunotkun í grunnskóla, Nýsköpun og 

hagnýting þekkingar og Upplýsingamenntar falli inn í markmið skilgreindrar 

tölvukennslu því þeirra námsgreina er ekki getið í skólanámskrám. Tölvu-

kennslan ætti samkvæmt þeirri skilgreiningu að samþættast myndlistarkennsl-

unni. Í skólanámskrár eru skráð markmið fyrir hvern árgang fyrir sig. 

Með setningu markmiða í skólanámskrá getur hver skóli markað sér sínar 

áherslur hvað varðar myndlistarkennsluna og framkvæmd. Ekki er þó að sjá að 

með þeirri markmiðasetningu sé neinn skólanna að marka sér verulega sérstöðu 

varðandi áherslur í myndlistarkennslu. 

4.3.1. Myndlist 

Myndlistarkennslan felur í sér efnisþættina lögmál og aðferðir, sögulegt og 

félagslegt samhengi og fagurfræði og rýni, sem skiptast hver um sig í 

sköpun/túlkun/tjáning og skynjun/greining/mat. 

Lögmál og aðferðir 

Sköpun/túlkun/tjáning: Nokkurt samræmi má sjá í markmiðum í 

aðalnámskrá og skólanámskrám skólanna varðandi skapandi og tæknilega færni 

nemenda til hugmyndaþróunar og færni þeirra til að nota fjölbreytt efni og miðla 
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greinarinnar til að skapa og tjá tilfinningar, hugsanir og hugmyndir. Hvergi er 

minnst á tölvur til skapandi starfs nema lítillega í fjórða bekk, og í áttunda bekk 

þar sem nemendur nota tölvu við myndgerð. Auk þess er boðið upp á valgreinar í 

myndvinnslu í níunda og tíunda bekk. Ekki er hægt að greina neina samþættingu 

við tölvukennslu skólanna í markmiðum myndlistarkennslunnar. 

Skynjun/greining/mat: Í skólanámskrám er sagt að myndlistin sé skoðuð á 

breiðum grundvelli, tenging hönnunar við daglegt líf, hvernig myndlistarlegur 

bakgrunnur tengist mörgum atvinnugreinum í þjóðfélaginu og hve notkun tölva 

og upplýsingatækni eru stór þáttur í  atvinnugreinum lista. Ekki er hins vegar 

fjallað um mikilvægi þess að nemendur fái að kynnast og þjálfa færni í að nota 

tæknina í sínu námi og ekkert í markmiðum kennslunnar bendir til þess að lögð 

sé áhersla á að nemendur hafi þegar þeir ljúka námi fengið innsýn í þær vinnu-

aðferðir sem tíðkast á atvinnumarkaði og tengjast tölvu- og upplýsingatækni. 

Sögulegt og félagslegt samhengi 

Sköpun/túlkun/tjáning: Í skólanámskrám er þess ekki getið hvernig 

nemendum er ætlað að vinna úr sögulegum upplýsingum listasögunnar og tengja 

það félagslegu samhengi. Gera verður ráð fyrir að notuð séu hefðbundin verkfæri 

við þá vinnu en tölvur og upplýsingatækni eru hvergi nefnd varðandi skapandi 

myndgerð né túlkun og tjáningu viðfangsefna listasögunnar. Hvergi eru nefnd 

forrit til myndvinnslu, ritvinnslu eða til kynningar á niðurstöðum og úrvinnslu 

viðfangsefna. Myndlistarkennslan samþættist ekki tölvukennslu skólanna á 

skapandi hátt. 

Skynjun/greining/mat: Til að öðlast skilning á sögulegu og félagslegu 

samhengi listasögunnar þurfa nemendur að afla upplýsinga. Þess er ekki getið í 

skólanámskrám hvernig nemendur afla fjölbreyttra gagna um söguleg atriði 

myndlistarinnar, félagsleg tengsl myndverka við þau tímabil sem þau eru unnin í 

eða hvernig þeir nota fjölbreytta miðla við úrlausn viðfangsefna. Ekkert talað um 

tölvur og upplýsingatækni í því samhengi að öðru leiti en því að í tveim skólum í 

níunda bekk sækja nemendur listsýningar og heimsækja söfn á Netinu. Í þessum 

námsþætti er ekki að sjá önnur tengsl við tölvur og upplýsingatækni í myndlistar-

kennslu skólanna.  

Fagurfræði og rýni 
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Sköpun/túlkun/tjáning: Sem fyrr er þess ekki getið í skólanámskrám 

hvernig nemendur vinna á skapandi hátt að því að byggja upp hæfni til jákvæðrar 

gagnrýni, hvort þeir gagnrýna myndverk hvor hjá öðrum eða nota aðfengin 

myndverk til þess að þjálfa tjáningu og túlkun sinna viðhorfa. Með tölvum er 

auðvelt að sýna nemendum með mynddæmum hvernig breyta má áhrifum í 

myndverki, hvernig mismunandi litir geta gefið því aðra merkingu og annan blæ.  

Það gefur nemendum grundvöll til umræðna og þjálfar gagnrýna hugsun þeirra. 

Það kemur ekki fram hvernig nemendur kynnast fjölbreyttu úrvali miðla eða 

hvaða miðlum þeir kynnast og nota til að skapa og tjá tilfinningar, hugsanir, 

hugmyndir og lausnir viðfangsefna myndlistarinnar. Hvergi kemur fram, á hvern 

hátt er staðið að kennslu þessa námsþáttar eða hvernig kennarar fara að því að 

leggja grundvöll að fordómalausu og sjálfstæðu gildismati nemenda á listum. 

Skynjun/greining/mat: Í skólanámskrám kemur ekki fram hvernig 

nemendum er ætlað að afla upplýsinga til umræðna og fagurfræðilegra skoðana-

skipta og til þjálfunar á gagnrýnni hugsun en afla þarf fjölbreyttra gagna í því 

skyni til að kennslan verði markviss. Það eina sem gefur til kynna tengsl við 

tölvur og upplýsingatækni er að samkvæmt skólanámskrám þriggja skóla af sex 

eiga nemendur að sækja heim listasöfn og  listsýningar á Netinu, og þurfa að nota 

tölvur og upplýsingatækni til þess. 

4.3.2. Tölvunotkun í grunnskóla 

Tölvunotkun í grunnskóla inniheldur efnisþættina viðhorf, tölvulæsi, beiting 

tölva og tækniskilning. 

Viðhorf 

Þess er hvergi getið í skólanámskrám hvernig kynna á nemendum þá 

möguleika sem tæknin býður þeim í námi og starfi, til að þeir geti mótað eigin 

viðhorf og séð hvernig tæknin nýtist í þeim viðfangsefnum sem þeir taka sér fyrir 

hendur. Þó kemur fram á einum stað í markmiðum tölvukennslunnar, orðalag 

sem gæti fallið að þessum efnisþætti þar sem möguleikar tækninnar eru kynntir 

nemendum í áttunda bekk og þeim gert kleift að umgangast tölvuna sem hjálpar-

tæki í námi, og meta hvaða forrit og miðlar henta þeim verkefnum sem þeir eiga 

að skila. Eitt af markmiðum myndlistarkennslunnar gæti einnig tengst þessum 

efnisþætti tölvunotkunar í grunnskóla, þar sem segir að auka eigi skilning 
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nemenda á tölvunni og myndvinnslu almennt, en myndvinnsla flokkast undir 

myndlistarkennslu. Það er þó ekki um samþættingu að ræða milli kennara 

myndlistar og tölvukennslu skólanna á þessu sviði frekar en í öðrum námsþáttum 

upplýsingatækninnar. 

Tölvulæsi 

Ekki er gerð grein fyrir því í markmiðum tölvukennslunnar hvernig kynna 

eigi nemendum notkun tölvu- og upplýsingatækni. Þó má segja að samkvæmt 

skólanámskrám sé viss samþætting í efnisatriðum myndlistarinnar, því sam-

kvæmt markmiðum myndlistarkennslu eins skólans er stefnt að því að kynna 

nemendum notkun tölvu- og upplýsingatækni við verkefnavinnuna. 

Beiting tölva 

Þess er ekki getið í skólanámskrám fyrir tölvukennslu hvernig nemendum 

er ætlað að fá reynslu af að beita tölvutækni við leik og störf. Aðeins tvö atriði er 

að finna í markmiðum myndlistarkennslu sem gætu tengst þessum efnisþætti, því 

í fjórða bekk vinna nemendur að myndgerð í einföldu myndvinnsluforriti og í 

áttunda bekk nota þeir tölvu við myndgerð. 

Tækniskilningur 

Hvergi var að finna markmið í skólanámskrám skólanna sex sem miða að 

því að auka skilning nemenda á því hvernig tölvutæknin virkar og gera þeim 

kleift að meta og skilja möguleika hennar og takmarkanir. 

4.3.3. Upplýsingamennt 

Upplýsingamennt felur í sér efnisþættina tæknilæsi, upplýsingalæsi og 

menningarlæsi. 

Tæknilæsi 

Í skólanámskrám fyrir tölvukennslu er að finna nokkur markmið sem 

tengjast kunnáttu nemenda til að nýta tækjabúnað til að afla þekkingar og miðla 

henni. 

Á yngsta stigi grunnskólans er strax að finna ákvæði um notkun kennslu-

forrita sem tengjast sem flestum námsgreinum og notkun teikniforrita til að 

teikna myndir sem unnið er með í öðrum námsgreinum. Nemendur nota 

ritvinnsluforrit í vaxandi mæli eftir því sem lestarkunnáttan eykst og þeir hafa 



 67 

betri forsendur til að lesa og skrifa. Í skólanámskrám fjórða bekkjar er tölvu-

kennslan samþætt við textílmennt og tæknimennt, nemendur látnir teikna myndir 

í tölvum sem unnið er eftir í þessum námsgreinum. Ekki er getið um samþætt-

ingu við myndlistarkennsluna en sagt að margir kennarar taki þátt í kennslunni, 

þar á meðal faggreinakennarar. 

Skólanámskrá á miðstigi kveður á um notkun ýmissa forrita við verkefna-

vinnuna og notkun teikniforrits er þjálfuð til erfiðari myndvinnslu. Nemendur 

læra að nýta sér kennsluforrit og margmiðlunardiska til að styðja við kennslu í 

öðrum námsgreinum og póstforrit til samskipta. Þeir læra að nýta sér tölvuna til 

að leysa þau verkefni sem fyrir eru lögð. Markvissari þjálfun í notkun mynd-

vinnsluforrita, leitarvéla og myndasafna á Netinu fer fram í sjöunda bekk 

jafnframt því að nemendur setja eigin vefsíður út á Netið. 

Á unglingastigi þjálfa nemendur enn frekar notkun myndvinnsluforrita og 

prentara til flóknari myndvinnslu og heimasíðugerðar. Þeir læra ennfremur að 

vinna með myndbönd. 

Í einum skólanum er kennd tölvugrafík sem valgrein, nemendur kynnast 

helstu forritum á sviði myndvinnslu, vektorateikninga og skjámyndagerðar. 

Ennfremur er kennd valgreinin hönnun og umbrot sem byggir á myndvinnslu. Sú 

valgrein miðar að því að auka skilning nemenda á tölvum sem verkfæri í námi 

nemenda. 

Samkvæmt skólanámskrám skólanna sex er þessum markmiðum ætlað að 

ná fram að ganga í tölvukennslu grunnskólanna. Það kemur þó fram að margir 

kennarar taki þátt í kennslunni og þar á meðal faggreinakennarar, en samkvæmt 

markmiðum myndlistarkennslunnar þá er ekki um neina samþættingu að ræða 

milli kennara í myndlistarkennslu og tölvukennslu. Inntak margra markmiðanna 

er þó tengt myndlist og myndvinnslu. Þeir námsþættir tilheyra myndlistar-

kennslunni, án þess að kennarar þeirrar námsgreinar hafi haft neitt um þá kennslu 

að segja, hún er alfarið á höndum tölvukennarans. 

Upplýsingalæsi 

Samkvæmt markmiðum aðalnámskrár er hér átt við þekkingu og færni í 

að afla, flokka og vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. 
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Samkvæmt skólanámskrám fá nemendur strax á yngsta stigi þjálfun í að 

vinna með heimildir, meta þær og koma þeim frá sér á skipulegan hátt. 

Á miðstigi þjálfa þeir markvisst notkun leitarvéla, nýta sér fróðleik á 

Netinu og margmiðlunardiskum og leggja mat á það efni með tilliti til þeirra 

viðfangsefna sem þeir vinna að hverju sinni. 

Á unglingastigi fá nemendur alhliða þjálfun og þekkingu í að vinna á 

tölvur. Þeir teikna myndir af hlutum sem þeir vinna eftir og útfæra í öðrum 

námsgreinum. Í einum skólanum er þjálfun í notkun tölva og samskiptatækni 

sérstaklega ætluð þeim nemendum sem vilja afla sér þekkingar og þjálfunar í 

notkun tölva við nám. 

Ekki er að sjá í markmiðum skólanámskrár að um neina samþættingu sé 

að ræða á milli myndlistarkennslu og tölvukennslu í þessum efnisþætti. 

Menningarlæsi 

Nemendur eiga að öðlast hæfni til að njóta menningar og þjálfun í að 

vinna úr ýmsum þáttum slíkra upplýsinga á skapandi og siðrænan hátt. 

Kennslan fer allt frá yngsta stigi fram ýmist í sérstakri tölvustofu eða er 

samþætt öðru námi nemenda. Samkvæmt skólanámskrá byggir kennslan á því að 

nemendur læri að nýta sér tölvuna til að leysa ýmis viðfangsefni og afla 

menningarlegra upplýsinga af ýmsu tagi. Margir kennarar vinna saman að 

kennslunni, tölvukennari, skólasafnskennari, umsjónarkennarar og sérgreina-

kennarar. 

Á unglingastigi er byggt á einstaklingsvinnu, paravinnu og hópavinnu 

nemenda, þannig er unnið með mismunandi nálgun að viðfangsefninu hverju 

sinni. 

Ákveðnar kennslustundir í faginu eru notaðar til að samþætta tölvunotkun 

og önnur fög og í þeim tímum lögð fyrir verkefni frá kennurum viðkomandi 

námsgreina, vefleiðangrar, ritgerðarsmíð eru þar tilgreind. Nemendur tileinka sér 

sjálfstæð vinnubrögð og vinna jafnframt saman að lausn viðfangsefna. 

Athygli vekur að hvergi er getið um samþættingu við myndlistar-

kennsluna. Í skólanámskrá myndlistarkennslunnar er heldur ekki getið um 

samþættingu við tölvukennslu skólanna. 
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4.3.4. Nýsköpun og hagnýting þekkingar 

Nýsköpun og hagnýting þekkingar felur í sér efnisþættina upplýsinga- og 

tæknilæsi, hugmynd/lausn/afurð og einstaklingur/tækni/afurð. 

Upplýsinga- og tæknilæsi 

Í verkefni tölvukennslu sem tengist tæknimennt og textílmennt er einhver 

samþætting við nýsköpun og hagnýtingu þekkingar, þar sem nefnt er að 

nemendur teikni hluti sem síðan eru unnir í viðkomandi námsgreinum. 

Ekki kemur fram í markmiðum skólanámskrár hvernig kynna á 

nemendum hönnun tæknilegra lausna, að lesa úr vinnuteikningum eða að lesa 

leiðbeiningar úr tæknilegum handbókum. Markmið skólanámskrár segja heldur 

ekki til um hvernig nemendum eru kynnt atvinnutækifæri, eða þær kröfur sem 

gerðar eru til starfsfólks í tengslum við tæknina í viðkomandi atvinnugreinum. 

Upplýsingar sem lýsa stöðu nýsköpunar á hverjum tíma er hægt að nálgast sem 

magntölur, hreyfimyndir, myndefni eða texta, upplýsingar frá fyrri tíð er hugsan-

lega að finna á söfnum. Lítið er byggt á þekkingar- og tæknisviðum þeirra náms-

greina sem samþættast námsgreininni hverju sinni. 

Engin markmið í skólanámskrá námsgreinarinnar er að finna í 

markmiðum myndlistarkennslunnar.  

Hugmynd, lausn, afurð 

Í skólanámskrám þriggja skóla er nefnt að nemendur vinni saman í 

hópum að hugmyndavinnu og úrlausnum viðfangsefna og læri með því að virða 

hugmyndir annarra nemenda. Þeir nota tölvur og teikniforrit  við vinnuna og 

kynna hugmyndir fyrir samnemendum. Þau markmið tilheyra tölvukennslu 

skólanna. 

Engin markmið er að finna þar sem nemendum er ætlað að skipuleggja 

framaleiðsluferli afurðar, tímasetja verkefni eða áætla hráefni og mannafla til að 

vinna tiltekið verk. Það virðist ekki heldur vera markmið með kennslunni að 

nemendur læri að greina þarfir, tækifæri og möguleika við hönnun og framleiðslu 

á hlut, kerfi eða umhverfi eða nýta sér tækni annarra fræðslusviða til að hanna og 

framleiða afurð. 

Að hluta til læra nemendur fagleg vinnubrögð við hugmyndavinnu í 

myndlistarnáminu. Lítið er hins vegar um að nemendur raungeri hugmyndir frá 
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fyrstu hugdettu því ekki er um það að ræða að nemendur þrói hugmyndir til 

úrvinnslu í öðrum námsgreinum. Það kemur ekki fram í skólanámskrám að 

framleidd hafi verið afurð sem hönnuð hefur verið í myndlistarnáminu. Ekki er 

um að ræða að nemendur hanni verkáætlanir í myndlistarkennslunni sem unnið 

er eftir í öðrum námsgreinum. 

Einstaklingur, tækni og umhverfi 

Engin markmið í skólanámskrám miða að því að nemendur vinni 

nýsköpunarverkefni, hvorki í tölvukennslunni né myndlistarkennslu skólanna. 

Þeir virðast fá takmarkaða innsýn í áhrif tækni á samfélagið og umhverfið í fortíð 

og nútíð, hvort sem er í heimabyggð, þjóðfélaginu í heild eða í aðþjóðlegu 

samhengi. Af þeim ástæðum er ekki um það að ræða að nemendur átti sig á 

gagnvirkum tengslum á milli einstaklinga, tækni og umhverfis við úrvinnslu 

þeirra viðfangsefna sem þeir fást við í námi sínu. 

Markmið þessa efnisþáttar er hvergi að finna í markmiðum í skóla-

námskrám skólanna sex. 

4.3.5. Samantekt 

Myndlist er í mjög fáum tilfellum vera samþætt tölvukennslu skólanna 

samkvæmt skólanámskrám því í markmiðum fyrir myndlistarkennslu koma ekki 

fram markmið tölvukennslunnar nema í undantekningartilfellum. Þau litlu tengsl 

myndlistar við tölvukennsluna virðast nær eingöngu vera tengd markmiðum 

Upplýsingamenntar, á meðan gengið virðist vera framhjá námsgreinunum 

Tölvunotkun í grunnskóla og Nýsköpun og hagnýtingu þekkingar. Það er því 

vandséð hvernig kennsla í þeim námsgreinum fer fram þegar ekki er um neina 

tímaúthlutun að ræða í viðmiðunarstundaskrá, ef hvorki myndlistarkennslan né 

tölvukennslan í skólunum sinnir samþættingunni. 

Tölvukennslan er á hinn bóginn sækja ýmislegt til myndlistarinnar því þar 

er verkefnavinnan í flestum tilfellum byggð á myndvinnslu og myndrænni 

framsetningu hvers konar, þó ekki sé leitað í smiðju myndlistarkennarans eftir 

hugmyndum eða verkefnum til að vinna. Þar er talað um notkun myndvinnslu-

forrita til að teikna myndir, allt frá einfaldri til flókinnar myndvinnslu. Sagt er að 

margir kennarar komi að þessari kennslu, eitthvað er því um samþættingu við 

aðrar námsgreinar, þó ekki við myndlistarkennsluna. Lítillega er talað um hópa-



 71 

starf og paravinnu og mismunandi nálgun að viðfangsefnum kennslunnar. Inntak 

margra markmiða tölvukennslunnar eru þannig tengd myndlist og myndvinnslu 

þó framkvæmdin sé alfarið í höndum tölvukennarans. Þessi kennsla fer fram í 

tölvutímum. Þau litlu tengsl námsgreinanna fjögurra sem finna má í markmiðum 

skólanámskránna vinna kennararnir hvor í sínu horni, án vitundar hins aðilans. 

4.4. Kennsla 
Viðhorf til notkunar upplýsinga- og samskiptatækninnar í myndlistarkennslu er 

jákvætt hjá þeim kennurum sem talað var við: 

… mér finnst þetta spennandi... og gefur mikla möguleika.. (eitt) 

Þeir líta á tölvur sem eitt verkfærið enn, í viðbót við þau sem fyrir eru, 
blýant, pensil og fleiri áhöld: 

... fyrir mér er þetta bara verkfæri, eins og þegar mér fannst ofboðslega 
merkilegt þegar ég fékk brennsluofninn niðri... leirbrennsluofninn er ennþá að 
benda mér á nýjar leiðir og tölvan á eftir að gera þetta ennþá meira... ég er 
alveg viss um það... (fjögur) 

Ég styð þetta... og gefur svo skemmtilega möguleika eins og til dæmis í 
myndvinnslu í tölvum... (þrjú) 

Þeir segja nemendur ekki koma til með að sitja alltaf við tölvurnar en þeir 

þurfi að eiga möguleika á að vinna á þær þegar það hentar þeim, auk þess að 

vinna fyrirfram ákveðin verkefni sem tengjast náminu, s.s. upplýsingaleit og 

margmiðlun. Það er þeirra viðhorf að ekki eigi að nota tæknina sem umbun eða 

leik fyrir duglega nemendur: 

Ég lít á þetta miklu meira sem vinnutæki en leiktæki... (eitt)  

Sumir kennaranna eru dálítið hikandi við að innleiða tæknina inn í 

kennslu: 

Ég er náttúrlega kannski ekki neinn sérfræðingur í tölvumiðaðri 
myndlistakennslu, það er alls ekki sko... (þrjú) 

Þeir segjast vera rétt að byrja að fikra sig áfram með ýmsa vinnu fyrir 

sjálfa sig í tölvunum: 

... hins vegar náttúrlega takmarkast þetta af minni kunnáttu... (eitt) 

Einn kennarinn telur að það þurfi litla þekkingu til að geta kennt notkun 

tækninnar og staðhæfir að kennarar þurfi einungis að geta tengt skjávarpann við 

tölvuna. Hann vísar til þeirrar notkunar, að eina nettengda tölvan í stofunni sé 

nánast eingöngu notuð af kennaranum sjálfum en ekki nemendum og felist þá 
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nær eingöngu í því að ná í efni til kennslunnar, og til að leggja inn verkefni í 

upphafi kennslustunda. Hann segir kennara sjálfa læra hvað mest og þjálfa sína 

hæfni best á þann hátt að kenna notkun tækninnar. Þannig kynnist þeir 

undirstöðuatriðum sem þeir byggi svo ofan á, jafnvel með hjálp nemendanna. 

Kennararnir telja nemendur kunna talsvert að nota tölvutæknina og þeir 

hjálpi til við það sem kennarinn ekki veit, komi jafnvel með góðar ábendingar 

varðandi notkun einstakra forrita sem verið er að nota í kennslunni og það sé bara 

mjög gott mál. Sumir hafa metnað til að reyna að halda í við nemendurna 

varðandi þekkingu og þjálfun á tækin ef þeir eru að kenna á þau á annað borð. 

Kennararnir segjast þó flestir ekki vera viðkvæmir fyrir því að nemendur kunni 

ef til vill meira heldur en þeir að vinna með upplýsinga- og samskiptatæknina: 

...af því að þetta er svo ný tilkomið og hef ég verið svona smám saman að fikra 
mig áfram í þessu. (fimm) 

Myndlistarkennararnir segjast hafa áhuga, en ekki hafi verið boðið upp á 

hentug námskeið þar sem kennd er notkun upplýsinga- og samskiptatækni í 

myndlistarkennslu fyrir myndlistarkennara sem vilja tileinka sér notkun 

tækninnar og innleiða ný vinnubrögð inn í myndlistarkennsluna. Einn kennarinn 

benti þó á að einhverjir kennarar í hans skóla hefðu farið í framhaldsnám í 

upplýsinga- og samskiptatækni í Kennaraháskóla Íslands og lokið þaðan námi. 

Annar bendir á námsferð kennara skólans til Englands sem hefði nýst sérlega vel 

varðandi það að skoða möguleika tækninnar í myndlistarkennslu. Þar hafði hann 

skoðað aðstæður hjá myndlistarkennara sem var komin langt í innleiðingu 

tækninnar í sinni kennslu og hafði tiltæk ýmis verkfæri til að vinna með. Hann 

segist hafa verið mikið að velta þessu fyrir sér og hafi hreinlega smitast af 

þessum vinnubrögðum. Eftir þá námsferð hafi svo verið keypt ný tæki í skólann 

og sett upp bæði í myndlistarstofunni, en þó aðallega í tölvuveri skólans. 

Í einum skólanna er boðið reglulega upp á stuttar almennar kynningar 

fyrir alla kennara í tölvuveri skólans, oft á fundatímum í skólanum í staðinn fyrir 

kennarafundi. Þar er hugsunin til að dýpka þekkingu á einstökum sviðum í þeim 

forritum sem mest eru notuð, sem þeir geta svo þjálfað og æft sig í að nota 

þangað til þeir koma aftur og læra eitthvað nýtt. Það eru tölvukennarar skólans 

sem sjá um slíkar kynningar fyrir kennarana, en þær eru að sögn kennarans ekki 

nægilega sérhæfðar fyrir myndlistarkennsluna frekar en þau endurmenntunar-



 73 

námskeið sem í boði hafa verið. Kennararnir benda á að hvers konar námskeið og 

kynningar skili sér alltaf inn í kennsluna hjá þeim aðila sem sæki þau. 

4.4.1. Notkun upplýsingatækni í kennslu sex 
myndlistarkennara 

Lögmál og aðferðir 

Kennararnir telja að auðvitað verði myndlistarkennarar að fylgjast með og 

innleiða upplýsingatæknina inn í myndlistarkennsluna smátt og smátt því hún 

bjóði möguleika sem ekki sé hægt að framkvæma með annarri tækni og þess 

vegna sé hún skemmtileg viðbót við þau tæki sem fyrir eru. 

Einn kennarinn segjast nota upplýsinga- og samskiptatæknina til að styðja 

við kennsluna, sama hvaða aðferðir sé verið að vinna með, hvort sem um sé að 

ræða umhverfisteikningu, grafíska vinnu eða hvers konar málun: 

Við erum að nota þetta í  nokkrum verkefnum... þannig að ég er farin að nota 
tölvuna....þú veist ... í fleiri verkefnum... (fjögur) 

Tölvu- og upplýsingatæknin er líka notuð við hugmyndavinnuna og 

útfærslu verkefna sem nemendur vista og geta svo valið hvaða útfærslu þeir kjósa 

að nota til endanlegrar úrvinnslu: 

... ekki nauðsynlega að vinna hana endanlega út úr tölvunni, heldur... sjá hvað 
hægt er að gera... og svo er hægt að halda áfram með vinnuna... já... kannski í 
fleiri en einni aðferð... (eitt) 

Hann segir nemendur til dæmis teikna mynd í tölvu sem þeir skeri svo út í 

dúk og þrykki með grafískri aðferð. Hann segist nota þessa tækni í mörgum fleiri 

verkefnum og þess vegna sé nýting þess verkfæris sem tölvan er mun meiri og 

fjölbreyttari en til dæmis leirbrennsluofnsins og grafíkpressunnar, þar sem sú 

notkun einskorðist við þá einu tækni en tengist ekki inn á aðra miðla og áhöld: 

... þannig að tölvan verður stærri hluti... ja, bara næstum því á við málninguna... 
málningin hefur alltaf verið stærst... en það fer svona að slaga upp í það... 
(fjögur) 

Hann segir nemendur ekki koma til með að nota tölvur sem endanlegt 

vinnsluform í öllum verkefnum, aðeins til þróunar hugmynda. Á þann hátt er 

nemandinn aldrei að loka neinum dyrum varðandi útfærslu hugmyndanna en 

getur valið úr lausnum til endanlegrar vinnslu. Þess vegna nýtist upplýsinga- og 

samskiptatæknin í fleiri verkefnum en aðrar aðferðir. 
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Það væri gaman að sko... að geta sett inn myndir sem nemandi gerir... og leyfa 
honum svo að leika sér með það í tölvunni... og sjá hvaða möguleika hann 
hefur... og svo er hægt að halda áfram með vinnuna... kannski fleiri en eina 
aðferð... (eitt) 

Aðeins tveir myndlistarkennarar af þeim sex sem talað var við hafa lofað 

nemendum að nota tölvur á skapandi hátt í tímum á þann hátt að teikna í tölvum. 

Aðrir höfðu ekki gert það en telja vera ástæður fyrir því: 

Ég veit að þau teikna í tölvum... bara mjög mörg sko... en við höfum ekki teiknað 
í tölvum hér... en flestir þessir krakkar hafa örugglega komið nálægt því... að 
teikna í tölvum... (fjögur) 

Einn þeirra segist telja að flestir krakkar hafi prófað að vinna slíkar 

myndir og segir því til stuðnings að nemendur hafi oft komið með myndir til sín 

til að sýna sér, sem þeir hafi unnið heima. Það séu jafnvel dæmi um að nemendur 

hafi verið að sýna verk eftir sig utan skólans sem þeir hafi unnið í tölvum. Hann 

segist reyna að hvetja þá til þess að halda þessu áfram og jafnvel að vera með 

skissubækur eða möppur til að safna allri slíkri vinnu saman. Annar segir að það 

litla sem nemendur teikni í tölvum hjá sér sé í gegn um Listavefinn, þar séu 

verkefni fyrir nemendur til að vinna sem sé gott að láta þá fara í þegar þeir hafi 

lokið öðrum verkefnum. Einn af kennurunum segist hafa unnið með námsefnið 

„Geisla“ (stærðfræði), sem aukaverkefni því í einni bókinni séu verkefni eftir 

Escher, sem hann hefur látið nemendur vinna í tölvunni. Það hefur að hans sögn 

gengið mjög vel en þar byggir vinnan á því að klippa og líma í forritinu Paint. 

Honum finnst slík vinna vera áhugahvetjandi fyrir nemendur. Það er að hans mati 

mjög mikilvægt þegar verið er að kenna svona hluti að reyna að tryggja að notuð 

séu  forrit sem nemendur hafi aðgang að annars staðar t.d. Word, Paint og Power 

Point. Þetta eru forrit sem nemendur hafa aðgang að heima því þau eru í flestum 

tölvum. Þeir geta því æft sig í notkun þeirra heima og sýnt foreldrum. Þannig nái 

vinnan inn að hjarta fjölskyldunnar. 

Tveir kennaranna hafa boðið upp á myndvinnslu sem valgrein í unglinga-

deildum sinna skóla og annar þeirra einnig myndbandagerð. Þessi vinna er fólgin 

í því að nemendur taka ljósmyndir og vinna þær áfram í myndvinnsluforritum: 

... ég fékk þessa hugmynd að... hérna... að taka myndir og opna í tölvunni... 
(fjögur) 

Kennararnir segja það gefa mikla möguleika og mismunandi útfærslur á 

sömu mynd sem sé bæði fróðlegt og skemmtilegt fyrir nemendur að leika sér 
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með. Þeir þurfi um leið að velta fyrir sér litafræði og formfræði, bæði 

samsetningu lita og einföldun forma: 

... það hentar náttúrlega alveg ofboðslega vel inn í ljósmyndavinnuna og býður 
upp á alveg óendanlega möguleika þar (þrjú) 

... og ljósmyndirnar eru náttúrlega hrein og klár myndbygging... (þrjú) 

Á móti komi hins vegar að myndvinnsla í tölvum sé í mörgum tilfellum 

svo þung að það þurfi stórt vinnsluminni til að hægt sé að vinna þannig verkefni. 

Þess vegna þurfi öflugar tölvur í myndlistarkennsluna. Þriðji kennarinn hafði lent 

í því, þegar hann hafi ætlað að bjóða upp á myndvinnslu sem valgrein í unglinga-

deildum, að tækjakosturinn hafi ekki verið nægilega góður þegar á reyndi, til að 

hægt væri að vera með góð myndvinnsluforrit til að vinna á. Allir myndlistar-

kennararnir töldu að tölvutæknin hentaði mjög vel við að vinna ljósmyndir og við 

myndbandagerð en báðar þessar greinar tilheyra myndlistarkennslu í grunn-

skólum samkvæmt aðalnámskrá. 

Sögulegt og félagslegt samhengi 

Flestir kennararnir telja sig vera að sinna listasögukennslu eitthvað í 

áttina að því sem aðalnámskrá segi til. Þeir nálgast upplýsingar á Netinu sem 

tengjast verkefnum listasögukennslunnar á einn eða annan hátt til notkunar í 

kennslunni. Flestir kennaranna telja upplýsinga- og samskiptatæknina auðvelda 

öflun upplýsinga fyrir listasögukennsluna. Áður hafi þeir verið bundnir þeim 

bókum sem til voru í skólanum: 

… ég mun aldrei hafa allar þessar bækur við höndina... en ég hef þetta allt 
saman á Netinu... (tvö) 

... og maður getur fundið alveg ótrúleg feikn af góðu efni... bara ef maður 
skoðar sko... (sex) 

Einn kennarinn segist nota tölvurnar og Netið hreinlega sem 

alfræðiorðabók. Alltaf þegar einhverjar spurningar komi upp hjá nemendum þá 

sé farið inn á leitarvef og málið kannað. Það komi kannski allt í einu upp umræð-

ur um efni sem ekki hafi verið búið að undirbúa sérstaklega, umræður sem séu 

mjög áhugaverðar. Hann telur að þá sé mjög mikilvægt að hægt sé að afla 

upplýsinga strax til að útskýra og sýna dæmi um tiltekið efni. Í stað þess að skilja 

eftir spurningar þá sé leitað svara við þeim strax og þannig sé mjög auðvelt að 

klára ferlið. Honum finnst þetta skipta mjög miklu máli fyrir nemendur. Að þessu 

leyti hefur aðgengi að upplýsingum breyst: 
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Veistu það, ...ég held að þetta létti svolítið ...þetta léttir leitina... þú getur ...þú 
færð meiri upplýsingar sko... heldur en þú gast fengið áður... (eitt) 

Það er mjög auðvelt að finna efni sem má nota um erlenda listamenn, 

listastefnur og hvaðeina sem tengist kennslunni. En það gildir auðvitað eingöngu 

um erlent efni þar sem íslenskt efni er að mestu bundið höfundarétti: 

... já, já... þetta er viðbót bara... í raun hef ég úr meira efni að moða núna... get 
sýnt nemendum meira sko... þau fá bara meiri hugmyndir... og sjá eitthvað 
meira... (eitt) 

Kennarar, og nemendur í einstaka tilfellum, nota þá einu tölvu sem í 

stofunni er til upplýsingaöflunar og sú notkun virðist tengjast markvisst 

ákveðnum verkefnum sem nemendur vinna að: 

... við notum saman þessa tölvu, nemendur og ég... því þau leita mikið á 
Netinu...þú veist... að alls konar upplýsingum... já... ég leyfi þeim það alveg 
sko... (fjögur) 

Þetta finnst kennurum vera viðbót við þá aðstöðu sem fyrir var þegar allt 

efni var í bókum. Allar myndir sem hægt var að sýna nemendum voru háðar 

þeim bókakosti sem skólasafnið hafði upp á að bjóða, og þau söfn sem næst voru 

skólanum. Það var oft ekki mikið að þeirra sögn: 

... mér fannst svolítið mál hérna í gamla daga þegar ég var að fara með 
listaverkabækurnar... fjórar bækur kannski... búin að setja einhverja miða inn á 
milli... að ljósrita... ætlaði að gera glærur af þessari mynd og þessari og 
þessari... þetta var nú ekki neitt smáræði... (fjögur) 

En kennararnir hafa ekki lagt til hliðar þær kynningar og námsefni sem 

þeir áttu fyrir og hafa sett á glærur. Þeir nota það jöfnum höndum sem og þær 

bækur sem til eru í skólanum. Einn kennarinn segist fá að hafa allar myndlistar-

bækur skólasafnsins inni í stofunni hjá sér. Það sé mjög þægilegt og ýti undir 

notkun þeirra í kennslunni. Flestir myndlistarkennararnir sem talað var við flétta 

listasögunni inn í verkefnavinnuna í formi umræðna á meðan nemendur eru að 

mála eða teikna. Þá er listasagan notuð til að útskýra tiltekin atriði sem koma upp 

í umræðum nemenda og sem kennaranum finnst skipta máli varðandi vinnslu 

verkefnanna. Stundum vinna þeir einnig verkefni í anda tiltekinnar stefnu eða 

listamanns og þá er sú stefna útskýrð bæði í innlögn og um leið og nemendur 

vinna verkefnið. 

Einn kennarinn sagðist eyða góðum tíma í innlagnir af því að það skipti 

svo miklu máli að nemendur skilji það sem verið er að kenna þeim. Hann reyni 

að segja þeim litríkar sögur af efninu og nefna til sögunnar sem flesta listamenn 
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og listastefnur þannig að þegar nemendur heyri minnst á það seinna meir þá 

hringi einhverjum bjöllum hjá þeim. Þannig reynir hann að gera listasöguna 

skiljanlega og eftirminnilega fyrir nemendur. 

Nemendur hafa líka unnið ritgerðir um listasögutengd efni og hafa þá 

notað upplýsinga- og samskiptatæknina til að afla upplýsinga í viðbót við þær 

bækur sem tiltækar eru á bókasafni skólans. Í einum skólanum er kennd bókleg 

listasaga í áttunda bekk og þá minni áhersla lögð á verklega þátt kennslunnar. 

Það gerir kennarinn til að ná yfir að kenna nemendum þann grunn sem hann telur 

að þeir þurfi að kunna í listasögu þegar þeir ljúka grunnskóla. Nemendur í þeim 

skóla læra um litafræði og fjarvídd á sama hátt, bóklega. Í áttunda bekk er 

kennslan þar skipulögð sem samantekt þess efnis sem nemendur hafa lært fræði-

lega í kennslu undangenginna ára og tekin skrifleg próf í því efni. 

Sumir kennaranna hafa lítillega byggt kennsluna upp á því að nemendur 

vinni beint á Netinu. Þeir vinna verkefni sem þar eru og skoða síður listasafna 

sem margar hafa upplýsingar um listamenn, listastefnur og fleira tengt mynd-

listinni. Þar er jafnvel hægt að fara inn á sýningar og ganga um sali þar sem 

hanga listaverk ýmissa listamanna. Þessi verkefni eru þó ekki mikið notuð og 

tveir kennaranna nota þau aldrei fyrir nemendur. Kennararnir telja þó að tæknin 

auðveldi aðgengi að upplýsingum tengdum listasögukennslunni, upplýsingum 

um listamenn, listastefnur og hvers konar sögulegum upplýsingum sem leitað er 

eftir hverju sinni. Þeim finnst þetta mikill tímasparnaður og þó það þurfi að leita 

dálítið að þessu á Netinu þá viti þeir að upplýsingarnar séu allar þar. 

Myndlistarkennararnir segja að ekki hafi verið gefið út námsefni fyrir 

myndlistarkennslu hingað til ef frá eru talin tvö lítil hefti almennt um myndlist 

sem ekki innihalda þó sérstök verkefni og því sé ekki hægt að tala um námsefni í 

því samhengi. Þeir virðast þó hafa gert sér vonir um að þau hefti myndu leysa að 

einhverju leyti þann námsefnisskort sem þeir telja að sé í greininni, en urðu 

flestir fyrir vonbrigðum með þessa útgáfu. Þeir nota fæstir þessi hefti í 

kennslunni í dag en telja að eflaust hafi þau nýst einhverjum kennurum, sérstak-

lega byrjendum í kennslu. Flestir kennaranna eru mjög óánægðir með að það 

skuli ekki hafa verið gefið út námsefni samhliða útkomu aðalnámskrár 1999. 

Þeim finnst að ráðuneyti menntamála setji það á herðar myndlistarkennurum að 

semja námsefni fyrir greinina. Þess vegna séu myndlistarkennarar hver í sínu 
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horni að búa til verkefni sem falla að markmiðum aðalnámskrár. Þeir myndlistar-

kennarar sem starfað hafa í nokkur ár hafa þannig smám saman búið sér til 

veglegan verkefnabanka fyrir kennsluna sem þeir eru á hverju ári að breyta og 

bæta til að geta aðlagað breyttum aðstæðum og nýrri tækni. Almennt eru 

kennararnir mjög ósáttir við að þurfa sjálfir að búa til allt námsefni. Einn kennar-

inn nefnir að það sé kannski þar sem honum fallist oft hendur, að þurfa að útbúa 

öll verkefnin sjálfur. Honum finnst lágmark ef það á að koma notkun upplýsinga- 

og samskiptatækninni meira inn í myndlistarkennsluna að það fylgi því einhver 

verkefni fyrir kennara til að leggja upp með, eins og í öðrum greinum. 

Einn kennarinn er þó á öðru máli en allir hinir varðandi námsefni fyrir 

myndlistarkennslu. Hann sér ekki fyrir sér að myndlistarkennarar muni nota sér 

slíkt efni frekar en að fara eftir námskránni. Þeir noti þá ástæðu margir sem leið 

til að sneiða hjá þeim atriðum sem þeir hafi ekki neinn sérstakan áhuga fyrir eða 

jafnvel litla þekkingu á og kenni þá frekar það sem þeim henti betur sjálfum. 

Hann vill sjá meiri samvinnu milli myndlistarkennara á þann hátt að þeir miðli 

verkefnum og hugmyndum til annarra myndlistarkennara, því þannig væri hægt 

að byggja upp góðan verkefnabanka til kennslunnar. 

Kennararnir telja að námsefnisskortur í myndlistarkennslunni bitni 

sérstaklega á listasögukennslu og þá helst íslenskri listasögu, en mjög mikilvægt 

sé að kynna nemendum íslenska myndlist í sögulegu samhengi. Þessi skortur á 

námsefni sé líka tilfinnanlegur varðandi myndlistartengt efni s.s. myndvinnslu í 

tölvum og bara almennt um námsefni fyrir notkun upplýsinga- og samskipta-

tækni í myndlistarkennslu. Þó hafi slæðst eitthvað myndvinnsluefni inn í það 

námsefni sem Námsgagnastofnun hefur gefið út á rafrænu formi sem er kennslu-

efni fyrir upplýsingatækni. Einnig nefna kennararnir í því samhengi myndlistar-

tengt námsefni á vef Námsgagnastofnunar á Netinu, Listavef krakka”sem 

Ásthildur B. Jónsdóttir gerði í sínu meistaranámi og  Listavefinn, námsefni sem 

gert var á vegum Listasafns Íslands. Listavefur krakka er ætlaður fyrir yngri 

nemendur en Listavefurinn fyrir eldri nemendur grunnskólans: 

... og svo hef ég notað verkefni á Listavefnum... verkefni sem ég hef bara sýnt 
þeim skref fyrir skref næstum því ... á skjávarpanum... hef notað hann sem 
kennslutæki... (fimm) 

... ef það eru einn eða tveir búnir með verkefnin... þá fara þau inn á 
Listavefinn.... þú veist... og vinna verkefni... (fjögur) 
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Þessa vefi virðast flestir myndlistarkennararnir sem talað var við hafa 
kynnt sér og nýtt sér: 

... já, ég nota þá svolítið... og geri þá kannski að mínum... skilurðu... ég nota 
þetta ekki beint... bara skoða þetta... sé að það er hægt að nota einhver atriði úr 
því... nota hann sem hugmyndabanka (eitt) 

Einn þeirra útbýr námsefni sem hann setur á geisladiska til að nota í 

kennslunni vegna þess að tæknin vill stundum bregðast. Námsefni á Netinu 

virðist á eldri stigum aðallega vera notað til að skerpa á og þjálfa notkun 

þekkingaratriða í myndlistinni svo sem litafræði, formfræði, fjarvídd og fleira 

þessháttar. 

Nemendur vinna verkefnin í þessum myndlistarvefjum ýmist einir eða í 

samvinnu tveir eða fleiri, og virðist skjávarpi vera mikið notaður í því samhengi 

þar sem hann er tiltækur, til að allir sjái hvað fram fer. Þetta er gert vegna þess að 

aðeins er ein tölva í stofunni. Þá er hægt að ræða verkefnin og þau þekkingar-

atriði sem fram koma hverju sinni við alla nemendurna í einu en ekki bara þann 

eina sem situr við tölvuna í það skiptið. Nemendur geta þannig allir tekið þátt í 

að leysa verkefnin. Einnig eru kennarar að nota þessa vefi sem aukaverkefni 

þegar nemendur hafa lokið annarri verkefnavinnu. 

Þrír kennarar af þeim sex sem talað var við nefna líka gagnvirk verkefni 

sem eru á Netinu og þeim finnst mikilvægt að nemendur fái að vinna slík 

verkefni. Það sé mikilvægt fyrir fjölbreytni kennslunnar og þá geti nemendur 

ráðið svolítið ferðinni í verkefnavinnunni. 

Höfundaréttarmál eru kennurunum ofarlega í huga þegar talið berst að 

námsefni og upplýsingum um listamenn og listatengt efni. Íslenskar myndir af 

listaverkum og myndlistarefni er bundið höfundarétti. Það finnst kennurum oft 

hafa verið þröskuldur í listasögukennslu: 

Ég má ganga um með bók og sýna krökkunum... en ég má ekki skanna myndir 
inn í tölvuna og sýna í skjávarpanum... (fimm) 

Það er eins og það sé alltaf verið að setja einhverjar hindranir fyrir okkur í 
kennslunni... það vantar námsefni, og það má heldur ekki gera þetta... þetta 
finnst mér alveg með ólíkindum... (fimm) 

Einn kennarinn segir líka að erfitt sé að vita hvað má og hvað má ekki í 

þessu tilliti, hvað má nota sjálfur og hvað má sýna bekknum. 

Fagurfræði og rýni 
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Flestir myndlistarkennararnir telja að vegna þess mikla magns upplýsinga sem 

nemendur eru að móttaka á formi mynda á hverjum degi sé mjög mikilvægt að 

þeim sé kennd gagnrýnin hugsun og þeir séu þjálfaðir í að vega og meta 

upplýsingar, hvað sé gott efni og hvað ekki: 

Magnið af myndum sem börn eru að móttaka á dag… það skiptir náttúrlega 
rosalega miklu máli að… að hérna kenna þeim náttúrlega gagnrýna hugsun... 
(tvö) 

Þeir telja að það þurfi að rækta með nemendum gagnrýna hugsun þegar 

verkefni eru unnin þannig til að þeir læri að móta sér skoðun á því hvað þeim 

finnst um eigin verk. Það þurfi að gera þá meðvitaða svo þeir þori að segja að 

verk sé ljótt eða fallegt og geti rökstutt það fyrir sjálfum sér og öðrum: 

... myndlistamenn hafa lengi svolítið leikið sér að þessu... til að reyna að fá 
viðbrögð... og sumir eru að gera það markvisst... (tvö) 

...fólk þorir ekki að bregðast við þessu... við þorum ekki að segja, ohh,, þetta er 
ljótt... (tvö) 

Þeir telja ennfremur að nemendur verði að læra að útskýra verkin sín 

þannig að bæði þeir sjálfir og aðrir geti skilið hvað þeir voru að gera, hvers vegna 

hugmyndin er unnin á þennan hátt en ekki með einhverri annarri útfærslu og 

aðferðum. Þeir telja upplýsinga- og samskiptatæknina vera stóran þátt í því að 

hægt sé að sýna nemendum dæmi í þessu samhengi því án þessarar tækni væri 

erfitt að afla sýnidæma til útskýringa fyrir umræður og skoðanaskipti nemenda. 

Einn kennarinn telur líka að í samfélagi sem sé dálítið upptekið af meðal-

mennsku á mörgum sviðum sé mjög mikilvægt að þjálfuð sé með nemendum 

gagnrýnin hugsun. Byrja þurfi í grunnskólum að kenna nemendum fræðin á bak 

við góða myndlist. Aðeins þannig komi nemendur til með að geta metið gildi og 

fegurð myndverka í þeim tilgangi að geta notið myndlistar þegar þeir verða 

fullorðnir. 

4.4.2. Áhrif notkunar upplýsingatækni á 
myndlistarkennslu 

Áhrif notkunar upplýsinga- og samskiptatækninnar á myndlistarkennsluna eru 

ekki mikil enda er kannski ekki um mikla notkun að ræða hjá þeim kennurum 

sem talað var við: 

...ég er ekki viss um að það breyti miklu...  nei... (fimm) 
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Það er þá helst að nefna það hagræði sem notkun upplýsinga- og 

samskiptatæknin hefur í för með sér varðandi undirbúningsvinnu kennara fyrir 

kennslustundir. Þessi eina tölva sem er í kennslustofum allra skólanna virðist í 

flestum tilfellum nær eingöngu vera notuð af kennaranum sjálfum en ekki 

nemendum að neinu marki, nema í undantekningartilfellum. Nemendurnir nota 

tölvur og upplýsingatækni ekki mikið í kennslustundum, þó vinna þeir 

hugmyndavinnu í vaxandi mæli í tölvum hjá einum kennaranum en aðeins í 

einstaka verkefnum hjá öðrum, til að nálgast upplýsingar og líka stundum þegar 

þeir hafa lokið öðrum verkefnum: 

... tæknin breytir miklu í hugmyndavinnunni... það tengist þá meira inn á allar 
aðferðir... já... og líka... og það eru eins og með allan þennan undirbúning... ef 
undirbúningurinn er góður þá verður bara verkefnið gott... það klikkar ekki... 
(fjögur) 

Það geta kannski varla talist áhrif á kennsluna þó nemendur fá stöku 

sinnum að fara inn á Netið til að vinna gagnvirk verkefni á vef Námsgagna-

stofnunar sem aukaverkefni. Þrír kennarar af þeim sex sem talað var við nefndu 

líka önnur gagnvirk verkefni því þeim finnst mikilvægt fyrir fjölbreytni 

kennslunnar að nemendur fái að vinna slík verkefni. Þá geti nemendur líka fengið 

að ráða svolítið ferðinni: 

...en hins vegar sko, ég held sko að þau gætu orðið svona svolítið læsari á 
umhverfið... og svona, lært að leita sér upplýsinga... hvernig á að leita að góðu 
efni og lélegu... (sex) 

Myndlistarkennararnir sex velta því fyrir sér hvort notkun tækninnar 

breyti einhverju í kennslu, svo sem innihaldi kennslunnar eða aðferðum. Þeir sjá 

ekki fyrir sér hvað það gæti verið vegna þess hve litla reynslu þeir hafa af því, en 

telja samt að það hafi alltaf einhverjar breytingar í för með sér að taka í notkun 

nýja tækni. Það hljóti að gilda það sama varðandi notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni í myndlistarkennslu. Þeir eru flestir sammála um að tölvur komi 

til með að breyta myndlistarkennslunni eitthvað þegar á líði og notkunin eykst: 

Þetta er kannski meira spennandi miðill en bækurnar... meira spennandi fyrir 
þau að sjá upplýsingarnar á Netinu...   kannski felst vinnuhagræðing í því að 
það er auðveldara fyrir krakkana að ná sér í efni...  (fimm)  

Einn þeirra talar þó um að upplýsinga- og samskiptatæknin sé ef til vill sú 

tækni sem er næst nemendum. Þeir séu vanir að vinna með tölvuna heima, við 

ýmis konar vinnu, leiki og samskipti og hafi þjálfun í að nota tölvur. Þetta tæki sé 

þeim þess vegna mjög eðlilegt í allri vinnu: 
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Þetta er þeirra heimur... og því auðveldara og meira spennandi fyrir þau að 
vinna á tölvur...  og þau kannski sækja þá meira í tölvurnar í sambandi við 
ýmislegt í myndlistinni... frekar en að skoða bækur... (fimm) 

Kennarinn talar um að þessi tækni geti komið til móts við vinnuaðferðir 

nemenda og það geti auðveldað þeim námið að vinna verkefnin á það tæki sem 

þeir þekki. Honum finnst ýmis viðhorf hafa breyst með tilkomu tækninnar: 

... ja, það eru náttúrlega ákveðin viðhorf til... sko til þekkingar. Ég held... við 
náttúrlega höfum sko... finnst mér... minnkað áhersluna á að kunna utanbókar... 
(tvö) 

Það hljóti að vera vegna þess hve aðgengilegar allar upplýsingar séu í 

dag, sem var ekki áður. Nú geti fólk bara flett upp þeim upplýsingum sem vantar, 

á þeirri stundu sem það hentar í náminu. Hann telur að tæknin geti hjálpað 

nemendum að verða læsir á umhverfi sitt. Þessum kennara finnst að tölvurnar 

hljóti að leiða til betri vinnu hjá nemendum og bæta kennsluna. 

Einn kennarinn segir líka frá því að hann noti tölvuna til að safna verk-

efnum eftir nemendur. Hann  á margra ára safn mynda sem hann notar oft til að 

sýna nemendum, bæði til að útskýra verkefni og eins til að benda þeim á hvað er 

góð vinna og hvað beri að varast. 

Sumum kennurunum finnst að ekki sé alltaf hægt að bera það saman 

hvort meiri eða minni vinna sé fólgin í notkun upplýsinga- og samskipta-

tækninnar fyrir myndlistarkennarann en áður var með eldri aðferðum. Enda 

virðast þeir ekki margir hafa þann samanburð í kennslunni sem þarf til að geta 

metið það: 

…fyrir mér er þetta skemmtilegra sko… þetta er bara heimurinn… mér finnst 
það sko… (tvö) 

Öðrum finnst það vera meiri vinna núna að leita að verkefnum á Netinu 

og afla hugmynda. En það er samt að mati flestra kennaranna yfirleitt mikið 

hagræði í því að hafa Netið og tölvurnar sem valmöguleika. En þá eru þeir 

aðallega að tala um sína vinnu við undirbúning kennslunnar, en ekki vinnu 

nemenda í tölvunum: 

Tæknin hlýtur að auðvelda mér... og opnar stærri heim, eins og til dæmis í 
listasögunni... það bara... mér finnst ég aldrei hafa nægilegan tíma til að geta 
skoðað allan þennan heim... já... guð minn almáttugur... til hagsbóta fyrir 
nemendur líka... (fjögur) 
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Allir kennararnir notuðu Netið til að leita eftir hugmyndum að verkefnum 

fyrir kennsluna sem þeir aðlöguðu svo sínum aðstæðum, bættu og breyttu eftir 

því sem hentaði þeirra kennslu: 

… þetta eru svona kveikjur… þú veist maður sest niður, maður þarf að fá 
eitthvað leirverkefni, og þá setur maður bara inn, þú veist bara… leir… og svo 
bara grúskar maður… þetta opnar fyrir mann möguleika… (tvö) 

Tveir kennaranna telja að það verði oft meira um samvinnu og hjálp á 

milli nemenda þegar unnið er í tölvunum. Í þau skipti sem þeir vinni í tölvum séu 

nemendur sem vita hvernig á að gera hlutina mjög viljugir að aðstoða aðra 

nemendur þegar þeir sjá að þeir eru strand: 

Þau voru nokkur saman... tvö eða fjögur sem unnu... oft þegar ég er kannski að 
sýna þeim eitthvað í tölvunni og... af hverju stækkarðu ekki myndina... eða af 
hverju gerirðu ekki þetta... þú ferð þarna og gerir þetta og þetta... (fimm) 

... og þau eru þarna sitja þarna hlið við hlið og þau eru í hörku samræðum… 
(tvö) 

Þrátt fyrir slík samskipti virðast nemendur vinna að sinni eigin lausn á 

verkefnunum og ekki allir leita eftir sömu lausninni og flestir kennararnir eru 

sammála um að þannig eigi það að vera. Einn kennarinn nefnir að hann sé ekkert 

sérstaklega að leita eftir samvinnu nemenda og vill helst ekki að þeir hjálpi hvor 

öðrum við verkefnavinnuna. Hann vill að þeir fái að móta verkefnin eftir sínum 

persónulegu skoðunum, þetta sé svo einstaklingsmiðað nám að hann vill fá sitt 

hvað út úr hverjum einstaklingi og alls ekki það sama út úr verkefnunum. 

Einn kennarinn segist ekki vita hvort kennarar almennt séu meðvitaðir um 

tengsl myndlistarinnar við allar námsgreinar en telur að einhvern tíma hljóti þeir 

að hafa hugsað um það. Og það sé orðið kennurum á yngri stigum mjög tamt að 

grípa til myndlistarinnar inn í almennri kennslu í öllum námsgreinum. 

Kennararnir sex segja tölvur vera til margra hluta nytsamlegar:  

...ég lít á þetta miklu meira sem vinnutæki en leiktæki... (eitt) 

Þeir telja það þó vera staðreynd að tölvan sé ekkert töfratæki og áfram 

komi vinna nemenda til með að byggjast á hugviti og hugmyndum þeirra: 

... þetta er bara annað teikniáhald... (sex) 

... fyrir mér er þetta bara verkfæri.. (fjögur) 

Einn kennarinn segir að hvort sem um sé að ræða að skoða myndlist 

annarra menningarheima, upplýsingar um listamenn á textaformi eða myndir af 

verkum þeirra þá veiti upplýsinga og samskiptatæknin, með tölvuna sem verk-
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færi, aðgang að Internetinu sem sé ómetanlegt hagræði í myndlistarkennslunni. 

Þrír kennarar nefna mikilvægi tölvunnar sem verkfæris við skráningu og út-

prentun hvers konar upplýsinga, bæði um nemendur og skólastarfið almennt, og 

nefna í því sambandi mætingar og námsmat. Þeir segja tölvuna vera hentugt tæki 

til að halda utan um ýmis gögn nemenda. 

Áhrif upplýsingatækninnar virðast þó ekki hafa náð til vinnu nemenda í 

tímum. Nemendur nota tölvur ekki mikið inni í kennslustofunni. Þrír kennaranna 

nefndu að þeir vilji ekki, eða helst ekki, að nemendur noti þá einu tölvu sem í 

kennslustofunni er. Þar sem um það var að ræða þá fengu nemendur að nota 

tölvuna til að vinna verkefni, einn til þrír í einu eftir aðstæðum og stundum í 

gegn um skjávarpa. Nemendur virðast þó í einhverjum tilfellum nota tölvuna í 

stofunni og í tölvuveri skólans til að sækja upplýsingar og vinna verkefni á skrif-

legu formi. Í einstaka tilfellum nota nemendur líka tölvuna til að vinna ljós-

myndir í mismunandi útfærslu og búa til hreyfimyndir með hjálp þar til gerðs 

hugbúnaðar. 

Einn kennarinn er ekki hrifinn af því að nemendur séu látnir gera 

heimasíður fyrir sig sem settar eru út á Netið í nafni skólans: 

Ég hef mjög blendnar tilfinningar gagnvart því hvort skólar eiga að láta krakka 
gera heimasíður... (tvö) 

Hann telur að skólinn sé alltaf ábyrgur fyrir því sem nemendur kynnu að 

setja inn á slíkar síður og það geti verið erfitt fyrir skólann að verja það sem 

nemendur kunni að setja þar inn. Hins vegar finnst honum að það gæti verið 

svolítið spennandi ef kennarar væru með heimasíður þar sem þeir setji upp 

áætlun og markmið þeirrar kennslu sem þeir hafa tekið að sér: 

Við ætlum að búa til heimasíðu fyrir samkennara minn... þar sem að hann 
hérna... er þá með markmið kennslunnar... kannski svona myndasíðu með 
krökkunum að vinna... og jafnvel sýnishorn af verkefnum... (tvö) 

Á þeirri síðu gætu verið myndir af nemendum við vinnu sína, sýnishorn 

af verkefnum og fleira þessháttar. Hann telur að slíkt gæti gert kennsluna svolítið 

sýnilegri, til dæmis foreldrum og aðstandendum nemendanna, þannig að þeir viti 

hvað er að gerast í skólanum. Þetta væri líka síða sem nemendur gætu farið inn á 

í leit að upplýsingum um námið og ýmislegt efni sem tengist náminu: 

...það held ég að mundi gera mann að svona svolítið markvissari kennara... og 
einmitt, þá kemur svona svolítill hugmyndabanki sem fólk getur nýtt sér... og  þá 
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tryggirðu það að þú ert að setja þetta undir þínu nafni... þá ertu að eigna þér 
þetta... (tvö) 

Slíkt telur hann vera fagleg vinnubrögð sem flestir kennarar ættu að temja 

sér. Það sé í raun í takti við tímann að kennslan sé gerð sýnileg og opin, á þann 

hátt að sem flestir geti fylgst með því hvað verið er að gera og hvers vegna. 

Kennarinn setji inn hugmyndir undir eigin nafni og eigni sér þannig verkefnin þó 

aðrir geti náð í þau: 

Já... faglegri vinnubrögð... eða kannski bara eðlileg þróun... (tvö) 

Þannig geti skapast svolítill hugmyndabanki sem aðrir 

myndlistarkennarar gætu nýtt sér líka. 

Einn kennarinn sér mikla notkunarmöguleika fólgna í notkun gagnvirkrar 

töflu í myndlistarkennslunni þar sem hægt er að varpa upp myndum og teikna inn 

á þær útskýringar og ýmis atriði sem tengjast námi nemendanna. Kennarinn sé 

alltaf að teikna skýringarmyndir fyrir nemendur á töfluna sem þurrkaðar eru út 

um leið og tíminn er búinn, í stað þess að geta vistað þær í tölvunni og opnað í 

næstu kennslustund til upprifjunar fyrir nemendur. Þannig geti gagnvirk tafla 

sparað kennaranum þá vinnu sem hann notar í kynningu fyrir hópinn og hann 

geti þá notað þann tíma í að sinna einstökum nemendum betur en ella. 

4.4.3. Ástæður fyrir notkun upplýsingatækni í 
myndlistarkennslu 

Ástæður þess að lögð er áhersla á notkun upplýsinga- og samskiptatækni í 

aðalnámskrá grunnskóla telja kennarar vera breytingar í þjóðfélaginu varðandi 

tæknina: 

Þetta er bara orðið tæki sem alls staðar er notað... við þurfum náttúrlega líka að 
kynna þennan möguleika... (þrjú) 

Mér fannst sko strax að þetta væri miðillinn okkar... (sex) 

Þeir telja að varla sé nokkur atvinnugrein sem ekki nýti tölvur og rafræna 

skráningu hvers konar upplýsinga. Það eigi líka við varðandi atvinnugreinar 

listarinnar, þar sé verið að taka tölvurnar í notkun og þær henti mjög vel til hvers 

kyns myndrænnar vinnu. Þeir telja að í þessum atriðum felist hugsanlega ástæða 

þess að lögð sé mikil áhersla á það í aðalnámskránni að kenna notkun tækninnar í 

öllum námsgreinum. Það sé mikilvægt fyrir nemendur að kunna þær vinnu-

aðferðir sem tíðkist í þjóðfélaginu á þeim tíma sem þeir ljúka skólagöngu og fara 

út á atvinnumarkað: 
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Já... og ef þeir kunna ekki á tölvu fá þeir ekki vinnu... alveg sama hvað þeir 
teikna vel... (fimm) 

...og arkitektinn sem teiknaði alltaf allt... og svo bara dynur þetta allt yfir og allt 
þarf að teikna í tölvu... maður bara sá fólk sem missti vinnuna sína út af því að 
það fylgdist ekki með... (fimm) 

Einn kennarinn bendir á að heimurinn verði sífellt myndrænni og meiri 

kröfur gerðar um það að fólk geti lesið úr þeim myndrænu skilaboðum sem 

birtast í daglegu lífi. Myndlistin gegni sífellt meira og mikilvægara hlutverki fyrir 

nemendur og fyrir allan almenning. Hann telur að þetta sé atriði sem réttlæti enn 

frekar fyrir nemendum tilgang myndlistarkennslunnar, tilgang þess sem hann er 

að kenna í myndlist. Það sé góð staða fyrir myndlistarkennarann og myndlistina í 

heild að nemendur finni tilgang í því að læra að vinna með og útfæra myndræn 

viðfangsefni: 

... þegar ég lærði svolítið um upplýsingatækni... um tölvur og upplýsingatækni... 
að þá fannst mér að það væri varla nokkur námsgrein sem gæti haft eins mikinn 
hag af þessu eins og myndlist... (sex) 

Flestum kennaranna finnst upplýsinga- og samskiptatæknin bæta við 

kennsluna hjá sér þar sem þeir nota tæknina í kennslu, til dæmis við öflun 

upplýsinga. Einn kennaranna segist sjá fyrir sér tvíþættan tilgang með notkun 

tækninnar í myndlistarkennslunni, annars vegar sem upplýsingamiðlun til að ná í 

upplýsingar og láta frá sér upplýsingar, og hins vegar sem verkfæri til að vinna á. 

Hann hugsaði þó upplýsinga- og samskiptatæknina í víðara samhengi og benti á 

fjölbreytta notkunarmöguleika tölva í kennslunni og í daglega lífinu, ekki bara 

sem vinnutæki og upplýsingamiðil, heldur sem tæki til samskipta. 

Enginn kennari sagðist þó hafa haft samskipti við nemendur í gegn um 

spjallrásir eða samskiptavefi á Netinu. Þeir telja þó að nemendur hafi talsverð 

samskipti sín á milli í gegn um upplýsinga- og samskiptatæknina. Þeir noti 

samskiptaforrit eins og MSN til þeirra samskipta. Einn kennarinn telur það vera 

mikið atriði varðandi þjálfun í lestri og skrift að hafa slík samskipti því þar þurfi 

nemendur bæði að skrifa og lesa texta. 

Kennararnir eru sammála um að myndlistin tengist tölvuvinnunni beint 

vegna þess að það sé varla hægt að hugsa sér það verkefni sem unnið er í tölvum 

sem ekki tengist myndrænni framsetningu á einhvern hátt. Þeir segja tölvu-

vinnuna byggja á þeim myndrænu fræðum sem kennd eru í myndlistinni þar sem 

litafræðin, formfræðin og myndbyggingin séu megin viðfangsefni í allri vinnu. Á 
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þau atriði leggi þeir hvað mesta áherslu á í sinni kennslu vegna þess hve 

mikilvæg þau séu í öllu því sem nemendur vinna, líka í tölvunni: 

... sko ég legg ofboðslega mikið upp úr litafræðinni... að kunna að vinna með liti 
og skilja litablöndun er eitthvað sem þú kemur til með að geta notað alla ævi... 
(tvö) 

Hann segir að þetta sé bara grunnurinn að allri vinnu og það sé ekki fyrr 

en sú þekking hafi skilað sér til nemenda að hægt sé að fara að vinna í flóknum 

uppsetningum á vefsíðum og fleiri slík verkefni sem virkilega reyni á þekkingu 

nemenda. 

Tæknin er ekki bara í myndlist... heldur allri uppsetningu og fagurfræði...... 
tölvurnar koma alls staðar inn.. (tvö) 

... hönnunargeirinn er orðinn svo stór og tölvur eru mikið notaðar í allri hönnun 
og það er bara mjög mikilvægt að þau kunni grunnatriði á tölvur... (fimm) 

Öll verkefni sem unnin eru feli í sér einhvers konar hönnunarferli. Sá 

þáttur vinnunnar sé lykilatriði í myndlistarkennslunni og markvisst þurfi að huga 

að því að kenna fallegar uppsetningar. Þarna komi tölvur sterkt inn því í þeim sé 

hægt að vinna mismunandi útfærslur hugmynda og vista þær allar, án þess að 

glata því sem unnið hefur verið. 

Kennararnir telja að í vissum tilfellum sé gott að nota upplýsingatæknina 

til að ýta undir sjálfstæð vinnubrögð hjá nemendum og reyna að láta þá sjálfa 

finna lausnir á viðfangsefnum sem upp koma í verkefnavinnunni. Þeir séu fljótir 

að komast upp á lag með að nota tæknina til að leita og kunni það reyndar flestir 

áður, þó þeir hafi kannski ekki unnið markvisst með þá kunnáttu sína í mynd-

listinni. 

Kennararnir vilja meina að það sé vel hægt að rökstyðja það að mynd-

listarkennarinn sjái um kennslu myndræna hluta tölvukennslunnar í skólanum 

hvað varðar hönnun, uppsetningu verkefna og hvers konar myndvinnslu. Þeim 

finnst almennt ekki gott að kennari sem hefur engan faglegan bakgrunn í 

myndlist kenni undirstöðuatriði greinarinnar í myndvinnslu og uppsetningu 

myndrænna verkefna, eins og oft gerist í tölvukennslunni í skólunum. Það eigi 

allt að vera á hendi myndlistarkennarans. Þeir telja að fagmennskan eigi að vera í 

fyrirrúmi þegar unnið sé með myndir og uppsetningu hvers konar: 

... það er mjög slæmt að kennari sem vantar þennan faglega 
myndlistarbakgrunn kennir þetta...  svona myndvinnslu... myndlistarkennarinn á 
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að gera það... alveg skilyrðislaust... ég næ því ekki alveg þegar fólk heldur að 
tölvukennari eigi að kenna þetta.. (sex) 

Þeir segja það sjást á vinnubrögðum nemenda ef þeir hafi fengið slíka 

leiðsögn. Þetta eigi allt að vera á hendi myndlistarkennarans sem hefur 

fagþekkinguna sem þarf. 

En það kemur fram viss varkárni gagnvart notkun upplýsinga- og 

samskiptatækninnar í viðtölunum við myndlistarkennarana. Margir þeirra hafa 

efasemdir gagnvart tækninni og virðast telja að ef þeir taka hana í notkun muni 

hún ekki aðeins koma inn sem viðbót við þær aðferðir og áhöld sem fyrir eru, 

heldur ýti hefðbundnum aðferðum út af borðinu. Þeir sjá ekki að tölvurnar geti 

komið í stað þeirra áhalda sem fyrir eru í kennslunni: 

Ég er alltaf að pæla í þessu handverki líka... það er partur af myndlistinni  
(fjögur) 

... ég kem til með að halda verklega þættinum áfram nákvæmlega eins... (sex) 

... ég sé ekki fyrir mér að þau gætu bara setið við tölvurnar... það er alls ekki 
(eitt) 

Þeir vilja standa vörð um handverkið og eru alls ekki á því að nemendur 

hætti að teikna, lita og mála og allt það. Máli sínu til stuðnings nefna þeir að það 

sé í raun mjög gott og mikilvægt þroskalega fyrir nemendur að fá að vinna með 

höndunum. Nemendur þurfi að fá að koma við efnið því þeir fái ekki svo mörg 

tækifæri til þess í almennri kennslu. Auk þess telja kennararnir að nemendur fái 

mörg tækifæri til að vera í tölvum, bæði í skólanum og heima hjá sér og því sé 

ekki endilega réttlætanlegt að taka tíma frá hefðbundnum vinnuaðferðum til að 

vinna í tölvunum í myndlistartímum. Þeir eru því flestir sammála um að þeir 

komi ekki til með að láta tölvurnar yfirtaka handverkið í kennslunni hjá sér: 

... ég er ekki alveg tilbúin að henda blýantinum og taka músina í staðinn... (sex) 

Einn kennarinn er þó alls ekki hræddur um að tölvu- og upplýsingatæknin 

yfirtaki neinar aðferðir sem tíðkast hafa í myndlistarkennslunni fram til þessa. 

Þær gömlu og rótgrónu aðferðir muni alveg halda velli þó tölvurnar bætist við. 

Nemendur komi áfram til með að þurfa að læra að vinna á þann hátt sem 

málning, teiknun og leirmótun bjóði upp á og þeir muni áfram þurfa að fá þá 

reynslu sem sú tækni gefur. Þeir þurfi að reyna sjálfir hvernig málning virki og fá 

að sulla með hana og sjá hvernig hún breytist. Hann segir það sama gildi 
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varðandi aðrar aðferðir í myndlistinni. Það sé svo mikil reynsla fólgin í því að 

vinna á þann hátt að engum detti í hug að skipta því út fyrir annað. 

En á meðan það er aðeins ein tölva í kennslustofunni þá virðist meirihluti 

kennaranna ekki sjá möguleika á að láta nemendur vinna fleiri verkefni í tölvum. 

Án betra aðgengis að tölvum þegar það henti í kennslunni geti nemendur ekki 

nýtt upplýsinga- og samskiptatæknina í sínu námi. 

4.4.4. Samantekt 

Kennarar segjast jákvæðir gagnvart notkun tækninnar í myndlistarkennslu og líta 

á tölvur sem eitt verkfærið í viðbót við þau sem fyrir eru. Margir þeirra virðast þó 

vera hikandi varðandi innleiðingu tækninnar, segjast ekki hafa nægilega 

þekkingu til að kenna á þetta verkfæri. Þeir eru sammála um að ekki hafi verið í 

boði hentug námskeið fyrir myndlistarkennara. 

 Einn kennarinn segir upplýsingatæknina styðja við kennsluna, sama 

hvaða aðferðir sé unnið með. Tölvur henti vel við þróun hugmynda, skapandi 

starf, upplýsingaöflun og endanlega útfærslu verkefna. Þessi tækni nýtist í fleiri 

verkefnum en önnur verkfæri myndlistarinnar. En aðeins tveir kennaranna hafa 

lofað nemendum að teikna í tölvum. Þeir segja nemendur vinna talsvert af slíkum 

myndum utan skólans. Flestir kennaranna telja tæknina auðvelda öflun upplýs-

inga til listasögukennslu sem áður var háð bókakosti skólanna og er tölvan í 

stofunni notuð í þeim tilgangi. 

Kennararnir segja að ekki hafi verið gefið út námsefni fyrir kennsluna og 

eru óánægðir með það. Útgáfu aðalnámskrár hefði átt að fylgja verkefnapakki til 

stuðnings nýjum áherslum upplýsingatækninnar, til hagræðis fyrir kennarana, því 

þeim fallist oft hendur þegar þeir þurfi að búa til öll verkefnin sjálfir en hafi ekki 

kunnáttu til þess. Á meðan lélegt aðgengi er að tölvum sé heldur ekki hægt að 

nýta margmiðlunarverkefni sem eru á Netinu, því noti margir kennaranna þau 

sem hugmyndabanka til verkefnagerðar. 

Tölvur og upplýsingatækni hafa ekki haft mikil áhrif á myndlistarkennslu 

þeirra sex kennara sem komu að rannsókninni, hefur ekki náð inn í vinnu 

nemenda í kennslustundum. Ástæður þess liggja ef til vill aðstöðuleysi, því á 

meðan aðeins ein tölva er í kennslustofunni sjá kennararnir ekki að nemendur 

geti unnið fleiri verkefni í tölvum. Þeir vilja líka standa vörð um handverkið, 

segjast ekki skipta út hefðbundnum aðferðum og áhöldum fyrir tölvur og 
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upplýsingatækni. Þeir telja tæknina þó henta vel í myndlistarkennslu. Heimurinn 

verði sífellt myndrænni og meiri kröfur gerðar til þess að nemendur geti lesið úr 

myndrænum skilaboðum sem birtist í daglegu lífi. Myndlistin tengist birtingar-

formi tölvunnar og tölvuvinnan byggi á myndlistarlegum grunni, litafræði, 

formfræði og myndbyggingu. Því sé hægt að rökstyðja að myndlistarkennari 

kenni myndrænan hluta tölvukennslunnar. Fagmennskan eigi að vera í fyrirrúmi. 
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5. Umræður um niðurstöður 
Í þessum kafla verða nokkur atriði úr niðurstöðum rannsóknarinnar tekin til 

umfjöllunar. Rannsóknin byggir á viðtölum við sex myndlistarkennara og 

niðurstöður hennar hafa ekki yfirfærslugildi yfir á kennslu annarra kennara sem 

kenna myndlist. 

5.1. Helstu niðurstöður 
Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur hvað mest á óvart hve notkun upplýsinga- 

og samskiptatækninnar virðist vera lítill þáttur í kennslu myndlistarkennaranna 

sex þó þeir segist vera mjög jákvæðir gagnvart notkun tækninnar. Nokkuð skorti 

á að aðstæður í myndlistarstofunni væru viðunandi því aðeins ein tölva var 

staðsett þar. Kennararnir virðast bíða eftir fleiri tölvum inn í kennslustofuna. 

Skortur á námsefni hamlar einnig notkun tækninnar. Námsefni til kennslunnar 

hefur ekki breyst mikið með tilkomu tækninnar. 

Aðeins helmingur kennaranna hefur einhvern tíma skipulagt nemenda-

vinnu í tölvunni, þeir segjast ekki hafa kunnáttu til þess. Þeir meta færni sína ekki 

næga til að geta kennt nemendum að nota tölvur við verkefnavinnuna, sem getur 

verið ástæða lítillar notkunar upplýsingatækni í myndlistarkennslunni. Það vakti 

athygli hve nemendur voru lítið að nota tæknina í námi. Þeir fá sjaldan að vinna 

verkefni á Netinu, að sögn vegna þess hve fáar tölvur eru í stofunni. Kennarar 

hafa ekki markvisst breytt kennslunni með tilliti til notkunar upplýsingatækni. 

Tölvur eru þó notaðar sem stuðningur við nám hjá tveim kennaranna og þar fá 

nemendur að vinna margmiðlunarefni þegar þeir hafa lokið öðrum verkefnum í 

kennslunni. Annar þeirra skipuleggur líka vinnuna þannig að nemendur vinni 

stundum að hönnun og þróun verkefna í tölvum. 

Kennararnir segja viðhorf sitt til notkunar upplýsingatækni í kennslu vera 

jákvætt, en þegar á reynir ætla þeir ekki að láta tölvur ýta öðrum verkfærum 

myndlistarinnar til hliðar. 
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5.2. Aðstæður til að nota tæknina í myndlistarkennslu 
Í myndlistarkennslunni er ekki gott aðgengi að tækninni. Það er samdóma álit 

myndlistarkennaranna að nokkuð skorti á að aðstæður séu viðunandi til að hægt 

sé að byggja kennsluna markvisst á notkun upplýsinga- og samskiptatækni í 

kennslu. Prater (2001) hefur talið þetta atriði vera eina af helstu ástæðunum fyrir 

því að illa gangi að innleiða tæknina í myndlistarkennslu. Ein tölva í kennslu–

stofu er ekki líkleg til að skapa viðunandi aðgengi að tækninni, vegna þess að 

slíkt leiðir ekki til markvissrar notkunar nemenda (Norris o.fl., 2003). Þetta 

kemur heim og saman við niðurstöður fleiri rannsókna á notkun tækninnar í 

kennslu (Davies o.fl., 2003). Svipaðar aðstæður eru í öllum myndlistarstofunum 

varðandi tölvukost, ein nettengd tölva, tvær í einum skólanum. Þrátt fyrir að 

kennarar telji að tölvur og upplýsingatækni henti myndlistarkennslunni mjög vel, 

jafnvel betur en flestum öðrum námsgreinum, þá eru þeir ekki komnir langt í því 

ferli að innleiða tæknina í kennslu. Mat þeirra varðandi tækjaskort og aðstöðu–

leysi gætu því átt við nokkur rök að styðjast. Þeir bíða flestir eftir fleiri tölvum til 

að geta látið nemendur vinna meira og markvissara á þessi tæki. En ein tölva er 

auðvitað betri en engin og hlutverk kennara að nýta hana. 

Það getur verið álitamál hve fjöldi tölva ræður miklu um það hvort tæknin 

er notuð í kennslustundum, hvort markviss notkun tækninnar væri meiri í 

kennslustundum ef fleiri tölvur væru þar staðsettar (Prater, 2001). Kennararnir 

hafa misjafnar skoðanir á því hve margar tölvur þurfi inn í stofuna til að hægt sé 

að framfylgja markmiðum námsgreinarinnar. Einn þeirra sagðist þó geta kennt 

allt sem hann á að kenna með þessa einu tölvu á meðan hinir segja það ekki 

mögulegt og vilja fá að minnsta kosti aðra sérstaklega fyrir nemendur, helst fleiri. 

Það kemur ekki fram af hálfu kennaranna hvers vegna nemendur geta ekki fengið 

að vinna markvisst á þá tölvu sem í stofunni er. Ef kennarinn hefur ekki hugsað 

sér að nota upplýsinga- og samskiptatækni í kennslu og ætlar ekki að breyta 

sínum kennsluháttum, má velta fyrir sér hvort hann hefur eitthvað að gera með 

fleiri tölvur inn í kennslustofuna. Tækjaskortur gæti þó augljóslega haft áhrif á 

það hve kennarar nota tæknina lítið í kennslu, sem kemur heim og saman við 

aðrar rannsóknir á þessu sviði (Norris o.fl., 2003). Kennarar telja að þeim beri 

ekki að kenna notkun tækninnar í myndlistarkennslu. En þar kemur að hluta fram 

visst þekkingarleysi sumra kennaranna varðandi markmið aðalnámskrár og 
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samþættingu við upplýsingatæknina því þeir fara eingöngu eftir markmiðum í 

myndlistarnámskránni. En þegar samþætt er við upplýsingamenntina, eins og á 

að gera, eru markmiðin sem kveða á um notkun tækninnar mun fleiri. 

Kennararnir eru allir á einhvern hátt að nota tæknina við undirbúning 

kennslunnar og innlögn verkefna í upphafi kennslustunda en nemendur hafa ekki 

aðgengi að tölvum þegar það hentar í náminu. Þó þeir noti tæknina til að 

undirbúa kennslu er erfitt er að sjá hvort sá undirbúningur er miðaður við þarfir 

nemenda eða eingöngu til hagræðingar fyrir kennarann, því lítið virðist hafa 

breyst í kennslunni sjálfri með þessari notkun tækninnar. Flestir kennaranna bíða 

eftir betri aðstæðum en hafa ekki tilgreint breytingar sem þeir hafa sjálfir gert á 

kennslunni til að geta notað tæknina, utan tveir sem segjast hafa breytt 

skipulaginu og hafa tvö verkefni í gangi í einu þegar nemandi vinnur í tölvunni í 

stofunni. 

Kennslan virðist vera byggð á sömu kennsluaðferðum og samskonar 

verkefnum og áður, tæknin notuð til að styrkja hefðbundin verkefni. En það er 

ekki nema hluti af því sem aðalnámskrá kveður á um að eigi að gera varðandi 

notkun upplýsingatækni í myndlistarkennslu. En af einhverjum ástæðum hafa 

kennararnir ekki falið nemendum að vinna einir í tölvunni sem þeir hafa í 

stofunni, þó þeir telji að tölvur séu verkfæri sem nemendurnir þekkja og hafa 

unnið mikið á og þeir séu jafnvel í sumum tilfellum taldir kunna meira á tæknina 

en kennararnir. Það vekur því nokkra athygli að ekki skuli vera meira um 

markvissa vinnu nemenda í tölvum þó aðeins sé ein tölva í kennslustofunni. 

Þessa einu nettengdu tölvu sem er í kennslustofunum hafa stjórnendur af 

einhverjum ástæðum talið mikilvægt að staðsetja þar. Það má velta fyrir sér hvers 

vegna, og í hvaða tilgangi. Hvort þeir hafa hugsað tölvuna sem mikilvægt tæki til 

að þjóna því starfi sem fram fer í kennslustofunni á daginn eða tæki til að skrifa 

skýrslur, undirbúa kennslu, greiða reikninga eða opna tölvupóst eftir að kennslu 

lýkur skal ekki fullyrt hér.  En líklegt er að gera þurfi einhverjar breytingar á 

kennsluháttum til að tæknin nýtist eins og til er ætlast í kennslustundum, eins og 

örlaði reyndar á hjá tveim kennaranna sex þegar þeir höfðu tvö verkefni í gangi á 

sama tíma. 
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Fram kemur í viðtölum við myndlistarkennarana að þeir telji tölvuver 

ekki henta sérlega vel fyrir myndlistarkennslu vegna þess hvernig aðgengi að 

þeim er skipulagt. Það er þó ekki sagt berum orðum í aðalnámskrá að myndlistar-

kennara beri að fara með nemendur í tölvuver þó honum beri að kenna 

nemendum að nota tæknina í myndlistarnáminu. Í þessu sambandi er athyglis-

verð sú hugmynd eins kennarans að færanlegt fartölvuver gæti leyst þann vanda 

sem tölvuver hafa í för með sér varðandi notkun tækninnar í myndlistarkennslu 

skólanna. Þá getur myndlistarkennarinn fengið tölvur inn í kennslustofuna þegar 

það hentar kennslunni, ef hann hefur verið nægilega forsjáll að panta það 

fyrirfram. 

Annað atriði varðandi aðstæður til kennslunnar sem virðist hamla notkun 

tækninnar er námsefnisskortur. Það hefur aldrei verið gefið út námsefni fyrir 

myndlistarkennsluna eins og tíðkast í öðrum námsgreinum þó það hafi verið 

yfirlýst stefna stjórnvalda að auka íslenskt námsefni á Netinu, tryggja aðgengi að 

því til að þjóna þörfum nemenda og kennara (Menntamálaráðuneytið, 2001). Því 

hefur það lent á kennurunum sjálfum að búa til verkefni fyrir sína kennslu. Þeir 

hafa frá upphafi búið sjálfir til verkefni fyrir nemendur þar sem ekki er um 

útgefið námsefni að ræða í myndlistarkennslu. Þeir byggja kennsluna á mjög 

svipuðu námsefni og þeir hafa gert um árabil. Slík heimatilbúin verkefni eru þeir 

flestir að nota, mörg lítið breytt þrátt fyrir nýjar áherslur í kennsluháttum með 

tilkomu fagmiðaðrar myndlistarkennslu og notkun upplýsinga- og samskipta-

tækni. Þó hefur einn þeirra bætt vinnu í myndvinnsluforriti inn í nokkur eldri 

verkefni, sem hefur að hans sögn gefið þeim aukið gildi. Um helmingur kennara 

hefur látið nemendur vinna þau margmiðlunarverkefni sem til staðar eru á Netinu 

en aðrir nota þau verkefni einungis sem hugmyndabanka fyrir sína verkefnagerð. 

Enginn kennaranna hefur sett gögn inn á Netið þar sem nemendur stjórna 

ferðinni við upplýsingaleit og verkefnavinnu, hvorki í formi upplýsinga, vef-

leiðangra né margmiðlunarefnis. Þeir treysta sér ekki til að búa til gagnvirk 

verkefni og vefleiðangra, hafa að eigin mati ekki þekkingu til þess. Sú ráðgjöf, 

stuðningur og þjálfun kennara við nýtingu stafræns námsefnis sem Forsætis-

ráðuneytið boðaði 2004 virðist ekki hafa komist til framkvæmda. 

Í aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um tímafjölda sem hver nemandi á 

að fá í listgreinum, og þar með í myndlistarkennslunni (Aðalnámskrá grunnskóla, 
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1999. Listgreinar, bls. 5). Samkvæmt niðurstöðum hafði bekkjardeildum í fjórum 

tilfellum af sex verið skipt upp, að því er virðist eingöngu til að fækka nemend-

um í kennslustundum. Við þá ráðstöfun fækkar kennslustundum um helming og 

nemendur eru hálfan veturinn í myndlist. Við það telja kennarar aðstöðu batna í 

kennslustofunni og aðgengi nemenda að tölvum verði betra. Þeir segja það 

takmarka möguleikann á því að vinna í tölvuveri að vera með heilar bekkjadeildir 

í einu, því ekki séu nægilega margar tölvur í tölvuverinu. Engin rök eru færð fyrir 

því að slíkt fyrirkomulag skili meiri eða betri vinnu, eða meiri áhuga hjá nemend-

um, heldur vekur þessi ákvörðun frekar upp spurningar. Það vantar líka ástæður 

og rök fyrir fækkun nemenda í hóp á kostnað fjölda kennslustunda, hvert sú 

kennslustund fer sem ekki er nýtt í myndlistarkennslunni, og hvernig kennarar 

komast þá yfir að kenna í samræmi við markmið aðalnámskrár þegar þeir ná því 

ekki með helmingi fleiri tímum. Það er umhugsunar vert hvort kennarar annarra 

námsgreina gætu hugsað sér að fara þessa leið. 

Það er hlutverk myndlistarkennarans að sjá til þess að kynslóð sem lítur á 

það sem sjálfsagðan hlut að fá að nota Netið og samskiptatækni í menntun fái 

tækifæri til að nota tæknina í kennslustundum (Menntamálaráðuneytið, 2005). En 

myndlistarkennarinn er oft eini kennari námsgreinarinnar í sínum skóla og áhrif 

hans varðandi námsgreinina verða kannski þess vegna ekki alltaf mikil þegar 

hann er einn að berjast fyrir umbótum, betri aðstæðum, námsgögnum og fjár-

magni til kennslunnar. Það getur í því tilliti stundum verið háð forgangsröðun 

stjórnenda skólanna hvernig búið er að myndlist í skólum. Það getur líka verið 

háð forgangsröðun kennara hvort kennslan byggir á notkun upplýsingatækni í 

myndlistarkennslu. 

5.3. Aðalnámskrár grunnskóla og myndlistarkennslan 
Hlutverk aðalnámskrár grunnskóla er að segja til um hver meginstefna á að vera í 

kennslu og kennsluháttum í landinu á hverjum tíma. Myndlistarkennslan á auk 

myndlistarhlutans að taka mið af þeim námsgreinum sem tilheyra upplýsinga–

tækninni, Upplýsingamennt og Nýsköpun og hagnýtingu þekkingar auk Tölvu-

notkunar í grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Upplýsinga- og tækni-

mennt, bls. 10, 17 og 32). Það er mat myndlistarkennara að markmið aðal-

námskrár séu mjög viðamikil þó þeir hafi ekki kynnt sér þær námskrár í sam-
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hengi. En fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að kennsla þeirra sex 

kennara sem rannsóknin nær til byggi nánast eingöngu á markmiðum mynd-

listarinnar og notkun hefðbundinna áhalda og efna sem tilheyra þeirri námsgrein. 

Flestir þeirra telja að ekki sé ætlast til að þeir kenni annað en stendur í námskrá 

myndlistar og þar séu aðeins örfáar setningar um notkun tækninnar í myndlist 

skráðar sem markmið greinarinnar. En þegar á reynir virðast þær fáu setningar 

vera það viðamiklar að kennararnir telja að í markmiðum námskrárinnar séu 

gerðar meiri kröfur um notkun tækninnar í myndlistarkennslu en hægt sé að 

framfylgja, ef tekið er tillit til þeirra aðstæðna sem í boði eru í daglegu starfi. Þeir 

þurfa jafnvel að sleppa hluta af markmiðum námskrárinnar vegna tímaskorts, 

segja það vera eina af ástæðum þess að þeir hafi ekki haft tækifæri til að seilast 

inn á önnur svið. Það er ekki nóg að hafa góð markmið í námskrá ef ekki er svo 

hægt að framfylgja þeim vegna aðstöðuleysis, þrátt fyrir góðan ásetning og vilja. 

Aðalnámskrá gerir ráð fyrir samþættingu námsgreina sem ekki er til 

staðar hjá þeim kennurum sem komu að rannsókninni. Samþætting getur þó verið 

liður í því að ná að kenna markmið og efnisatriði sem skilgreind eru í báðum 

námsgreinunum, myndlist og upplýsingatækni, vegna þess hve myndræn vinna 

og hönnun er stór hluti í kennslu þeirra beggja. Á þann hátt væri hægt að komast 

hjá því að þurfa að leggja til hliðar gott námsefni sem ekki hefur gefist nægur 

tími til að kenna á þeim tímafjölda sem ætlaður er til kennslunnar. 

Það er athygli vert hve tölvan virðist smám saman vera að skipa sér mikla 

sérstöðu í myndlistarkennslunni því að sögn eins kennarans er hún verkfæri sem 

hægt er að nota í öllum námsþáttum kennslunnar, allt frá hönnun til endanlegrar 

útfærslu. Fá önnur verkfæri geta tengst bæði inn á hugmyndavinnu og endanlega 

útfærslu viðfangsefna. Hægt er að þróa og útfæra hugmyndina í tölvu þó endan-

leg útfærsla sé unnin með notkun annarra verkfæra og aðferða myndlistar-

kennslunnar. 

Sú tölvukennsla sem skipulögð er í öllum skólunum fer fram undir leið-

sögn tölvukennara sem á, samkvæmt markmiðum aðalnámskrár, að hafa sam-

vinnu við myndlistarkennara um verkefnavinnuna. Þá er gert ráð fyrir að mynd-

listarkennarinn undirbúi og sjái um innihald kennslunnar en tölvukennarinn það 

sem snýr að tæknilegri framkvæmd vinnunnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. 

Upplýsinga- og tæknimennt, bls. 18). Slíkt samstarf er ekki fyrir hendi hjá 



 98 

neinum af þeim kennurum sem heimsóttir voru. Það er umhugsunar vert hvort 

skipulag skólastarfs er með svipuðu sniði í fleiri skólum eða aðeins þeim sem 

myndlistarkennararnir sex starfa við. 

Myndlistarkennararnir virðast ekki vita hvort tölvukennarar eru að kenna 

myndvinnslu í tölvutímum í skólanum sem hefur tíðkast, ef marka má rannsóknir 

(Wood, 2004). Flestum myndlistarkennurum þykir það miður, því þeir vildu 

gjarnan sjálfir kenna myndrænan þátt tölvukennslunnar, að minnsta kosti hafa 

sitthvað um þá kennslu að segja. Þeir vildu gjarnan hafa tækifæri og aðstæður til 

að kenna nemendum myndvinnslu inni í tölvustofunni og finnst nær að þeir fái 

að kenna sitt fag því tölvukennarinn hafi ekki alltaf forsendur til að kenna mynd-

rænan þátt viðfangsefnisins. Einn kennaranna gengur jafnvel svo langt að segja 

að það sjáist á vinnu nemenda ef þeir hafi haft kennara sem ekki hefur mynd-

listarlegan bakgrunn í sinni menntun. Þetta verður að teljast skiljanlegt viðhorf 

þegar horft er til fagmennsku í starfi. Það kemur heim og saman við álit 

Gouzouasis (2006), að samþætting myndlistar og upplýsingatækni útheimti 

kennara með sterkan hugtakaskilning þekkingu á undirstöðuatriðum mynd-

listarinnar (Gouzouasis, 2006). 

Myndlistarkennararnir virðast vinna eftir markmiðum myndlistarinnar en 

halda fast í sína kennsluhætti. Það kemur heim og saman við niðurstöður 

erlendrar rannsóknar sem leiddi í ljós að enn skorti nokkuð á breyttar áherslur hjá 

myndlistarkennurum, í átt að fjölbreyttari og sveigjanlegri kennsluháttum sem 

henta bæði áherslum fagmiðaðrar myndlistarkennslu og notkun upplýsingatækni 

(Walling, 2001). Hugmyndafræði aðalnámskrárinnar sem byggir á fagmiðaðri 

myndlistarkennslu virðist því ekki hafa náð inn í myndlistarkennsluna, með sínar 

áherslur á notkun upplýsinga- og samskiptatækni í kennslu, sem ekki er mark-

visst til staðar í kennslu myndlistarkennaranna sex. Þetta gerist þrátt fyrir yfir-

lýsta stefnu stjórnvalda að brýnt sé að námsgreinar þróist í takt við breytingar í 

samfélaginu og vinnubrögð séu eins og þau gerast best á hverjum tíma (Mennta-

málaráðuneytið, 1996). Það vekur athygli að í skólastarfinu skuli ekki hafa verið 

fylgt betur eftir markmiðum og áherslum aðalnámskrár varðandi notkun 

tækninnar í kennslu. 

Einn þáttur í því að komast yfir að kenna í samræmi við markmið 

námskrár gæti þó falist í því að nota upplýsingatæknina því nemendur eru oft 



 99 

hvað áhugasamastir og ná bestum árangri þegar þeir vinna á verkfæri sem þeir 

þekkja, í því umhverfi sem þeir þekkja (Cason, 1998). Samkvæmt því virðist 

vera líklegast til árangurs að byggja kennsluna á notkun tækninnar og fram-

setningu viðfangsefna á vefrænu formi í bland við aðrar aðferðir. Hlutverk 

skólans er að kenna nemendum að nota tæknina og mikilvægt að skólar nýti 

upplýsingatækni á virkan hátt í myndlistarkennslu (Menntamálaráðuneytið, 

2005). 

Skólanámskrár marka umgjörð um skólastarf hvers skóla. Með setningu 

markmiða geta skólarnir skapað sér nokkra sérstöðu hvað varðar heildarsýn, 

áherslur og framkvæmd kennslunnar í hverri námsgrein fyrir sig. Í skólanámskrár 

voru skráð markmið fyrir myndlist og tölvukennslu, en Tölvukennsla, samkvæmt 

skólanámskrám, verður þá væntanlega að teljast vera samnefnari fyrir greinarnar 

þrjár sem tilheyra upplýsingamennt. Sjaldan voru fleiri en fjórir skólar af sex 

með skráð markmið í einstökum árgöngum. 

Í skólanámskrám komu hvergi fram markmið fyrir Nýsköpun og hag-

nýtingu þekkingar (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999. Upplýsinga- og tæknimennt, 

bls. 31). Þeim markmiðum virðist vera sleppt algerlega. Þetta er námsgrein sem 

ekki hefur fengið úthlutað tíma í viðmiðunarstundaskrá og er því háð samþætt-

ingu við aðrar námsgreinar en kennararnir sneiða hjá þeim í kennslunni ef marka 

má skólanámskrár. 

Á mörgum stöðum virtist vera samræmi og tenging á milli markmiða 

aðalnámskrár og skólanámskrár. Samkvæmt skólanámskrá tölvukennslunnar 

koma tölvur inn í myndræn viðfangsefni strax á yngsta stigi í formi skapandi 

vinnu þar sem nemendur teikna myndir í myndvinnsluforriti. Notkun tækninnar 

fer stigvaxandi allt til enda grunnskólans með upplýsingaleit, fræðilegum skrifum 

og flóknari myndvinnslu. Í myndlistarkennslunni er hins vegar lítið fjallað um 

notkun tölva og upplýsingatækni í kennslu, sem er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknarinnar. 

Í skólanámskrám er sagt að margir kennarar komi að kennslunni í 

upplýsingamennt, sem kemur heim og saman við áherslur í aðalnámskrá, en 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá er ekki um neina samþættingu að 

ræða milli myndlistar og upplýsingatækni í skólunum sex. Myndlistarkennarinn 
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hefur ekki umsjón með viðfangsefnum tölvukennslunnar eins og segir í aðal-

námskrá. Áherslan í tölvukennslunni virðist vera á notkun tækninnar þar sem 

kennt er að nota verkfærið sjálft en ekki lögð eins mikil áhersla á viðfangsefnið 

hverju sinni, né að það tengist öðrum námsgreinum. Þó virðist vera mikið um 

myndræn viðfangsefni í tölvukennslunni. 

Einnig er lítið getið um samvinnu og hópavinnu í niðurstöðum 

rannsóknarinnar þó slíkt skipulag sé víða nefnt í skólanámskrám skólanna sex og 

markmiðum aðalnámskrár. Myndlistarám nemendanna virðist byggja að mestu á 

skapandi þætti myndlistarinnar, en ekki upplýsingaleit, gagnrýnni umfjöllun, 

samskiptum nemenda eða samþættingu námsgreina. En samkvæmt aðalnámskrá 

sem nú er í gildi og hugmyndafræði Fagmiðaðrar myndlistarkennslu, ætti að 

byggja námið upp þannig að áherslan sé jafnt á sköpunarþáttinn og aðra þætti 

kennslunnar, listasögukennslu, upplýsingaöflun, listgagnrýni og fagurfræðilegar 

umræður. Sú hugmyndafræði byggir á því að nemendur fái alhliða þekkingu og 

þjálfun í notkun tölva í allri vinnu. 

5.4. Notkun tækninnar í kennslustundum 
Ef skoðuð eru áhrif innleiðingar upplýsinga- og samskiptatækni í myndlistar-

kennslu með hliðsjón af greiningarviðmiðum Twining (2002) um notkun 

tækninnar í kennslu, kemur ekki skýrt fram í niðurstöðum rannsóknarinnar hve 

langan tíma tölvan er í notkun í kennslustundum hjá kennurunum sex, en sá tími 

er ekki langur. Nemendur fá ekki markvissa þjálfun í notkun tækninnar á þann 

hátt að það styðji alla þætti námsins. Tölvur eru hvorki notaðar markvisst til að 

efla færni nemenda né sem námstæki í myndlistarkennslunni. Tveir kennaranna 

nefna þó vaxandi notkun tölva í hönnunarvinnu verkefna og þróun hugmynda en 

aðrir virðast nota tæknina eingöngu sem aukaverkefni og í einstaka tilfellum 

þegar öðrum viðfangsefnum er lokið, aðallega til að vinna verkefni á Netinu, sem 

notuð eru til að skerpa á ýmsum þekkingaratriðum myndlistar. Þannig eru tölvur 

notaðar til að styðja við nám. En ekki verður séð að tölvur hafi verið markvisst 

notaðar sem verkfæri til náms í myndlistarkennslunni, hvorki til útvíkkunar eða 

umbreytingar á námi. Tölvunotkunin breytir því hvorki inntaki myndlistar-

námsins né vinnuaðferðum. 
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Það verður því ekki séð að notkun upplýsingatækninnar hafi veigamikil 

áhrif á innihald kennslunnar eða aðferðir, því áherslur virðist vera þær sömu 

hvort sem notaðar eru tölvur eða ekki við lausn viðfangsefna, ef marka má 

niðurstöður. Það kemur heldur ekki fram hvort verkefni þar sem tölvur eru 

notaðar krefjast notkunar tækninnar eða hvort allt eins er hægt að nota önnur 

verkfæri við lausn þeirra með sama árangri. Þó nefnir einn kennaranna, að 

verkefni sem áður var unnið með hefðbundnum aðferðum myndlistar hafi öðlast 

meira gildi þegar tölvur voru notaðar við þróun hugmynda og útfærslu. 

Það vekur athygli hve nemendur eru lítið að nota tölvur í myndlistar-

náminu. Aðeins helmingur kennaranna hefur einhvern tíma skipulagt nemenda-

vinnu í tölvunni og þá að því er virðist ekki markvisst í öllum árgöngum heldur 

aðeins einstök verkefni. Það verður að teljast eðlilegt þegar ekki er lögð meiri 

áhersla á notkun tækninnar að nemendur noti tölvur ekki í meira í sínu námi en 

raun ber vitni. 

Það kom á óvart í niðurstöðum rannsóknarinnar að það skyldi aðeins vera 

í undantekningartilfellum í kennslu sem nemendur fengu að teikna í tölvum í 

kennslustundum vegna þess hve tölvur þykja henta vel í öllu ferli listsköpunar 

(Rogers, 1997). Kennararnir telja að meirihluti nemenda noti tölvutæknina heima 

til að teikna myndir, sem kemur heim og saman við rannsókn á notkun nemenda 

á upplýsingatækninni utan skólatíma (Davies o.fl., 2003). Þeim þótti því óþarfi 

að taka tíma frá hefðbundnum aðferðum til slíkrar vinnu. Það var aðeins hluti 

kennaranna sem rætt var við sem hafði skipulagt kennsluna á þann hátt að 

nemendur ynnu verkefni á Netinu, hvort sem er skapandi vinnu, gagnvirk 

viðfangsefni eða vefleiðangra. Oftar en ekki voru slík verkefni notuð sem auka-

verkefni fyrir nemendur sem höfðu lokið hefðbundnum verkefnum. 

Komið hefur fram að listasögukennsla hafi víða átt nokkuð undir högg að 

sækja vegna þess að erfitt hafi verið að afla efnis til kennslunnar. En með 

upplýsinga- og samskiptatækninni hefur sú aðstaða breyst mjög til batnaðar. Það 

styðja rannsóknir á notkun upplýsingatækni í listasögukennslu (Macko, 1997; 

Dobbs, 1998). Á Netinu er líka hægt að nálgast nýjustu upplýsingar hverju sinni 

vegna uppfærslumöguleika vefsíða. Tæknin gegnir því mikilvægu hlutverki í 

listasögukennslu og í ljósi þess er mikilvægt að kennarar sjái þá möguleika sem í 

tækninni felast. 
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Hvers konar upplýsingaöflun á Netinu gerir þó kröfur um að kennarar 

geti bjargað sér á erlendum tungumálum þar sem ekki er mikið um námsefni, 

upplýsingar um erlenda listamenn og kennslutengt efni á íslensku, þó það fari 

auðvitað vaxandi. Kennarar þurfa því að þýða yfir á íslensku mest af því efni sem 

þeir kjósa að nýta sér í kennslu, og gera það nothæft fyrir sína nemendur. Það er 

varla fyrr en á unglingastigi sem nemendur geta sjálfir farið að afla upplýsinga á 

erlendum tungumálum, en slíkt gerir auðvitað þá kröfu að nemendur geti komist í 

tölvur til að nota við upplýsingaleitina, sem ekki eru til staðar í myndlistarnám-

inu. Kennurunum þykja það vera fagleg vinnubrögð að setja upplýsingar um 

námið, námsefni og tengingar í ýmislegt ítarefni inn á vefsíður. Það er því mikil-

vægt fyrir þá að afla sér þekkingar um gerð vefsíða til að geta gert námsefnið 

aðgengilegra nemendum heima fyrir, ef takmarkað aðgengi er að tölvum í 

skólunum. 

Það getur varla talist viðunandi aðstaða fyrir nemendur, ef tekið er mið af 

markmiðum í aðalnámskrá, að geta ekki sjálfir átt möguleika á að afla upplýsinga 

af Netinu, skoða listasöfn, listaverk ýmissa listamanna og vinna verkefni á 

Netinu sökum þess að þeir komast ekki í tölvur. Hjá þeirri kynslóð sem frá 

upphafi hefur alist upp með notkun tækninnar hlýtur notkun tölva að vera sjálf-

sagður þáttur í námi. Nemendur hafa lært að nota þetta tæki rétt eins og þeir 

lærðu að nota blýant og pensil og sú þekking gleymist ekki, það gefa rannsóknar-

niðurstöður til kynna (Lemke, 2005). Það er vandséð hvernig rafrænt námsefni 

getur nýst nemendum sem ekki hafa aðgang að tölvum og geta því ekki farið inn 

á Netið til að vinna þau verkefni sem þar eru. Ef kennarinn ætlar að nýta þær 

hugmyndir sem verkefnin byggja á þá koma nemendur til með að fá þetta náms-

efni endurunnið af kennaranum og jafnvel í sumum tilfellum slitið úr því sam-

hengi sem það var í á Netinu. Nemendur fá engin margmiðlunarverkefni og 

engan sýndarveruleika til að skoða. Netið með alla sína möguleika nýtist þá ekki 

í verkefnavinnu nemenda. Við slíkar aðstæður gegna gagnvirkir vefir eins og 

Listavefur krakka og Listavefurinn ekki því veigamikla hlutverki í kennslunni 

sem þeim er ætlað, þó gagnvirk verkefni séu talin vera mjög virkt form til náms 

og hafi gefið góða raun, samkvæmt rannsóknum (Taylor og Carpenter, 2005). 
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5.5. Áhrif notkunar upplýsingatækni á 

myndlistarkennsluna 
Áhrif notkunar upplýsinga- og samskiptatækni eru ekki mjög sýnileg í mynd-

listarkennslu þeirra sex kennara sem rannsóknin náði til, þrátt fyrir stefnumörkun 

stjórnvalda sem fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla. Tæknin getur ekki haft 

áhrif á kennslu ef hún er ekki til staðar fyrir nemendur eins og virðist vera raunin 

í þessum sex tilfellum. Skortur á tölvum takmarkar aðgengi og notkun tækninnar 

í kennslustundum, sem kemur heim og saman við niðurstöður fleiri rannsókna 

(Norris o.fl., 2003). 

Áhrif upplýsingatækninnar koma sterkt fram í þeirri myndrænu menningu 

sem nemendur upplifa í daglegu lífi (Chalmers, 2005) þó áhrifa tækninnar gæti 

ekki að ráði í myndlistarkennslunni. Notkun tækninnar í myndlistarkennslu er 

ekki hlutfallslega nægilega stór þáttur í kennslunni til að hún hafi veruleg áhrif á 

myndsköpun nemenda (Wang, 2002). En atvinnugreinar myndlista hafa tekið 

tæknina í sína þjónustu og margar þeirra byggja að verulegu leyti á notkun tölva 

og upplýsingatækni við hönnun og myndræna þróunarvinnu. Því er það krafa 

samfélagsins til skólanna að nemendum sé kennt að nota tölvur og upplýsinga-

tækni svo þeir hafi þekkingu á þeim vinnubrögðum sem viðhöfð eru í þjóð-

félaginu, þegar þeir koma út á atvinnumarkað. 

Tæknin hefur haft sterk áhrif á upplýsingaöflun kennaranna. Þeir nálgast 

verkefni og listasögutengdar upplýsingar á Netinu til að nota í kennslu. Þær 

upplýsingar kynna þeir flestir fyrir nemendum með verkfærum upplýsinga-

tækninnar, skjávarpa eða myndvarpa. Þetta eru góð áhrif því verkefni hefur skort 

til kennslunnar og listasögukennsla hefur lengi verið talin eiga undir högg að 

sækja meðal annars vegna þess hve erfitt hefur verið að nálgast efnivið til 

kennslunnar, samkvæmt rannsókn Wang (2002). En sú þekking sem kennarar 

hafa á notkun upplýsingatækninnar virðist ekki hafa haft áhrif á kennsluna. Þeir 

afla upplýsinga, meta þær og koma þeim á framfæri með hjálp tækninnar, nota 

tölvuna á markvissan hátt í sínu starfi þó þeir hafi ekki enn séð leið til að yfirfæra 

þá notkun markvist yfir á vinnu nemenda. Þeir hafa ekki enn séð sér fært að 

skipuleggja kennsluna með tilliti til notkunar upplýsinga- og samskiptatækni, 

segjast ekki hafa þá færni sem til þurfi, og segjast ekki kunna að búa til rafrænt 
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námsefni. En skortur á námsefni til kennslunnar getur hafa haft áhrif á það hve 

innleiðing tækninnar hefur í raun gengið hægt fyrir sig í myndlistarkennslunni. 

 Hugmyndafræði Fagmiðaðrar myndlistarkennslu gerir ráð fyrir að 

þroskuð sé með nemendum gagnrýnin hugsun og þeir hvattir til að hafa skoðun á 

öllu því sem fyrir augu ber. Því meiri upplýsingar sem nemendur geta nálgast, 

því betri forsendur hafa þeir til að meta. Upplýsingatæknin sem þeir þekkja, er 

vel til þess fallin að afla fjölbreyttra upplýsinga og þá framsetningu og umhverfi 

þekkja nemendur hvað best. Með hjálp tækninnar geta þeir öðlast þjálfun og 

leikni í að tjá sig munnlega og að hlusta á aðra og í sumum tilfellum að læra 

hvernig leita skuli lausna á viðfangsefnum, eins og kemur fram í rannsóknum 

(Cason, 1998). Listnám er talið vera góður vettvangur til þess. Slíkar umræður 

eru taldar geta vakið nemendur til umhugsunar um listir og vakið upp spurningar 

sem vert er að leita lausna á. Tæknin er á þann hátt talin geta hjálpað nemendum 

að yfirfæra þekkingu sem aflað er yfir á ný og önnur viðfangsefni. En áhrifa frá 

tækninni gætir ekki nema nemendur hafi aðgang að tölvum. 

Umræður um breytta kennsluhætti í myndlistarkennslunni hafa ekki haft 

áhrif á myndlistarkennsluna svo nokkru nemi. Það breytta námsform sem 

rannsakað hefur verið í tengslum við notkun upplýsingatækninnar og gagnvirka 

margmiðlun er því ekki til staðar fyrir myndlistarnemendur í grunnskólunum sex 

nema að mjög litlu leyti (Taylor og Carpenter, 2005). 

Tölvur eru notaðar sem stuðningur við nám hjá tveim kennaranna og þar 

fá nemendur að vinna margmiðlunarefni þegar þeir hafa lokið öðrum verkefnum 

í kennslunni. En áhrifa frá tækninni gætir ekki markvisst í því námsefni sem 

nemendur vinna í myndlist, hvort sem um er að ræða skapandi vinnu í tölvum, 

upplýsingaöflun eða margmiðlunarefni (Halsey-Dutton, 2002), því það námsefni 

sem kennararnir nota virðist vera af svipuðum toga og áður hvað varðar innihald, 

aðferðir og framsetningu. Námsefnið er ekki sett inn í það hvetjandi umhverfi 

sem henta þykir nemendum sem hafa unnið mikið á tölvur (Dobbs, 1998). Það er 

af mörgum talið afar mikilvægt þegar tölvutæknin er notuð að kennslan byggi á 

fjölbreyttum og sveigjanlegum kennsluháttum, sem ekki eru til staðar í mynd-

listarkennslu kennaranna sex. Nemendur þurfa að geta nálgast viðfangsefni frá 

mörgum hliðum vegna þess að þeir eru ekki allir eins. Tölvutæknin gerir öllum 

kleift að gera myndir (Taylor, 2005) og er talin vera til þess fallin að auðvelda 
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þessa fjölbreytni og opna nýjar leiðir fyrir nemendur, leiðir sem ekki hafa verið 

til staðar í skipulagi myndlistarkennslunnar (Hörður Bergmann, 1999). Í því 

samhengi er líklegt að nám geti orðið heildstæðara en ella með notkun tækninnar. 

Nemendur læri að yfirfæra þekkinguna yfir á fleiri námssvið en áður. 

Skipulag kennslunnar er því í aðalatriðum með svipuðum hætti og áður í 

myndlistarkennslunni, mest áhersla lögð á sköpunarþátt myndlistarinnar. Kennar-

inn leggur inn verkefni fyrir alla í upphafi kennslustundar og nemendur vinna 

það allir á sama tíma. Það skipulag gæti gefið til kynna tilhneigingu hjá kenn-

urum til að hafa alla nemendur á sama stað í verkefnavinnunni sem er andstætt 

þeim hugmyndum sem fagmiðuð myndlistarkennsla byggir á (Dobbs, 1998). 

Slíkt skipulag er oftast talið hafa þá virkni að tosa alla nemendur inn á miðjuna, 

þá slöku upp en hina niður. Með því móti hafa nemendur minni möguleika á að 

byggja upp þekkingu á sínum eigin forsendum (Walling, 2001). Þeir fá þá síður 

að velja sér viðfangsefni og vinna á eigin hraða en ef byggt er á fjölbreyttum 

kennsluháttum. 

Það hefði þó mátt ætla að áhrifa upplýsingatækninnar á kennsluhætti 

myndlistarinnar hefðu orðið meiri frá því námskráin kom út en raun ber vitni, 

enda hefur ný tækni, hver svo sem hún er, yfirleitt haft mikil áhrif á listsköpun og 

listnám (Dobbs, 1998). Kennarar hafa ekki markvisst breytt sinni kennslu þrátt 

fyrir áherslur fagmiðaðrar myndlistarkennslu. Það kom fram í viðtölum við 

kennarana að þeim finnist í lagi að gera kröfur um viðamiklar breytingar á 

kennslu, en ekki sé hægt að ætlast til að svo miklar breytingar á kennsluháttum 

sem námskráin hafi í för með sér, eigi sér stað á stuttum tíma. 

Kennarar sem starfað hafa lengi við kennslu og hafa væntanlega þróað 

sínar aðferðir, meðal annars með tillit til betri námsárangurs nemenda, gætu 

haldið að sér höndum þegar talið berst að breytingum, fjölbreyttum og sveigjan-

legum kennsluaðferðum og notkun nýrrar tækni. En fjölbreyttir kennsluhættir, 

samþætting námsgreina og hópastarf nemenda er talið gera breyttar kröfur til 

kennarans. Samvinna, líkt og boðuð er í námskránni, hefur yfirleitt haft í för með 

sér öðruvísi vinnu fyrir kennara, þeir þurfa að hafa samráð um verkefni, fram-

setningu þeirra, mat á úrlausnum nemenda og vinnuferli. Umræða um fjölbreytta 

og sveigjanlega kennsluhætti gæti af þessum ástæðum hafa haft áhrif á kennara, 

fælt þá frá innleiðingu upplýsinga- og samskiptatækninnar í kennslu þó ljóst sé 
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að þeir hafa allir notað fjölbreyttar kennsluaðferðir í sínu starfi í gegnum árin. 

Það er líka ljóst að það þarf tvo aðila til að samstarf geti orðið að veruleika. Þó 

myndlistarkennarar séu allir af vilja gerðir að vera í samstarfi við aðra kennara er 

ekki þar með sagt að slíkt samstarf sé í boði í skólastarfinu almennt. 

5.6. Ástæður fyrir notkun tækninnar á þann hátt sem er 
Ástæða þess að kennararnir hafa ekki kynnt sér námskrá upplýsinga-

menntar betur en raun ber vitni gæti legið að hluta til í misskilningi þeirra sjálfra. 

En það má líka líta á það sem hlutverk stjórnenda að leggja línurnar varðandi 

notkun tækninnar í skólastarfinu, sem hefur augljóslega ekki verið gert í þessum 

tilfellum. Það ætti þó að vera öllum ljóst að þegar námsgreinar hafa ekki fengið 

úthlutað tímum í viðmiðunarstundaskrá er kennurum ætlað að samþætta þær 

öðrum námsgreinum. En því kynnast kennarar ekki nema hafa lesið í samhengi 

þær námskrár sem tilheyra faginu sem þeir kenna. Myndlistarkennararnir hafa af 

þeim ástæðum ekki nema að litlu leyti náð að tileinka sér áherslur og aðferðir 

sem felast í notkun upplýsingatækninnar í myndlistarkennslu. 

Kennarar meta hæfni sína ekki næga til að geta kennt nemendum að nota 

tölvur við verkefnavinnuna, sem getur verið ástæða lítillar notkunar upplýsinga-

tækni í myndlistarkennslunni. Þeir hafa aflað sér nokkurrar þekkingar á notkun 

tækninnar til eigin nota og hafa kallað eftir sérhæfðum námskeiðum í mynd-

vinnslu og skapandi vinnu myndlistarinnar í tölvu, sem ekki hefur verið í boði. 

Það getur auðvitað verið afstætt þegar fólk metur eigin getu hvort um vanmat eða 

ofmat er að ræða, eins og rannsóknir benda á (Lemke, 2005). Kennarar virðast í 

það minnsta hafa talið sér trú um að eigin þekking sé ekki nægileg og vilja bæta 

úr því. Þeir virðast kunna ýmislegt til verka ef tekið er mið af þeim undirbúningi 

sem þeir inna af hendi með hjálp tölvunnar. Það vekur athygli að myndlistar-

kennararnir virðast mjög uppteknir af því að kunna á og kenna á tækin sjálf og 

einstök forrit, sem virðist yfirgnæfa þá áherslu sem þeir ættu ef til vill frekar að 

leggja í kennslu, á myndlistina, en sama tilhneiging kemur fram í niðurstöðum 

fleiri rannsókna á sviðinu (Greh, 2002). Það má velta því fyrir sér hvort þessi 

áhersla á tæknina sjálfa getur átt þátt í óöryggi kennara gagnvart þessu verkfæri, 

en það er ljóst að myndlistarkennarar hafa auðvitað þá fagþekkingu sem þarf til 

að kenna myndlist. 
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Ein af ástæðum þess að kennararnir nota ekki tæknina í meira mæli í 

kennslu en raun ber vitni getur legið í viðhorfi þeirra sjálfra til notkunar 

tækninnar. Þeir segja þó viðhorf sitt til notkunar upplýsingatækni í kennslu vera 

jákvætt, en þegar á reynir ætla þeir flestir ekki að láta tölvur ýta öðrum verk-

færum myndlistarinnar til hliðar, sem er þó samkvæmt rannsóknum ekki talið 

líklegt að gerist með innleiðingu tækninnar (Wang, 2002). Það viðhorf kennar-

anna stingur nokkuð í stúf við niðurstöður annarra rannsókna þar sem kennarar 

hafa nálgast tæknina með opnum huga og eru hugmyndaríkir og útsjónarsamir 

varðandi útfærslur viðfangsefna myndlistarinnar (Wood, 2004). Það er ljóst að 

hver svo sem nýja tæknin er hverju sinni, þá hlýtur hún að kalla á nýtt skipulag 

og nýjar aðferðir við úrvinnslu viðfangsefna. Það er umhugsunarvert hvort þetta 

viðhorf kennara hefur áhrif á það að nemendur fá lítið sem ekkert að nota 

upplýsingatækni í sínu myndlistarnámi. 

Myndlistarkennarar hafa mismunandi bakgrunn í sínu námi. Hluti þeirra 

hefur lært leirmótun, grafískar aðferðir, málun eða aðrar listgreinar. Aðrir hafa 

myndlist sem val í kennaranámi. Þegar þeir ráða sig í myndlistarkennslu í grunn-

skólum bíður þeirra að takast á við fjölbreyttar aðferðir, efni og áhöld eins og 

námskráin kveður á um. Það getur því ekki talist óeðlilegt að í fyrstu verði 

áherslan hjá þeim meiri á þann námsþátt sem þeir þekkja hvað best. Slíkt getur 

fallið innan marka námskrárinnar vegna þess hve yfirgripsmikil hún er og gefur 

mikinn sveigjanleika í efnisvali. Það kom meðal annars fram í niðurstöðum að 

ekki eru allir kennarar að nota grafíkpressu eða leirbrennsluofn þó það sé tilgreint 

í námskrám. En smám saman læra þeir allar þær aðferðir sem nota þarf til að 

kenna námsefnið samkvæmt markmiðum í aðalnámskrá. Eins hlýtur að verða 

með tölvurnar. Það getur varla talist óeðlilegt að það taki nokkurn tíma bæði fyrir 

kennara og nemendur að aðlagast notkun upplýsinga og samskiptatækni í mynd-

listarkennslunni. 

Ef það er ætlun kennara að nota tæknina í kennslu þurfa þeir að taka þátt í 

þeim breytingum sem því fylgja. Kennsluaðferðir þurfa að vera í samræmi við þá 

tækni sem á að nota hverju sinni. Það getur augljóslega byggst á framsetningu 

námsefnisins, viðfangsefni og námsumhverfi hvort tölvur og upplýsingatækni er 

notuð í myndlistarkennslu eða ekki. 



 108 

Það hlýtur að styðja notkun upplýsingatækninnar í myndlistarkennslu hve 

tölvur þykja hentugt tæki til að vinna með þá hugmyndafræði sem gengið er út 

frá í myndlistarhluta aðalnámskrár grunnskóla 1999. Kennararnir sex telja, að 

þrátt fyrir hamlandi umhverfi bæði hvað varðar skipulag skólastarfsins og 

aðbúnað, sé tæknin komin til að vera. Það er því í nokkru ósamræmi við niður-

stöður rannsóknarinnar að þeir segjast telja að þess vegna þurfi kennsla í grunn-

skóla að byggja meira á notkun upplýsinga- og samskiptatækni en hingað til 

hefur tíðkast. Þeir telja það vera hlutverk grunnskólans að kenna nemendum þau 

vinnubrögð sem eru best og mest notuð í þjóðfélaginu á hverjum tíma, sem sam-

ræmist fleiri rannsóknum á sviðinu (Davies o.fl., 2003). 
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6 Niðurlag 
Endurskoðun Aðalnámskrár grunnskóla stendur yfir um þessar mundir og er í 

þessum kafla litið yfir tillögur að námskrá fyrir myndlistarkennslu (http://bella. 

mrn.stjr.is/utgafur/namsskipan_listgr_grsk.pdf) og drög að námskrá fyrir 

upplýsingamennt (http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_uppl_taekni 

mennt.pdf) og gerð úttekt á þeim breytingum sem endurskoðunin gæti haft í för 

með sér. Hér er þó um drög að námskrám að ræða og því ekki séð fyrir hvernig 

þær muni líta út í endanlegri gerð. Þar á eftir verður rætt um viðhorf rannsakanda 

og væntingar til tölvu- og upplýsingatækninnar í myndlistarkennslu auk þess sem 

lítillega verður fjallað um styrkleika og veikleika rannsóknarinnar. Ennfremur 

verður hugað að því hvaða viðfangsefni væri mikilvægt að rannsaka í ljósi þeirra 

rannsókna sem gerðar hafa verið á myndlistarkennslu í grunnskólum á Íslandi til 

þessa. Að endingu koma lokaorð frá höfundi. 

6.1. Endurskoðun Aðalnámskrár grunnskóla 
Nú stendur yfir endurskoðun Aðalnámskrár grunnskóla og hefur kennurum og 

þeim sem áhuga hafa gefist kostur á að senda inn ábendingar um breytingar ef 

þeir óska þess. Í myndlist hefur mörgum kennurum þótt námskráin viðamikil, en 

eins og einn þeirra nefndi þá er hún metnaðarfull og hefur, þegar hún er skoðuð 

nánar og farið er að vinna eftir henni, bara verið nokkuð raunhæf í myndlistar-

kennslunni. 

Mörgum kennurum hefur þótt sjálfsagt að leggja mikla áherslu á að kenna 

nemendum að nota tölvur og upplýsingatækni í myndlistarkennslunni eins og 

námskráin gerir ráð fyrir. En hinum sömu hefur ekki þótt framkvæmd námskrár-

innar vera möguleg í grunnskólum eins og hún er sett upp og við þær aðstæður 

sem kennurum er ætlað að vinna. Hvort það gildir jafnt um nýja skóla sem eru 

vel búnir tækjum eða eingöngu þá eldri, sem eru vanbúnir tækjum og ekki hafa 

verið gerðar miklar breytingar á, er hér látið liggja milli hluta. 
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Í janúar 2006 komu fram drög að endurskoðaðri námskrá fyrir listgreinar 

og í byrjun september 2006 drög að endurskoðaðri námskrá fyrir upplýsinga- og 

tæknimennt. Það segir í greinargerð með endurskoðaðri námskrá í myndlist að 

vinnuhópur um endurskoðaða námskrá hafi ekki talið ástæðu til að gera 

breytingar á henni að svo stöddu, og þar við situr. Önnur atriði eru óbreytt í 

endurskoðaðri Aðalnámskrá grunnskóla fyrir myndlistarkennslu sem um þessar 

mundir er verið að leggja síðustu hönd á. 

Sú breyting hefur orðið á Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og 

tæknimennt, að námskrá tæknimenntar hefur verið felld út og gerð að sérstakri 

námskrá, hönnun og smíði. Ekki er um breytingar að ræða á innihaldi 

upplýsingamenntar frá gildandi námskrá í upplýsinga- og tæknimennt. En þar 

sem um tiltölulega nýja námskrá er að ræða er það mat ráðuneytisins að áður en 

langt líði þurfi að gera breytingar á þessari námsgrein frá grunni en þau drög sem 

hér liggja fyrir eru óbreytt frá 1999. 

Upplýsinga- og tæknimennt felur enn í sér námsgreinarnar 

upplýsingamennt og nýsköpun og hagnýtingu þekkingar auk markmiða um 

tölvunotkun í grunnskóla. Lágmarks stundafjöldi tekur aðeins til upplýsinga-

menntar, ein kennslustund á viku. Um tölvunotkun í grunnskóla er tekið fram að 

námsmatið sé í samræmi við markmið námsþáttarins. Að öðru leyti eru drögin 

orðrétt úr námskránni frá 1999. Aðrar breytingar hafa ekki verið gerðar á 

námskrá fyrir upplýsinga- og tæknimennt. 

6.2. Rannsóknin – rannsakandinn 
Undanfarin tuttugu ár hef ég starfað við kennslu í grunnskóla og kennt myndlist í 

öllum árgöngum. Það hefur verið starf mitt sem myndlistarkennari að vekja 

nemendur til umhugsunar um gildi myndlistar, kenna þeim að lesa í þau mynd-

rænu skilaboð sem birtast þeim á hverjum degi og þjálfa þá í að skapa, túlka og 

tjá sínar hugsanir og skoðanir. Á þeim tíma hef ég einnig fengið mikla reynslu af 

því að vinna með lögmál og aðferðir greinarinnar og hef mótað mitt eigið skipu-

lag í þeim tilgangi að nemendur nái sem mestum og bestum árangri í sínu námi 

og kennslan megi verða eins markviss og árangursrík og kostur er. 

Ég lít á það sem mitt hlutverk að kenna nemendum tæknilega útfærslu 

myndrænnar framsetningar og vekja þá til umhugsunar um það félagslega og 
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sögulega samhengi sem þjóðin byggir á og þjálfa gagnrýna hugsun. Í þessu skyni 

finnst mér mikilvægt að nemendur læri að nota það verklag og þá tækni sem 

notuð er í þjóðfélaginu á hverjum tíma og mér er það mikið í mun að nemendur 

eigi þess kost að nota upplýsinga- og samskiptatækni í sínu myndlistarnámi jafnt 

sem öðrum námsgreinum. 

Að fenginni reynslu er það skoðun mín að ein mesta breyting sem komið 

hefur fram í skólastarfi grunnskólans á mínum langa starfsferli í myndlistar-

kennslunni felist í tilkomu upplýsinga- og samskiptatækninnar. Ég hef lengi haft 

miklar væntingar til þeirrar tækni í myndlistinni. Þessi myndræni miðill sem 

tölvan er, á að mínu mati sérlega vel við þegar unnið er með viðfangsefni mynd-

listarinnar, bæði í skapandi starfi og öllu því sem tengist öflun upplýsinga. Það er 

í raun ein af ástæðum þess að ég hef ráðist í að framkvæma þessa rannsókn. 

Viðhorf mitt til notkunar tækninnar hefur ef til vill að einhverju leyti 

mótað viðfangsefni mitt í þessari rannsókn. Væntingar mínar hafa kannski verið 

miklar í þá átt að fá upplýsingar um það hvernig best væri að skipuleggja og 

byggja myndlistarkennsluna upp þannig að sem bestur árangur næðist með 

notkun upplýsingatækninnar í myndlistarkennslu. En þó ekki hafi komið fram 

upplýsingar um það, þá finnst mér þessi rannsókn gefa mikilvægar upplýsingar 

um myndlistarkennslu, aðbúnað og viðhorf til notkunar tækninnar í kennslu. 

Ég lagði upp með rannsóknarefni sem var ætlað að leiða í ljós hvernig 

best væri að innleiða upplýsinga- og samskiptatæknina inn í myndlistarkennslu í 

grunnskóla. Viðmælendur voru valdir með það í huga að þeir hefðu eitthvað 

fengist við þá innleiðingu og hefðu fengið reynslu af því hvernig væri best að 

skipuleggja kennsluna, hvernig verkefni væri hægt að nota og hvernig aðstæður 

þyrftu að vera í kennslustofunni til að hægt væri að nota tæknina í kennslu. Þetta 

var gert með það í huga að ekki þyrftu allir að finna upp hjólið og niðurstöður 

rannsóknarinnar gætu orðið hagnýtar fyrir fleiri myndlistarkennara en mig.  

Ég tel það hafa verið styrkleiki að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir og 

hálf-opin viðtöl í þessari rannsókn því þannig hafi ég fengið fleiri og betri 

upplýsingar um raunverulega notkun kennara en ég hefði getað fengið með 

öðrum aðferðum. Sérstaklega tel ég að það hafi verið gott vegna þess að notkun 

tækninnar reyndist ekki vera eins mikil og ég hafði vænst en í staðinn komu 
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áhugaverð umræðuefni fram í dagsljósið sem mikilvægt var að fá upplýsingar 

um. 

Í því tilliti má ef til vill líka segja að það áform mitt hafi ekki gengið 

nægilega vel eftir, að fá upplýsingar um hvernig best væri að standa að notkun 

tækninnar í kennslu, vegna þess hve innleiðing tækninnar var komin skammt á 

veg þegar rannsóknin var gerð. En það á líka við hér, að niðurstöður gáfu 

upplýsingar um mörg önnur mikilvæg atriði varðandi notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni í myndlistarkennslu sem áhugaverð voru og mikilvægt að fá 

upplýsingar um. 

6.3. Tillögur að frekari rannsóknum 
Á því tímabili sem vinna við þetta verkefni hefur staðið yfir hafa stundum komið 

upp í huga minn áhugaverð viðfangsefni sem gaman væri að fá svör við. Þessi 

viðfangsefni hafa gjarnan tengst viðfangsefni mínu um notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni í myndlistarkennslu. 

Það væri gaman að fá rannsókn á því hvers skólastjórnendur vænta af 

myndlistarkennslu í grunnskólum og hvaða metnað þeir hafa fyrir þessari náms-

grein sem þeir tala svo fallega um á hátíðarstundum og þegar mikið liggur við. 

Það hefur lengi verið talað um að auka eigi þátt list- og verkgreina í skólastarfinu 

en lítið hefur áunnist í þeim efnum að mati margra sem kenna þessar náms-

greinar. Fróðlegt væri því að fá að vita hvar þessi áform stranda í kerfinu og 

hvernig notkun upplýsinga- og samskiptatækni kemur þar við sögu. 

Það er líka mikilvægt að fá að vita hvaða þættir í skólastarfinu almennt 

stjórna innleiðingu upplýsinga- og samskiptatækni í myndlistarkennslu, hvort 

viðhorf skólastjórnenda hafa áhrif á innleiðingu upplýsinga- og samskiptatækni í 

myndlistarkennslu í grunnskóla. Segjum svo að kennarinn hafi mikinn áhuga á að 

nota tæknina í kennslustofunni með sínum nemendum en hafi ekki haft erindi 

sem erfiði varðandi það að fá aðstæður til að nota tæknina með nemendum 

sínum. Þetta gætu verið margir þættir eins og viðhorf stjórnenda eða starfsfólks, 

forgangsröðun og peningar. 

Hvar eru frumkvöðlar í notkun upplýsinga- og samskiptatækni í dag? 

Gaman væri að fá upplýsingar frá þessu fólki um það hvernig hefur gengið að 
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innleiða tæknina í myndlistarkennslu eða hvort þeir hafa gefist upp á harkinu við 

að berjast einir og úti í horni við innleiðingu tækninnar. Það mætti líka spyrja hve 

lengi er hægt að ætlast til að fólk með óstjórnlegan áhuga fyrir framþróun 

kennslunnar í þá átt að innleiða tæknina í kennslu geti haldið áfram án stuðnings 

og aðstoðar frá samstarfsfólki. 

Vegna þess hve námsefnisskortur er myndlistarkennurum ofarlega í huga 

væri ekki úr vegi að fá að vita hvers konar námsefni ráðuneyti menntamála er að 

tala um í stefnumótunarskrifum sínum. Eru þeir að tala um námsefni almennt eða 

sérstaklega um námsefni fyrir notkun upplýsinga- og samskiptatækni í mynd-

listarkennslunni og á hvaða formi ætti þetta námsefni að vera, rafrænu formi eða 

formi bæklinga og bóka eins og tíðkast hefur í öðrum námsgreinum. Það væri 

áhugavert að fá að vita hvort kennarar ætla þá að fara að kenna bækur og hvort 

þeir telja að virðing fyrir námsgreininni muni aukast ef slíkt námsefni væri til 

fyrir myndlistarkennsluna. 

Það væri líka mikilvægt að fá að vita hvort mat kennara á eigin færni í 

notkun upplýsinga- og samskiptatækni í myndlistarkennslu á við rök að styðjast 

þegar þeir segjast ekki kunna nægilega mikið varðandi notkun tækninnar eða 

hvort þeir eru að vanmeta eigin getu. Það virðist vera álitamál meðal margra 

kennaranna hve mikið þurfi að kunna áður en hafist er handa við innleiðingu 

tækninnar. 

Það væri líka fróðlegt að fá að vita hver þekking og kunnátta nemenda er 

í raun og veru á notkun upplýsinga- og samskiptatækni bæði í skólastarfinu og 

utan þess. Kennurum þykir augljóst að nemendur séu að nota tæknina til 

afþreyingar og leikja ekki síður en til náms og því mikilvægt að fá að vita um 

þekkingu þeirra svo hægt sé að samræma kennsluna við þarfir einstaklingsins í 

því tilliti. 

Það endar alltaf með því að kennarar þurfa að meta vinnu nemenda og því 

er eins farið í myndlistarkennslunni. Það væri ekki úr vegi að fá að vita hvernig 

námsmati er háttað í myndlistarkennslu í grunnskóla bæði með og án tillits til 

notkunar upplýsinga- og samskiptatækni í kennslu. Námsmat er mikilvægt tæki í 

námi nemenda og mikilvægt að rétt sé að því staðið til að árangur þeirra geti 

orðið sem bestur. 
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Það eru mörg fleiri áhugaverð atriði sem hægt væri að telja upp og gaman 

væri að rannsaka en ég læt hér staðar numið. 

6.4. Lokaorð 
Í þessari rannsókn hefur verið leitast við að fá svör við mikilvægum spurningum 

varðandi notkun upplýsinga- og samskiptatækni í myndlistarkennslu grunnskóla. 

Við upphaf verkefnisins gat ég borið niður nánast hvar sem var vegna þess hve 

lítið hefur verið rannsakað í myndlistarkennslunni en notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni varð fyrir valinu. Upphaflegt markmið með þessari rannsókn var 

að fá upplýsingar um það hvernig best væri að standa að innleiðingu tölvu- og 

upplýsingatækni í myndlistarkennslu í grunnskóla. Trú mín á notkun tækninnar í 

myndlistarkennslu hefur vaxið eftir því sem liðið hefur á verkefnið. 

Þegar lagt var upp í þessa rannsóknarvinnu voru liðin rúm fjögur ár frá 

útgáfu Aðalnámskrár grunnskóla 1999 þar sem í fyrsta sinn var lögð áhersla á 

notkun upplýsinga- og samskiptatækni í myndlistarkennslu. Ég hafði því gert 

mér í hugarlund að innleiðing tækninnar væri komin á góðan rekspöl. Sjálf hef ég 

haft þá trú að notkun upplýsinga- og samskiptatækni ætti sérlega vel við í mynd-

listarkennslu vegna þeirrar myndrænu framsetningar upplýsingatækninnar sem 

tengist óhjákvæmilega öllum grunnþáttum myndlistarinnar, litafræði, formfræði 

og myndbyggingu. Þetta á nánast við um öll verkefni sem nemendur vinna í 

tölvum, bæði textaskjöl og myndir. 

Þrátt fyrir að hér sé bent á mikilvægi notkunar upplýsinga- og samskipta-

tækni í myndlistarkennslu er höfundur ekki að gera lítið úr þeim aðferðum sem 

tíðkast hafa í kennslunni um árabil. Það verður ávalt mikilvægt fyrir einstaklinga 

að fá að vinna við skapandi vinnu í höndunum eins og viðmælendur orðuðu það 

svo vel. Það er mjög mikilvæg reynsla fólgin í því að teikna, forma og móta 

myndverk. Og það er alveg einstök reynsla fólgin í því að mála myndir og gera 

tilraunir með litafræðina á þann hátt sem engin önnur aðferð getur veitt. Þessar 

aðferðir verða aldrei teknar út úr myndlistarkennslu. En það bætast alltaf fleiri 

aðferðir við eftir því sem þróunin í þjóðfélaginu veður áfram, aðferðir sem taka 

þarf tillit til þegar myndlistarkennsla er skipulögð, aðferðir sem geta dýpkað 

kennsluna og bætt við það sem fyrir er. Þannig er því farið með upplýsinga- og 

samskiptatæknina sem er orðin svo mikilvæg og mikið notuð í þjóðfélaginu og 
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svo mikils megnug að ekki verður framhjá henni gengið við þjálfun nemenda. Í 

heimi þar sem myndmálið er að verða svo ríkjandi sem raun ber vitni er 

mikilvægt að myndlistarkennslan spanni allar gerðir myndmáls svo nemendur 

öðlist ekki aðeins þjálfun í frjálsri listsköpun heldur geti lesið úr því myndmáli 

sem fyrir augu ber daglega. Nemendur fái þannig innsýn í myndmál nútímamiðla 

ekki síður en myndmál eldri kynslóða. Það myndmál birtist meðal annars í tölvu-

heiminum, kvikmyndum, sjónvarpi, auglýsingum, ljósmyndum, dagblöðum og 

tímaritum, eins og segir í myndlistarhluta aðalnámskrár grunnskóla. 

Það var aldrei ætlun höfundar að gera rannsókn sem mætti yfirfæra á alla 

myndlistarkennslu í landinu. Niðurstöður þessarar rannsóknar geta aðeins gefið 

upplýsingar um notkun upplýsinga- og samskiptatækni í kennslu þeirra sex 

myndlistarkennara sem rannsóknin náði til. Þær hafa því ekki yfirfærslugildi yfir 

á starf allra myndlistarkennara í landinu. En niðurstöður þessarar rannsóknar geta 

vonandi gefið myndlistarkennurum nýja sýn á notkun upplýsinga- og samskipta-

tækni í myndlistarkennslu og ef til vill kveikt forvitni hjá einhverjum sem nægir 

til að þeir kynni sér hvað tölvur og upplýsingatækni hafa að bjóða í myndlistar-

kennslu í grunnskóla. 



 117 

 

 
 

 
 



 118 

 

7. Heimildir 

Adejumo, Christopher O. (2002). Five ways to improve the teaching and 

          understanding of art in the schools. Art Education, 55, 6-12. 

Aðalnámskrá grunnskóla. (1989). Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti. (1999). Reykjavík: 

          Menntamálaráðuneytið. 

Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar. (1999). Reykjavík: 

          Menntamálaráðuneytið. 

Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga- og tæknimennt. (1999). Reykjavík: 

          Menntamálaráðuneytið. 

Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga- og tæknimennt. Drög (2006). Reykjavík: 

          Menntamálaráðuneytið. Sótt 14. október 2006 af  

          http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_uppl_taeknimennt.pdf 

Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar. Tillögur (2006). Reykjavík: 

          Menntamálaráðuneytið. Sótt 14. október 2006 af  

          http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/namsskipan_listgr_grsk.pdf 

Andri Ísaksson (1983). Námskrárgerð og námskrárfræði. Í Sigurjón Björnsson 

(ritstj.), Athöfn og orð, afmælisrit helgað Matthíasi Jónassyni áttræðum 

(bls. 25-44). Reykjavík: Mál og menning. 

Armstrong, Thomas (2000). Fjölgreindir í skólastofunni (2. útg.). (Erla 

          Kristjánsdóttir þýð.). Reykjavík: JPV útgáfa. 

Ásthildur Björg Jónsdóttir (2003a). Listavefur krakka. Tölvu- og upplýsingatækni 

í  myndlistarkennslu. Meistaraprófsverkefni lagt fram til fullnaðar M.Ed.-

gráðu í uppeldis- og menntunarfræði við Kennaraháskóla Íslands með 

áherslu á tölvu- og upplýsingatækni. 



 119 

Ásthildur Björg Jónsdóttir (2003b). Listavefur krakka. Námsgagnastofnun og  

          Listasafn Íslands. Sótt 6. apríl 2006 af 

          http://www.namsgagnastofnun.is/isllistvefur 

Cason, Nancy F. (1998). Interactive multimedia: An alternative context for  

          studying works of art. Studies in Art Education [Sumar]. Sótt 7. mars  

          2006 af http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3784/is_199807/ai_n 

          874961 

Chalmers, F. Graeme (2005). Teaching visual culture. Curriculum, aesthetics  

          and the social life of art. Studies in Art Education, 47, 83-87. 

Davies, Hannah, Anton Franks, Avril Loveless, Nick Mosdell og Tony Wheeler  

          (2003). Keys to imagination: ICT in art education. Creating spaces 2003.  

          England Arts Council publications. Sótt 18. janúar 2006 af  

          http://www.artscouncil.ort.uk 

Dewey, John (2000). Hugsun og menntun. (Gunnar Ragnarsson þýð.).  

          Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

          (Frumútgáfa 1910). 

Dobbs, Stephen Mark (1998). Learning in and through art: A guide to  

          Discipline-Based Art Education. USA: The J. Paul Getty Trust. 

E. Díanna Gunnarsdóttir (2002). Tilvísanakerfi og heimildaskráning við  

          heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri. Byggt að mestu á Publication  

          manual of the American Psychological Association (APA) (5. útg). Óbirt  

          efni.  

Eisner, Elliot W. (1998a). The enlightened eye. Qualitative inquiry and the  

          enhancement of educational practice. New Jersey: Prentice-Hall. 

Eisner, Elliot W. (1998b). Learning in and through art. A guide to Discipline- 

          Based Art Education [ix-xi]. Los Angeles: The J. Paul Getty Trust. 

Eisner, Elliot W. (2002). The arts and the creation of mind. New Haven &  

          London: Yale University Press. 



 120 

Ebitz, David (2005). Qualifications and the professional preparation and  

          development of art museum educators. Studies in Art Education, 46,  

          150-170. 

Friðrik H. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson (2002). Gagnfræðakver handa  

          háskólanemum (3. útg.). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Forsætisráðuneytið (2004). Auðlindir í allra þágu. Stefna ríkisstjórnarinnar um  

          upplýsingasamfélagið 2004-2007. Reykjavík: Forsætisráðuneytið. 

Guðrún Geirsdóttir (1998). Gróska í námskrárumræðu. Ný menntamál, 16, 6-11. 

Guðrún Geirsdóttir, Guðrún Helgadóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (1998).  

          Góð vísindi bera sterkan keim af listum. Viðtal við Elliot Eisner. Ný  

          menntamál, 16, 6-11. 

Greh, Deborah (2002). New technologies in the artroom. A handbook for  

          teachers (Endurskoðuð útg.). Massachusetts: Davis Publications. 

Gouzouasis, Peter (2006). Technology as arts-based education: Does the  

          desktop reflect the arts? Arts Education Policy Review, 107, 3-10. 

Halsey-Dutton, Bonnie (2002). Artifacts in cyberspace: A model of  

          implementing technology into art history education. Art Education, 55, 19- 

          25. 

Hitchcock, Graham og David Hughes (2003). Research and the teacher. A  

          qualitative introduction to school-based research. London: Routledge. 

Hörður Bergmann (1999). Skólinn í þjóðmálaumræðunni. Um hæpin viðhorf og  

          haldbær rök. Ný menntamál, 17, 20-23. 

Jóhanna Þórunn Ingimarsdóttir (2000). Höndin hlýði sálinni og hreyfist sem  

          hugurinn vill. Áherslur tólf myndlistakennara í kennslu. Meistaraprófs- 

          verkefni lagt fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu í uppeldis og kennslufræði 

          við Kennaraháskóla Íslands með áherslu á myndlistakennslu. 



 121 

Jón Torfi Jónasson, Andrea G. Dofradóttir og Kristjana Stella Blöndal (2002).  

          Hvaða lærdóm má draga af Þróunarskólaverkefninu í upplýsingatækni?  

          Mat á framkvæmd og ávinningi verkefnisins. Reykjavík:  

          Félagsvísindastofnun. Sótt 19. júní 2005 af  

          http://bella.mrn.stjr.is/utgafuskra/?id=34100   

Lemke, Manfred (2005). Færni íslenskra grunnskólakennara á sviði upplýsinga-  

          og samskiptatækni. Niðurstöður greininga á árunum 2001 til 2002.  

          Meistaraprófsverkefni lagt fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu í uppeldis og  

          menntunarfræði við Kennaraháskóla Íslands með áherslu á tölvu- og  

          upplýsingatækni. 

Loveless, Avril (2003). Making a difference? An evaluation of professional           

knowledge and pedagogy in art and ICT. International Journal of Art & 

Design Education, 22(2), 145–154. Sótt 20. febrúar 2006 af 

http://www.lighthouse.org.uk/artonnet/indexant.htm 

Lög um grunnskóla nr. 63/1974. 

Lög um grunnskóla nr. 66/1995. 

McClintock, Robert (1997). Educating for the 21st Century. Sótt 21. október  

          2006 af vefsíðu Columbia University, Institute for Learning Technologies:  

          http://www.ilt.columbia.edu/mcclintock/akademie3000/index.html 

Macko, Nancy (1997). A view of the intersection of art and technology. The Art  

          Bulletin, 79, 202-206. 

Menntamálaráðuneytið (1996). Í krafti upplýsinga. Tillögur menntamála 

          ráðuneytisins um menntun, menningu og upplýsingatækni 1996-1999.  

          Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. Sótt 23. janúar 2005 af  

          http://menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/utgefin-rit-og- 

          skyrslur/HTMLrit/nr/2033 

Menntamálaráðuneytið (2001). Forskot til framtíðar. Verkefnaáætlun  

          menntamálaráðuneytisins í rafrænni menntun 2001-2003. Smárit nr. 6.  



 122 

          Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. Sótt 16. febrúar 2005 af  

          http://www.menntagatt.is 

Menntamálaráðuneytið (2002). Þróunarsjóður grunnskóla. Vefur  

          menntamálaráðuneytis. Sótt 12. apríl 2002 og 20. júní 2005 af  

          http://menntamalaraduneyti.is/mrn/mrn.nsf/pages/upplysingar-styrkir- 

          throunarsjodur-grunnskola    

          http://www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/sjodir-og-eydublod/nr/1848      

          http://rannsokn.khi.is/throunarsjodur/ 

Menntamálaráðuneytið (2005). Áræði með ábyrgð. Stefna menntamálaráðuneytis  

          um upplýsingatækni í menntun, menningu og vísindum 2005-2008. Rit 24.  

          Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. Sótt 21. júní 2005 af  

          http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/aredi.pdf 

Menntamálaráðuneytið (2006). Ráðstefnur um upplýsingatækni í skólastarfi –  

          UT99-06 ráðstefnur. Sótt 10. nóvember 2006 af  

          http://www.menntagatt.is/default.aspx?pageid=128 

Námsgagnastofnun. Sótt 20. júní 2005 af http://www.nams.is/ 

Norris, Sullivan og Poirot, Soloway (2003). No access, no use, no impact:  

          Snapshot surveys of educational technology in K-12. Journal of Research  

          on Technology in Education, 36, 15-23. 

Popovich, Karen (2006). Designing and implementing: Exemplary content,  

          curriculum, and assessment in art education. Art Education, 59, 33-40. 

Prater, Michael. (2001). Constructivism and technology in art education. Art  

          Education, 54, 43-49. 

Robertson, Susan og Tim Shortis (á.á.). Interactive education: Teaching and  

          learning in the information age. Interactive Education Project, Graduate  

          School of Education, University of Bristol. Sótt 15. janúar 2007 af  

          http://www.interactiveeducation.ac.uk/about_findings1.htm 



 123 

Rogers, Patricia Louise (1997). Adoption of computer-based technologies among  

          art educators: implications for instructional design in art education. USA:  

          TC Wilson Library. 

Roland, Craig (2005). The art teacher’s guide to the Internet. Worcester,  

          Massachusetts: Davis Publications. 

Silverman, David (2000). Doing qualitative research. A practical handbook.  

          London: Sage. 

Sólveig Jakobsdóttir (2004). Í hvaða námsgreinum sögðust nemendur nota tölvur  

          árin 1998, 2002 og 2004. Óútgefið handrit. 

Stokrocki, Mary. (2006). Searching for meaning: Visual culture from an  

          anthropological perspective. Art Education, 59, 46-53. 

Sweeny, Robert W. (2004). Lines and sight in the “Network Society”:  

          Simulation, art education, and a digital visual culture. Studies in Art  

          Education, 46, 74-87. 

Taylor, Pamela G. (2004). Hyperaesthetics: Making sense of our  

          technomediated world. Studies in Art Education, 45, 328-343. 

Taylor, Pamela G., B. Stephen Carpenter II (2005). Computer hypertextual  

          “uncovering” in art education. Journal of Educational Multimedia and  

          Hypermedia, 14, 25-45. 

Taylor, Margaret (2005). Access and support in the development of a visual  

          language: Arts education and disabled students. International Journal of  

          Art & Design Education, 24, 325-333. 

The Getty 2006. J. Paul Getty Trust. Sótt 6. apríl 2006 af http://www.getty.edu/ 

Twining, Peter (2002). Enhancing the impact of investments in educational ICT  

          (CPF). Open University, Milton Keynes. Sótt 23. mars 2007  

          af http://kn.open.ac.uk/public/document.cfm?documentid=2515 



 124 

Twining, Peter (2003). CPF. The computer practice framework. Sótt 23. mars  

          2007 af  http://www.med8.info/cpf/index.htm 

Walling, Donovan R. (2001). Rethinking visual arts education: A convergence  

          of influences. Phi Delta Kappan International. Sótt  20. ágúst 2005 af   

          http://www.pdkintl.org/kappan/kwal0104.htm 

Wang, Li Yan (2002). How teachers use computers in instructional practice – 

four examples in American schools. International Journal of Art & 

Design Education, 21(2), 154-163. 

Wood, Joyce (2004). Open minds and a sense of adventure: How teachers of           

Art & Design approach technology. International Journal of Art & 

Design Education, 23(2),179-191. 

Yoerg, Kim (2002). Painting patterns with pixels. Arts and Activities, 131, 50-52. 

Þórunn Óskarsdóttir (2003). Upplýsingasetur um lausnaleitarnám (Problem- 

          Based Learning). Sótt 19. mars 2006 af http://www.pbl.is 

Þórunn Óskarsdóttir (2003). Færni til framtíðar. Fræðileg greinargerð í  

          tengslum við Upplýsingasetur um lausnaleitarnám. Meistaraprófsverkefni í  

          uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á tölvu- og  upplýsingatækni lagt  

          fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu við Kennaraháskóla Íslands.  

Þuríður Jóna Jóhannsdóttir (2001). Veiðum menntun í Netið. Um námskenningar  

          og nýja miðla og áhrif þeirra á nám og kennslu. Meistaraprófsverkefni lagt  

          fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði við  

          Kennaraháskóla Íslands. 



 125 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

 

 

  

8 Fylgiskjöl 

8.1. Spurningarammi viðtala 
_________________________________________________________________ 
 
Almenn atriði: 
 

Upplýsingar um skólann. 
 
Upplýsingar um kennarann. 
 
Hvernig telur þú aðstæður í skólanum almennt til notkunar tölvu- og 
upplýsingatækni vera í myndlistarkennslu? 
 
Hvernig telur þú aðgengi að tölvum vera almennt í skólanum? 
 
Hvernig telur þú innleiðingu upplýsingatækninnar hafa gengið almennt í 
skólastarfinu? 
 
Hvert telur þú vera viðhorf starfsfólks í skólanum almennt til notkunar 
tækninnar í skólastarfi? 

 
_________________________________________________________________ 
 
Myndlistarkennslan: 
 
Aðalnámskrá grunnskóla 
 

Hvaða kröfur finnst þér aðalnámskrá gera varðandi notkun upplýsingatækni í 
myndlistarkennslu? 
 
Hefur þú kynnt þér markmið aðalnámskrár varðandi notkun upplýsingatækni í 
myndlistarkennslu (myndlist/upplýsingamennt)? 
 
Hefur þú samþætt markmið myndlistar og upplýsingatækni í kennslu? 
 
Hvernig er notkun tölvu- og upplýsingatækni háttað í myndlistarkennslu? 

 
_________________________________________________________________ 
 
Tæknin: 
 

Hvert er þitt viðhorf til notkunar tölva og upplýsingatækni í myndlistarkennslu? 
 
Hvernig telur þú aðstæður vera til notkunar tölvu- og upplýsingatækni í 
myndlistarkennslu? 
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Hvernig telur þú þekkingu myndlistarkennara vera háttað varðandi notkun 
upplýsingatækni í myndlistarkennslu? 
 
Hvernig telur þú innleiðingu tölvu- og upplýsingatækni hafa gengið fyrir sig í 
myndlistarkennslunni? 
 
Telur þú að notkun tölva og upplýsingatækni komi til með að hafa áhrif á 
myndlistarkennslu? 
 
Hvað hefur tæknin í för með sér fyrir kennarann? 
 
Hvað hefur upplýsingatæknin í för með sér fyrir kennslu? 
 
Hvað hefur tæknin í för með sér fyrir nemendur? 

 
_________________________________________________________________ 

 
Kennslan: 
 

Á hvern hátt notar þú tölvur og upplýsingatækni í myndlistarkennslu? 
 
Á hvern hátt nota nemendur tölvur og upplýsingatækni í kennslustundum? 
 
Hvernig er aðgengi nemenda að tölvum háttað í myndlistarkennslunni? 
 
Hvernig er skipulagi skólastarfsins háttað með tilliti til myndlistarkennslu – 
hópastærðir – tímafjöldi - tölvuver? 

 
Hvers vegna að nota tölvur og upplýsingatækni í myndlistarkennslu? 

 
Telur þú notkun tölvu og upplýsingatækni henta í myndlistarkennslu? 
 
Telur þú að notkun upplýsingatækni í myndlistarkennslu sé almenn í 
grunnskólum? 
 
Hversu þungt telur þú að notkun tölvu- og upplýsingatækni vegi í 
myndlistarkennslunni – hlutfall upplýsingatækni í kennslu? 
 

Hvert er viðhorf þitt til gildis fagmennsku, með tilliti til notkunar 
upplýsingatækni í myndlistarkennslu?  

 
Hverra er ábyrgðin að þínu mati varðandi innleiðingu tölvu- og upplýsingatækni 
í myndlistarkennslu? 
 
Telur þú markmið og áherslur aðalnámskrár varðandi notkun upplýsingatækni í 
myndlistarkennslu vera raunhæf? 
 
Hvaðan telur þú að kröfur um notkun tölvu- og upplýsingatækni komi? 
 
Hverja telur þú vera kosti og ókosti við notkun tölvu- og upplýsingatækni í 
myndlistarkennslu? 
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_________________________________________________________________ 
 
Námsefni: 
 

Hvernig er útgáfu námsefnis háttað fyrir myndlistarkennslu að þínu mati? 
 
Hvaða rafræna námsefni notar þú í myndlistarkennslunni? 
 
Hefur þú útbúið rafrænt námsefni? 
 

_________________________________________________________________ 
 
Ákvarðanir teknar 
 

Hvaða skipulagsatriði telur þú ráða för varðandi innleiðingu tækninnar? 
 
Hvaða skipulagsatriði telur þú að auðveldi/hindri notkun upplýsingatækni í 
myndlistarkennslu? 

 
_________________________________________________________________ 
 
Staðan í dag 
 

Hver er staðan í dag varðandi notkun upplýsingatækni í myndlistarkennslu að 
þínu mati? 

 
Hverjar telur þú vera framtíðarhorfur varðandi notkun tölvu- og upplýsingatækni 
í myndlistarkennslu? 

 
_________________________________________________________________ 
 
Að lokum 
 

Vilt þú segja eitthvað að lokum varðandi notkun upplýsingatækni í 
myndlistarkennslu, sem ekki hefur komið fram, en þér finnst skipta miklu máli? 
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8.2. Persónuvernd 

 

 
 



 130 

 
 
 
 
 

                  


