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Útdráttur 
Tilgangur ritgerðarinnar var að kanna notkun tölvu- of upplýsingatækni í 

myndmenntakennslu í grunnskólum. Leitað var hugmynda um það hvernig styrkja mætti 

myndmenntakennslu í framtíðinni, með tilliti til hraðrar þróunar í tölvutækni og forritum. 

 

Skoðuð var stefna menntamálaráðuneytis á þessu sviði eins og hún birtist í Aðalnámsskrá 

grunnskóla. Leitað var til kennara og nemenda um hvernig myndmenntakennslu og 

kennslu í upplýsingatækni væri háttað í grunnskólum nú og hver framtíðarsýn þeirra 

væri. 

 

Viðtöl við kennara og nemendur leiddu í ljós litla tölvunotkun við myndmenntakennslu, 

en áhuga á að bæta þar úr. Kvartað var undan skorti á tækjabúnaði og aðstöðu til slíkrar 

kennslu. Varað var við of mikilli áherslu á tölvunotkun á kostnað hefðbundnari aðferða. 

Niðurstöður vekja spurningu um aukið samstarf myndmenntakennara og 

upplýsingatæknikennara. 
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Formáli 
Ég vil þakka þeim kennurum, nemendum og öðrum, sem tóku þátt í viðhorfskönnun 

minni. Ég þakka stjórnendum, kennurum og nemendum í þeim skólum sem ég hef 

stundað æfingakennslu og starfað við á undanförnum fjórum árum, Hlíðaskóla, 

Kársnesskóla, Kópavogsskóla, Mýrarhúsaskóla, Salaskóla og Öskjuhlíðarskóla. Ég þakka 

Gunnari Halldórssyni, sagnfræðingi og grunnskólakennara í Vík í Mýrdal, fyrir að lesa 

yfir ritgerðina. Að lokum þakka ég leiðsögukennara mínum, Magnúsi S. Guðmundssyni, 

Aðjúnkt í myndlist við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið. 
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Inngangur 
Tilgangur þessarar ritgerðar er að kanna notkun tölvu- og upplýsingatækni í 

myndmenntakennslu í grunnskólum á Íslandi. Annars vegar skoða ég hvað Aðalnámsskrá 

grunnskóla hefur að segja um málið og hins vegar hvernig lítill hópur kennara og 

nemenda líta á stöðuna eins og hún er í dag. 

 

Í ritgerðinni tala ég um myndmennt og myndmenntakennara fremur en myndlist og 

myndlistakennara. Mér er kunnugt um að margir vilja frekar nota orðin myndlist og 

myndlistakennari.  Til að mynda er til félag myndlistakennara. Í Aðalnámsskrá 

grunnskóla er notast við orðin myndmennt og myndmenntakennari og fer ég eftir því. 

 

Í könnuninni er spurt hvort fjórir myndmenntakennarar notist við tölvu- og 

upplýsingatækni við kennslu, hvort þeir telji slíkt mikilvægt og að hvaða marki og hvaða 

breytingar þeir myndu vilja sjá. Einnig er kannað viðhorf fjögurra nemenda til tölvuvinnu 

við myndlist. Rætt er við fjóra aðstoðarskólastjóra og sérfræðing hjá 

menntamálaráðuneytinu um samstarf listgreina- og upplýsingatæknikennara og stefnu í 

þeim málum. 

 

Stuðst var við hálfopið viðtal við kennara og nemendur, þar sem þeir voru spurðir um 

ýmsa þætti varðandi myndmenntakennslu og tölvunotkun. 

 

Fyrst verður lýst stefnu menntamálaráðuneytisins um kennslu í listum, myndmennt og 

upplýsingatækni eins og hún birtist í Aðalnámsskrá grunnskóla. Síðan verður fjallað um 

eigindlega hálfopna viðtalskönnun og niðurstöðum hennar lýst. Að því loknu verður 

umræðukafli um niðurstöður. 

 

Heimildir, svo sem hellaristur, benda til þess að maðurinn hafi notað myndir sem 

tjáningarform frá forsögulegum tíma. Aðferðir við myndsköpum hafa þróast í aldanna rás 

og menn hafa náð mikilli tækni í teikningu og málun. Þróun tölvutækni og forrita á 

undanförnum 10-15 árum hefur opnað almenningi nýja möguleika í myndlist og hönnun. 
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Þessir möguleikar eru langt í frá fullnýttir og munu örugglega þróast í nýjar leiðir á 

komandi árum. Þessi nýja tækni hefur þróast hratt og gert auknar kröfur til 

myndmenntakennara. Þarna eru ýmsir möguleikar sem sjá má nú og eiga eftir koma í ljós, 

sem geta gagnast nemendum á margvíslegan hátt. Hugmyndin með ritgerðinni er að veita 

örlitla innsýn í stöðu mála nú og benda á skref sem hægt væri að taka til áframhaldandi 

þróunar í notkun tölvutækni við myndmenntakennslu. 

 

Í félagsvísindum hafa eigindlegar rannsóknaraðferðir áunnið sér hefð og fela þær í sér 

fjölbreyttar aðferðir sem henta mismunandi forsendum og fylgja breytilegum markmiðum 

(Flick 1998/1999:1). Auk þess hafa þær sérstakt félagslegt gildi til rannsókna á 

fjölbreytileika lífsins (Flick 1998/1999:1). Gögn eigindlegra rannsókna geta verið 

margskonar, til dæmis ritaðar heimildir, hljóðritanir, ljósmyndir og myndbönd (Flick 

1998/1999:136). Munnlegar heimildir eru einn þáttur af aðferðarfræði eigindlegra 

rannsókna og fela í sér mismunandi viðtalsform eða umræður (Flick 1998/1999:128). 

Notkun opinna og hálfopinna viðtala, eins og ég notast við í þessari ritgerð, hefur aukist á 

undanförnum árum og er það talið vera vegna þess að það séu meiri líkur á að 

viðmælendur séu opinskáir í tjáningu sinni en í stöðluðum viðtölum (Flick, Uwe 

1998/1999:76). Einnig  valdi ég hálfopin viðtöl vegna þess að með þeim er hægt að öðlast 

skilning á aðstæðum og reynslu annarra (Eisner 1997:xii). 
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1. Aðalnámsskrá grunnskóla, kennsla í listgreinum 

1.1 Listgreinarnar fimm 

Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla eru þær listgreinar sem kenndar eru í grunnskólum 

fimm talsins. Listgreinasvið grunnskóla skiptist í myndmennt, textílmennt, tónmennt, 

dans og leikræna tjáningu (Aðalnámsskrá grunnskóla-Listgreinar 2007:5).  

 

1.2 Tilgangur kennslu listgreina 

Í inngangi Aðalnámsskrár grunnskóla eru taldar upp helstu ástæður þess að listnám er 

kennt í grunnskólum. Þar segir að listnám stuðli að þroska nemandans og efli 

sköpunargáfu hans, þar sem það reyni á ímyndunarafl og rökhyggju. Með listiðkun geti 

hver og einn fundið sína leið til að tjá sig. Rætt er um að listnám efli sjálfsmynd og 

sjálfsskilning nemenda og að slíkt sé ein af undirstöðum velgengni í lífinu. Með listnámi 

auki nemandinn tilfinningaþroska sinn, þrói með sér meðvitund um fagurfræði og leggi 

grunninn að virkri þátttöku í menningu samfélagsins. Listir hafi mikil áhrif á samfélag 

okkar og verða sífellt mikilvægari atvinnugrein, og margir starfi á þeim vettvangi. Þess er 

getið að listir séu uppspretta hugmynda og nýsköpunar í efnahagslífi og endurspegli 

sjálfsmynd og gildismat samfélagsins (Aðalnámsskrá grunnskóla-Listgreinar 2007:6-7). Í 

þessu samhengi má nefna sem dæmi Björk, Laxness, Erró, Kjarval og hljómsveitina 

Sigur Rós, sem öll hafa vakið áhuga erlendis á landi okkar og þjóð. Þessi útrás á sviði 

lista og nýsköpunar er ekki síst mikilvæg nú, þegar útrás á sviði viðskipta virðist hafa 

beðið skipbrot, a.m.k. um sinn. 

 

1.3 Listfræðilegt hlutverk grunnskólans 

Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla er hlutverk grunnskólans að kynna mismunandi 

listform fyrir nemendum, hvernig þau hafa þróast í aldanna rás, tilgang þeirra og 

merkingu. Einnig ber að þróa með nemendum leiðir til að meta og túlka list, kenna þeim 

að lesa í táknmál listarinnar og þjálfa þá í mismunandi aðferðum við listsköpun. Í fyrstu 

bekkjum grunnskólans kynnist nemandinn einföldum aðferðum. Eftir því sem nemandinn 
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eldist verður nám hans sérhæfðara, hann verður sjálfstæðari í vinnubrögðum og það 

dregur úr aðstoð kennarans. 

  

Tilgangurinn er að nemandinn verði sem sjálfstæðastur í listsköpun sinni, bæði í 

vinnubrögðum og tjáningu (Aðalnámsskrá grunnskóla-Listgreinar 2007:7-8).  

 

1.4 Námsmat í list- og verkgreinum 

Í list og verkgreinum eins og örðum greinum grunnskólans er námsmat mikilvægur 

þáttur, svo að nemandinn átti sig á stöðu sinni í námi, færni og framförum. Námsmat 

byggir á ákveðnum markmiðum kennslunnar og metur einstaklinginn m.a. út frá 

námsstöðu hans, verkum, færni, kunnáttu og skilningi. Námsmat í listgreinum er talið 

fjölþætt og þess vegna vandmeðfarið. Þar eru m.a. metnar framfarir nemandans, 

sjálfstæði hans, frumkvæði, ástundun, vinnubrögð og samstarfshæfni. Mælt er með símati 

í námsmati í listgreinum þar sem nemandinn fær hvatningu og vitneskju um árangur sinn 

jafnóðum (Aðalnámsskrá grunnskóla-Listgreinar 2007:8). Samkvæmt kenningum 

kennismiðanna Piaget og Vygotsky er sjálfsmat mikilvægt í listgreinum, þar sem það 

þróar með nemandanum sjálfsgagnrýni, sem er mikilvæg til að taka framförum í 

ævilangri listsköpun (Ingvar Sigurgeirsson 1999:43). 

 

2. Aðalnámsskrá grunnskóla, kennsla í myndmennt 

2.1 Myndrænn heimur 

Vísbendingar, svo sem hellaristur, gefa til kynna að myndsköpun hafi verið mikilvægur 

þáttur í lífi manna allt frá forsögulegum tíma og haft ýmsan tilgang. Sjónræn upplifun og 

skilningur á myndmáli veitir mikilvæga innsýn í þjóðfélagið, viðhorf þess og skoðanir, á 

hverjum tíma. Myndin hefur trúlega aldrei haft meiri áhrif en á okkar tímum og hún hefur 

jafnvel meiri áhrif en flest annað. Áhrif mynda í mismunandi formum, í auglýsingum, 

hönnun, myndlist, kvikmyndum, sjónvarpi, blöðum, bókum og tímaritum og í 

netheimum, eru afar mikil. Áhrifin kunna að vera enn meiri en við höfum gert okkur 

grein fyrir, þegar hópar fólks lifa í tilbúnum myndheimi á netinu tímum saman á hverjum 



 11 

sólarhring. Ekki síst vegna þessa er mikilvægt að kenna börnum að lesa í myndmál og 

skilja og meta þann myndræna heim sem þau lifa og hrærast í.  

 

2.2 Skipulag myndmenntanáms 
Í Aðalnámsskrá grunnskóla segir að kenna skuli og skilgreina markmið kennslunnar með 

hliðsjón af aldri, getu og þroska nemenda. Kynna eigi nemendum lögmál og aðferðir 

myndlistar og þjálfa þá í að vinna verk sín frá upphafi til enda. Í námsskránni segir að 

tölvur skuli notaðar þar sem það á við, til dæmis við upplýsingaleit og hönnunarvinnu. 

Samtvinna á verklega og fræðilega kennslu í hæfilegum hlutföllum. Í 

myndmenntakennslu á að vera samspil milli sköpunar, túlkunar og tjáningar nemenda 

annars vegar og skynjunar, greiningar og mats hins vegar. Myndmenntanám er flokkað í 

lögmál og aðferðir, félagslegt og sögulegt samhengi og fagurfræði og rýni (Aðalnámsskrá 

grunnskóla-Listgreinar 2007:14). 

 

2.3 Námsmat í myndmenntakennslu 

Eins og í öðrum list- og verkgreinum er mat kennarans á verkum nemenda sinna 

mikilvægt og mælt er með símati og sjálfsmati. Námsmatið á að endurspegla markmið 

kennslunnar. Tilgangur námsmatsins er m.a. að þróa jákvæða sýn nemenda til listgreina 

og að hafa hvetjandi áhrifa á nemendur til að sinna listsköpun alla ævi. 

 

2.4 Markmið í myndmenntakennslu  

Kenna á nemendum að meta sjónrænt umhverfi sitt. Einnig á að efla með þeim þekkingu 

á grundvallarlögmálum myndlistar, efniviði og miðlum, og þjálfa þá í 

undirstöðuaðferðum, svo sem í málun, teiknun, grafík, þrívíddarvinnu, rýmisvinnu, 

myndbandagerð, myndrænni tölvuvinnslu og ljósmyndun. Einnig á að fræða nemendur 

um listasögu, bæði hér á landi og erlendis. Í Aðalnámsskrá grunnskóla eru sett fram 

áfangamarkmið í myndmennt við lok hvers stigs, yngsta stigs (1.-4. bekkur), miðstigs (5.-

7. bekkur) og unglingastigs (8.-10 bekkur) (Aðalnámsskrá grunnskóla-Listgreinar 2007: 

11-14). Þrepamarkmið eru lögð fyrir hvern bekk. Markmiðin fara eftir aldri og getu 
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nemenda. Eftir því sem nemendur verða eldri fjölgar markmiðum og þau verða meira 

krefjandi. 

  

Samkvæmt Aðalnámsskrá virðist ætlunin að tölvuvinna við myndmenntakennslu aukist 

með aldri nemenda og eru markmið um tölvuvinnu skýr við lok unglingastigs. Þessi 

markmið eru þó fremur möguleiki en skylda. Tölvuvinna við myndmenntakennslu skal 

fara eftir forsendum hvers skóla (Aðalnámsskrá grunnskóla-Listgreinar 2007: 5-14). 

 

2.5 Hópastærðir í myndmenntakennslu 

Það fer eftir ákvörðun hvers skóla hvernig hópaskiptingar eru í listgreinum. Í sumum 

skólum er hver bekkur fyrir sig, en einnig getur verið um annars konar hópaskiptingar að 

ræða, t.d. að skipta bekknum í tvennt og eru þá um það bil 10-15 nemendur í hvorum 

hópi. Í sumum skólum er stuðst við svokallað smiðjukerfi í list- og verkgreinum. Þegar 

um er að ræða smiðjur þá er árgöngum gjarnan skipt upp í hópa, aðra en bekkina. 

Kennarar árgangsins velja sameiginlega í hópana, t.d. eftir áhuga og getu nemenda, 

félagslegum þáttum eða kyni. Oft eru 8-12 nemendur í hverri smiðju. 

 

2.6 Samstarf og samvinna listgreinakennara 

Vafalítið er það mismunandi eftir skólum hvert samstarf er á milli listgreinakennara og  

hvernig það fer fram. Í þeim skólum sem ég hef kynnst er gott samtarf milli 

listgreinakennaranna. Í sumum skólanna er þemavinna þvert á listgreinar. Nefna má 

afrískt þema, þar sem búnar eru til bongótrommur í smíði, sem síðan eru málaðar í 

myndmennt, afrískar húfur saumaðar í textílmennt, sungin afrísk lög í tónmennt og 

dansaðir afrískir dansar í dansi og leikrænni tjáningu. Í öðrum skólum vinna nemendur 

einhvers konar samvinnuverkefni þvert á listgreinar, til dæmis brúður þar sem höfuðið er 

búið til úr pappamassa og málað í myndmennt, búkurinn smíðaður í smíði og fötin 

saumuð í textílmennt. 

 

Samkvæmt Lögum um grunnskóla, nr. 91, 2008, 35. og 36. gr. ber hverjum grunnskóla 

að hafa innra eftirlit með og meta með kerfisbundnum hætti árangur og gæði náms og 
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annars skólastarfs (Lagasafn Alþingis 2008). Í almennum hluta Aðalnámsskrár kemur 

fram að í ytra mati á skólastarfi skuli m.a. skoða samstarf og samskipti í skóla 

(Aðalnámsskrá grunnskóla-Almennur hluti 2008:20). Að öðru leyti er ekki fjallað um 

þverfaglegt samstarf milli kennara innan skóla. Í framhaldi að viðhorfskönnun minni, 

spurði ég fjóra aðstoðarskólastjóra hvort innra gæðamat skóla þeirra skoðaði þverfaglega 

kennslu milli faggreina og þá sérstaklega list- og verkgreina og upplýsingatækni. Einnig 

spurði ég einn af sérfræðingum menntamálaráðuneytisins um stefnu ráðuneytisins hvað 

snerti þverfaglega kennslu og aukna tölvunotkun í grunnskólum og mögulega 

endurskoðun á Aðalnámsskrá á þessu sviði. 

 

3. Aðalnámsskrá grunnskóla, upplýsingatækni 

3.1 Upplýsinga- og tæknimennt samkvæmt Íslenskri Aðalnámsskrá 
grunnskóla 
Innan upplýsinga- og tæknimenntar eru þrjú námssvið, upplýsingamennt, tölvunotkun í 

grunnskóla og nýsköpun og hagnýting þekkingar. Hægt er að nýta tölvur og forrit við 

kennslu á öllum þremur sviðunum, en þó sérstaklega á fyrri sviðunum tveimur. Notkun 

tölvutækni er sívaxandi þáttur í lífi okkar. Tölvutækni á margt sameiginlegt með 

listgreinum, svo sem teikningu, sköpun og hönnun. Tölvutæknin byggir á ímyndunarafli, 

sköpunargáfu, þekkingu og verklegri færni og mótar menningu okkar og ímynd hennar 

(Aðalnámsskrá grunnskóla-Upplýsinga- og tækimennt 2007:4-7). Í tölvum er hægt að 

skapa hluti allt frá einföldum myndum til heilla þjóðfélaga, hanna byggingar, gera 

teiknimyndir og vinna með ljósmyndir, svo fátt eitt sé nefnt. Sá tækjabúnaður sem 

tölvutæknin býr yfir opnar listamönnum nýjar leiðir í listsköpun. Á vefnum er hægt að 

hýsa listaverk sjónræns eðlis og gera þau aðgengileg fyrir almenning um allan heim. 

Þegar til framtíðar er litið, er mikilvægt að kynna þessa  möguleika og vinnuaðferðir við 

tölvu fyrir nemendum grunnskólans.  

 

Kenna þarf börnum að meta það sem er uppbyggilegt í tölvu- og netheimum og um leið 

að gæta sín á þeim hættum sem kunna að fylgja. Stefna menntamálaráðuneytisins er að 

stuðla að því að íslensk börn og unglingar nýti tölvutækni og netið á ábyrgan og öruggan 
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hátt. Bent er á að börn geti verið berskjölduð fyrir ýmiss konar óæskilegu efni og hættum 

á netinu og ofnotkun geti leitt til sálrænna vandamála, félagslegrar einangrunar og 

firringar (Menntamálaráðuneytið, Áræði með ábyrgð 2005:46). Leiðsögn á þessu sviði er 

hlutverk skólans, allra kennara hans, og ekki síst upplýsingatæknikennara. 

 

3.2 Hvernig er upplýsingatæknitímum háttað 

Í sumum skólum eru fastir upplýsingatæknitímar í öllum árgöngum. Í öðrum skólum eru 

slíkir tímar eingöngu fastsettir í 1.-4. bekk og síðan eftir þörfum í bekkjum á miðstigi og 

unglingastigi, þegar verkefni annarra kennara eru þess eðlis að þau kalla á tölvuvinnu og 

sérþekkingu upplýsingatæknikennara. 

 

4. Kafli – Viðhorfskönnun 

4.1 Aðferð 
Stuðst við eigindlega viðtalsaðferðafræði við könnunina. 

 

Valdir voru fjórir kennarar úr þremur grunnskólum, tveimur í Reykjavík og einum í 

Kópavogi. Í tveimur skólanna hafði ég verið í æfingakennslu og einnig þekkti ég til í 

þriðja skólanum. Ég áleit það kost að þekkja til í viðkomandi skólum og hafa þannig 

ítarlegri upplýsingar um fyrirkomulag kennslu. Þrír kennarar voru myndmenntakennarar 

og einn var upplýsingatæknikennari. 

 

Rætt var við fjóra nemendur á aldrinum 9-14 ára, úr þremur skólum. Tveir nemendur 

voru úr skóla í Kópavogi, einn var úr skóla í Reykjavík og einn úr skóla í Mosfellsbæ. 

Nemendur í Kópavogi voru valdir af handahófi, en ég þekkti til hinna tveggja. 

 

Viðtölin voru hálfopin. Stuðst var við tvo spurningalista, annan fyrir kennarana (10 

spurningar) og hinn fyrir nemendur (7 spurningar). Í báðum spurningalistunum voru 

valdar spurningar til að afla upplýsinga um tölvunotkun og notkun teikni- og 

myndvinnsluforrita við myndmenntakennslu, aðstæður til slíkrar kennslu, viðhorf og 
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áhuga á að efla slíka kennslu, kosti og galla við tölvunotkun og samstarf myndmennta- og 

upplýsingatæknikennara. 

 

Viðtöl við kennara voru tekin í sérgreinakennslustofu viðkomandi kennara og tóku 15-30 

mínútur. Viðtöl við nemendur fóru fram í skólum og tóku 10-20 mínútur. 

 

Í framhaldi af viðhorfskönnuninni ræddi ég við fjóra aðstoðarskólastjóra í Reykjavík og 

Kópavogi og spurði þá hvort innra gæðamat skóla þeirra skoðaði þverfaglega kennslu 

milli list- og verkgreina og upplýsingatækni. Einnig spurði ég einn af sérfræðingum 

menntamálaráðuneytisins um stefnu ráðuneytisins hvað snerti þverfaglega kennslu og 

aukna tölvunotkun í grunnskólum og mögulega endurskoðun á Aðalnámsskrá á þessu 

sviði. Sérfræðingurinn benti mér á grein í vefriti menntamálaráðuneytis um fyrirhugaða 

úttekt á listfræðslu í grunnskólum og forsvarsmann hennar.  

 

4.2 Viðtöl við kennara 

Spurning 1: Notast þú við tölvur í kennslu? 

Myndmenntakennararnir þrír kváðust lítið nota tölvu við kennslu og nánast eingöngu til 

upplýsingaöflunar á netinu. Upplýsingatæknikennarinn kvaðst nota tölvu mikið við 

kennslu, enda væri hún tölvukennari. 

Spurning 2: Ef ekki, hefðir þú áhuga á því? 

Allir myndmenntakennararnir kváðust hafa áhuga á að nýta tölvur meira í kennslu sinni. 

Tveir þeirra sögðu þó að forsenda þess væri meiri tækjakostur í myndmenntastofum, 

skjávarpar og tölvur. 

Spurning 3: Hefur þú kennt nemendum þínum á teikniforrit í tölvu? 

Enginn myndmenntakennaranna kvaðst hafa kennt nemendum á teikniforrit eða önnur 

forrit. Upplýsingatæknikennarinn sagðist hafa kennt á teikni-, myndvinnslu- og 

margmiðlunarforritin Paint, Paint Shop Pro, Kid Pix Studio og Tux Paint, og einnig á 

kynningarforritin Publisher og Power Point, sem m.a. þjálfi nemendur í útlitshönnun. 

Spurning 4: Hefur þú aðgang að tölvum og teikniforritum við kennslu? 
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Hver myndmenntakennari kvaðst vera með eina tölvu í kennslustofu sinni. Tveir þeirra 

tóku fram, að aðgangur væri að Photoshop forritinu í skólanum, en hvorugur þeirra hafði 

aðgang að því forriti eða öðrum teikniforritum í tölvu sinni í myndmenntastofu. Tveir 

myndmenntakennaranna sögðu, að erfitt væri að fá aðgang að tölvum utan 

kennslustofunnar og sá þriðji sagði að sá aðgangur sem væri til staðar að tölvum í 

skólanum hentaði illa smiðjukerfi listgreina og því væri erfitt að nýta þann aðgang, sem í 

boði væri. Tölvutæknikennarinn sagði tölvukost skólans mjög góðan. Í skólanum væru 

tvö tölvuver og auðvelt ætti að vera fyrir kennara að bóka tíma með hópa sína. 

Spurning 5: Hvert er viðhorf þitt til tölvunotkunar í myndmenntakennslu? 

Allir kennararnir fjórir voru sammála um að tölvunotkun í myndmenntakennslu væri 

mjög jákvæð. Myndmenntakennararnir höfðu áhuga á að auka tölvunotkun í kennslu 

sinni. Þessi þáttur væri sífellt að verða mikilvægari eftir því sem tölvunotkun yrði 

algengari í samfélaginu. 

Spurning 6: Hverjir eru kostir og gallar þess að nota tölvur við myndmenntakennslu? 

Kennararnir töldu tölvunotkun í myndmenntakennslu höfða til nemenda og auka áhuga 

þeirra á myndlist. Myndmenntakennararnir vöruðu allir við því að tölvunotkun yrði það 

mikil að hún drægi úr þjálfun, kunnáttu og notkun annarra leiða í myndlist. Það þyrfti að 

vera jafnvægi milli aðferða og þjálfa fjölbreytilega nálgun í aðferðum og tjáningu. 

Spurning 7: Hvernig taka nemendur því að nota tölvur í myndmennt? 

Fram hefur komið að kennarar töldu að tölvunotkun í myndmennt væri hvetjandi og vekti 

áhuga nemenda. Þær höfðu þó ekki reynslu af slíkri kennslu. Upplýsingatæknikennarinn 

lýsti því að nemendur væru mjög áhugasamir um teikniforritin sem hún kenndi á og sú 

kennsla gengi mjög vel. 

Spurning 8: Hvað telur þú vera hæfilegt hlutfall tölvunotkunar í 

myndmenntakennslu? 

Myndmenntakennararnir töldu að notkun tölvu hentaði best nemendum í 8.-10. bekk. 

Ástæðuna sögðu þeir vera að þessir nemendur hefðu þá kynnst og náð tökum á 

hefðbundnari aðferðum og væru tilbúnir til að bæta tölvutækninni við. Þess þyrfti þó að 

gæta að tölvunotkunin yfirgnæfði ekki aðrar aðferðir. Upplýsingatæknikennarinn taldi að 

teikniforrit hentuðu vel öllum nemendum skólans, bæði þeim yngri og þeim eldri. 
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Spurning 9: Hvernig fer myndlistarvinnan fram í tölvum í kennslustundum og hvaða 

forrit eru notuð? 

Þessi spurning á ekki við um myndmenntakennarana, þar sem þeir styðjast ekki við tölvur 

í kennslu sinni. Í svari við Spurningu 3 kemur fram hvaða forrit 

upplýsingatæknikennarinn notar. Í 1. bekk kvaðst hún nota forritið Paint og frá 2. bekk 

vinnur hún með hin forritin. Upplýsingatæknikennarinn kvaðst alltaf leggja fyrir ákveðin 

verkefni og vinna oft með þemavinnu, eins og til dæmis haustið, flugelda, snjóinn, jólin, 

vorið og fleira. Hún kvaðst leggja mikið upp úr sköpuninni, litablöndun og hönnun. 

Nemendur hennar væru með fasta tíma í tölvum í 1.-3. bekk, en eftir það kæmu þau í 

stofuna til hennar, þegar þau væru að leita að heimildum, vinna myndir í tölvu og reyndar 

við alla tölvuvinnu í tengslum við verkefni, sem þau væru að vinna í öðrum fögum. 

Upplýsingatæknikennarinn sagði að umsjónarkennurum og bekkjum þeirra stæði til boða 

að panta tíma í tölvustofu og njóta leiðsagnar hennar. 

Spurning 10: Fyrir hvaða aldur telur þú að tölvunotkun í myndmennt henti best? 

Myndmenntakennararnir töldu að tölvunotkun í myndmenntakennslu ætti sérstaklega 

heima í efri bekkjum grunnskólans, þegar nemendur hefðu kynnst og þjálfað sig í 

hefðbundnari aðferðum. Upplýsingatæknikennarinn taldi tölvunotkun mikilvæga fyrir 

nemendur í öllum bekkjum grunnskólans. 

 

4.3 Viðtöl við nemendur 

Spurning 1: Hefur þú unnið myndlist í tölvum? 

Tveir nemendanna svöruðu spurningunni neitandi, en annar þeirra tók það fram að hafa 

farið inn á listasöguvef á netinu í myndmenntatíma og unnið með Word og Power Point í 

upplýsingatæknitímum. Einn svaraði „Já, aðeins” og sá fjórði svaraði spurningunni 

játandi. 

Spurning 2: Ef já, í hvaða myndvinnsluforriti var það? 

Þeir nemendur sem svarað höfðu Spurningu 1 játandi, höfðu unnið í Paint, Kid Pix Studio 

og Photoshop. 
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Spurning 3: Hverjir telur þú að séu kostir og gallar þess að vinna að myndlist í 

tölvum? 

Nemendurnir fjórir töldu að það væri gaman og einum fannst það skemmtilegra en að 

vinna að myndlist á hefðbundinn hátt. Nemendurnir sáu enga galla við að vinna myndlist 

í tölvu. 

Spurning 4: Myndir þú vilja vinna meira að myndlist í tölvum? 

Allir nemendurnir svöruðu spurningunni játandi, og einn þeirra sagði „Miklu meira”. 

Spurning 5: Er eitthvað sem þú vildir nýta þér í sambandi við tölvutækni, sem þú hefur 

ekki aðgang að í dag? 

Einn nemandinn svaraði „Alveg eins, er opinn fyrir öllu”. Þrír nemendur sögðust myndu 

vilja vinna á tölvu í myndmennt, og einn þeirra bætti við „... og ekki bara í 

upplýsingatæknitímum.” 

Spurning 6: Hvar lærðir þú á myndvinnsluforrit, var það í myndmennt í skólanum, í 

öðrum tímum, eða heima? 

Eins og áður kemur fram höfðu tveir nemendanna unnið myndlist í tölvum. Annar þeirra 

kvaðst hafa lært á myndvinnsluforrit í tölvutímum (upplýsingatæknitímum) í skólanum. 

Hinn sagðist hafa lært á slík forrit í upplýsingatækni og einnig hefði hann kynnst slíkum 

forritum heima. Enginn nemendanna kvaðst hafa lært á teikniforrit í myndmenntatímum. 

 

4.4 Viðtöl við aðstoðarskólastjóra 

Spurning 1: Skoðar innra gæðamat skóla þíns þverfaglega kennslu milli faggreina og 

þá sérstaklega milli list- og verkgreina og upplýsingatækni? 

Enginn aðstoðarskólastjóranna svaraði þessari spurningu beint, en allir sögðu að farið 

væri eftir Aðalnámsskrá. Fram kom hjá þeim öllum að verið væri að vinna að 

endurskoðun skólanámsskrárinnar í samræmi við nýja Aðalnámsskrá. Þessi vinna færi 

fram í samstarfshópi valinna starfsmanna skólans. Í þremur skólanna mynduðu list- og 

verkgreinakennarar sérstakt teymi og voru með samstarf sín á milli. Í einum skólanum 

voru listgreinakennarar, verkgreinakennarar og upplýsingatæknikennarar saman í teymi. 

Þeir skipulögðu verkefni fyrir nemendur, sem tengdust öllum þessum fögum, t.d. 
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dýraform hönnuð í tölvuforritum, prentuð út og söguð út, máluð og búnir til óróar úr 

þeim. 

 

4.5 Viðtal við sérfræðing í menntamálaráðuneytinu 

Spurning 1: Hver er stefna menntamálaráðuneytisins hvað snertir þverfaglega kennslu 

og aukna tölvunotkun í grunnskólum? Er fyrirhuguð endurskoðun á Aðalnámsskrá 

um þessa þætti? 

Sérfræðingurinn vísaði til nýrra Laga um grunnskóla og til Aðalnámskrár, en sagði að 

reyndar væri þar ekki að finna svör við þessum spurningum, nema í mjög almennum 

orðum. Endurskoðun Aðalnámsskrár væri framundan, en ólíklegt væri að breytingar yrðu 

miklar á þessu sviði. Sérfræðingurinn vísaði einnig til Vefrits menntamálaráðuneytisins 

um Úttekt á listfræðslu á Íslandi (Vefrit menntamálaráðuneytis 2008:1). Þar kemur fram 

að nú stendur yfir heildarúttekt á listfræðslu á Íslandi og er þetta í fyrsta sinn sem slík 

úttekt er gerð. Aðspurður sagði forsvarsmaður athugunarinnar að spurt yrði um 

tölvunotkun í listgreinum með einni spurningu í þessari könnun. En í raun yrði ekki lögð 

mikil áhersla á þetta atriði. 

  

5. Niðurstöður og umræða 

5.1 Niðurstöður viðtala 

Svör við spurningum gáfu til kynna að myndmenntakennararnir notuðust ekki við tölvur 

við myndmennt nema í mjög takmörkuðum mæli og þá einungis við upplýsingaleit á 

netinu. Nemendurnir kváðust ekki hafa lært á teikniforrit í myndmenntatímum. 

 

Bæði myndmenntakennarar og nemendur höfðu áhuga á að auka vægi tölvunotkunar í 

myndmennt. Bæði myndmenntakennarar og nemendur voru sammála um að notkun tölva 

vekti áhuga og væri skemmtileg. Í samræmi við Aðalnámsskrá töldu 

myndmenntakennararnir að tölvunotkun hentaði nemendum í eldri bekkjum grunnskólans 

sérstaklega, en gæta þyrfti þess að sú notkun væri hæfileg og kæmi ekki niður á annarri 

þjálfun og aðferðakennslu. Sjónarmið frá nemendum og upplýsingatæknikennara bentu 
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þó til þess, að áhugi á tölvunotkun byrjaði snemma eða í fyrstu bekkjum grunnskólans. 

Nemendur voru jákvæðir gagnvart því að vinna að myndlist í tölvum. 

 

Myndmenntakennararnir lýstu skorti á tækjabúnaði og forritum til að vinna að myndlist í 

tölvum í myndmenntatímum. Aðgangur að tölvustofum væri takmarkaður og 

tímassetningar hentuðu þeim illa. Upplýsingatæknikennari lýsti því að hann kenndi á 

teikni-, myndvinnslu-, margmiðlunar- og kynningarforrit, allt frá 1. bekk. Þrír 

nemendanna könnuðust við að hafa hlotið kennslu á þessu sviði í upplýsingatæknitímum. 

 

Í meirihluta skóla sem skoðaðir voru var ekki um að ræða þverfaglega teymisvinnu milli 

myndmennta- og upplýsingatæknikennara. Í einum skólanna var um slíka teymisvinnu að 

ræða og sú vinna skilaði sér í verkefnum nemenda. Niðurstöður vekja vangaveltur um 

kosti aukins samstarfs myndmenntakennara og upplýsingatæknikennara. Þar gæti verið 

um að ræða gagnkvæman ávinning og styrkingu kennslu í myndlist, hönnun, margmiðlun 

og upplýsingatækni í grunnskólum. 

 

Vera kann að í fámennari skólum úti á landi þar sem sérhæfing kennara er minni að þar 

sé meiri tenging milli myndmennta- og upplýsingatæknikennslu. Þetta er atriði sem mætti 

athuga síðar. 

 

5.2 Mikilvægi tölvunotkunar í myndmennt 

Nemendur í myndmennt þurfa verkfæri til að vinna með og þeir þurfa að læra aðferðir og 

að þjálfa þessar aðferðir. Fjölbreytt nálgun að verkefnum skiptir máli. Aðferðir sem vekja 

áhuga eru mikilvægar og til þess að sköpunargáfan njóti sín þurfa nemendur að kunna 

ýmsar aðferðir og tækni. Aðferðir þurfa að henta aldri nemenda, en um leið þurfa þær að 

vera grunnurinn að flóknari aðferðum síðar. Það er kostur að aðferðir henti breiðum hópi 

nemenda hvað varðar aldur getu og þroskastig. Einnig er það kostur að aðferðir séu í takt 

við tímann, að þær fylgi tíðarandanum og þeirri tækni sem til er á hverju sinni. Þetta er 

sérstaklega mikilvægt þar sem nemandinn er að leggja grunninn að starfi sínu í 
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framtíðinni í tækni- og tölvuvæddu samfélagi. Tölvunotkun hlýtur því að verða 

mikilvægur þáttur í myndmenntakennslu í grunnskólum á 21. öld. 

 

Það eru margir kostir við það að nota tölvur í myndmennt. Tölvur bjóða upp á ýmsa 

möguleika vegna þeirra fjölmörgu tjáningarleiða sem hægt er að nýta sér. Það er bæði 

auðvelt og fljótlegt að prófa sig áfram með mismunandi liti, mynstur og form í 

tölvuforritun. Það er auðvelt að stroka út þann hluta sem maður er óánægður með án þess 

að þurfa að byrja upp á nýtt. Tölvuvinna nýtist einnig mjög vel við hvers konar 

hugmyndavinnu. Hún gæti nýst nemendum sem eiga erfitt með að hefjast handa við gerð 

mynda, þar sem að í tölvunni er svo auðvelt að byrja upp á nýtt ef maður er ekki 

ánægður. Myndlistarvinna í tölvum auðveldar einnig vinnu með form í þrívídd. Margir 

listamenn í dag taka ljósmyndir sem þeir síðan breyta í tölvuforritum á borð við 

Photoshop þar til hún líkist málverki og prenta hana síðan á striga. 

 

Með myndvinnu í tölvu má þjálfa nemendur í vinnubrögðum sem geta nýst þeim í starfi á 

fullorðinsárum. Tækniþekking er afar mikilvæg í nútímasamfélagi og fléttast inn í flest 

störf. Það er því mikilvægt að nemendur grunnskólans öðlist grunnþekkingu á sviði 

upplýsinga- og tölvutækni. 

 

5.3 Hvað ber að varast 

Ýmsir hafa bent á að tæknin breyti formi listiðkunar að hluta til og sumir þeirra hafa 

áhyggjur af því að með tilkomu tækninnar muni teikniþjálfun hnigna (Wood, 2004). Þess 

vegna er brýnt að myndmenntakennarar snúi ekki baki við eldra verklagi og aðferðum 

sem reynst hafa vel í gegnum aldirnar.  

 

Upplýsingatæknin og það sem hún hefur upp á að bjóða, hefur listrænan grunn og tengist 

myndlist sterkum böndum (Gouzouasis, 2006). Ef rétt er á haldið, verður vinna við 

myndvinnslu- og teikniforrit í tölvum enn ein mikilvæg leið til tjáningar fyrir nemendur í 

myndmennt og listafólk almennt, og styrkir eldri aðferðir og býður upp á nýja möguleika 

í sköpun. 
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5.4 Samband myndmennta- og upplýsinga- og tæknimennta 

Það er tenging í Aðalnámsskrá grunnskóla á milli upplýsinga- og tæknimenntunar og 

listgreina. Könnun mín bendir engu að síður til þess að tengsl milli þessara námsgreina 

séu takmörkuð í þeim skólum sem athugaðir voru. Ég tel að íhuga mætti að breyta þessu 

með aukinni samvinnu myndmennta- og upplýsingatæknikennara. Með samstarfi 

myndmenntakennara og annarra listgreinakennara við upplýsinga- og 

tæknimenntunarkennara gætu nemendur til dæmis unnið verkefni í höndunum í 

myndmennta- og listgreinatímum, tekið myndir af verkum sínum og breytt þeim í teikni- 

og hönnunarforritum í upplýsingatæknitímum. En eins og stendur í Aðalnámsskrá 

grunnskóla: “tæknin er mikilvæg fyrir myndlistina og myndlistin er mikilvæg fyrir 

tæknina.” Í Aðalnámsskránni er ekki rætt mikið um teikniforrit í kennslu í 

upplýsingatækni. Engu að síður bendir könnun mín til þess að yfirleitt sé kennt á ýmis 

teikni- og hönnunarforrit í upplýsingatækni- og tölvutímum og að einhverju marki frá og 

með 1. bekk. Þetta er íhugunarefni fyrir myndmenntakennara. 

 

5.5 Aðstæður til tölvunotkunar í skólum 

Könnunin mín og viðvera mín í þeim skólum sem ég hef kynnst og stundað 

æfingakennslu í, bendir til þess að tækjabúnaður fyrir upplýsinga- og tæknikennslu sé 

ágætur, þótt eflaust megi gera betur. Í þeim skólum sem ég þekki til, er yfirleitt ein tölva í 

hverri heimastofu og sérgreinastofu, sem kennari hefur aðgang að. Í sumum skólum hafa 

nemendur einnig aðgang að þessari tölvu. Síðan eru sérstakar tölvustofur, þar sem 

upplýsinga- og tæknimennt er kennd. Oftast hafa umsjónarkennarar einnig aðgang að 

þessum stofum, á þann hátt að þeir geta pantað tíma fyrir sig og nemendur sína, þegar 

pláss er laust. Tölvurnar eru í flestum tilfellum tengdar internetinu. Yfirleitt eru 1-2 

myndvarpar í hverjum skóla, sem hægt er að panta og flytja milli stofa. Í 

vinnuherbergjum kennara eru tölvur og í sumum skólum fá kennarar fartölvu til afnota. 

Þess ber að geta að tækjabúnaður í skólum getur verið mismunandi. Í sumum 

myndmenntastofum er aðeins aðgangur að einni tölvu, eins og lýst er í könnuninni. 

Vafalítið munum við í framtíðinni sjá aukinn tækjabúnað í myndmenntastofum, fleiri 
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tölvur og forrit, ljósritunarvél, skanna, stafræna myndavél, myndvarpa og skjávarpa. 

Allur slíkur tækjabúnaður og forrit kalla á símenntun kennara. 

 

Í Áræði með ábyrgð, stefnu menntamálaráðuneytis um upplýsingatækni í menntun, 

menningu og vísindum 2005-2008, kemur fram vilji til að efla og auka tölvukost og 

tölvunotkun á öllum skólastigum verulega. Með aukinni tölvunotkun á að efla kennslu í 

öllum námsgreinum. 

 

5.6 Sérstakir nemendur 

Eins og fram kemur í könnun minni eru nemendur yfirleitt áhugasamir um vinnu í 

tölvum. Sum börn nýta sér aðgang að tölvum og forritum heima fyrir og eru afar vel að 

sér og hafa jafnvel meiri reynslu af tölvuvinnu en kennarar þeirra. Þarna kann einnig að 

vera um kynjamun að ræða, að strákar hafi meiri áhuga á tölvuvinnu en stelpur. Kanna 

þarf á hvern hátt kennarar geta mætt þörfum nemenda með mikla kunnáttu og reynslu á 

þessu sviði og á hvern hátt er hægt að mæta þörfum kynjanna hvors fyrir sig. Tölvuvinna 

í myndmennt kann einnig að hafa sérstakan tilgang þegar um er að ræða nemendur með 

frávik í þroska eða þroskaraskanir af einum eða öðrum toga. Í starfi mínu sem 

stuðningsfulltrúi í Öskjuhlíðarskóla kynntist ég því hvernig tölvur, tölvutækni og 

myndvinnsluforrit ýmiss konar geta nýst nemendum með mikil frávik í þroska, ofvirkni, 

athyglisbrest, hreyfihömlun og einhverfu. Slíkir nemendur njóta sín oft vel í listgreinum. 

Sumir af þessum nemendum finna sig hvergi betur og efla þar af leiðandi sjálfstraust sitt 

og jákvætt viðhorf til náms. 

 

5.7 Það sem betur mátti fara í viðtalskönnuninni 

Það dregur úr alhæfingargildi niðurstaðna að rætt var við tiltölulega fáa kennara og 

nemendur. Hins vegar eykur það áreiðanleika niðurstaðna að gott samræmi var milli 

svara kennara og nemenda og milli svara í könnuninni og þess sem stendur í  

Aðalnámsskrá grunnskóla um notkun tölvu- og upplýsingatækni í myndmenntakennslu. Í 

Aðalnámsskrá er hlutverk tölvubúnaðar og forrita í myndmenntakennslu takmarkað og 

helst tengt unglingastigi. 
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5.8 Samantekt 

Tilgangur ritgerðarinnar var að kanna notkun tölvu- of upplýsingatækni í 

myndmenntakennslu í grunnskólum. Leitað var hugmynda um það hvernig styrkja megi 

myndmenntakennslu í framtíðinni, með tilliti til hraðrar þróunar í tölvutækni og forritum. 

 

Viðtöl við kennara og nemendur leiddu í ljós litla tölvunotkun við myndmenntakennslu, 

en áhuga á að bæta þar úr. Kvartað var undan skorti á tækjabúnaði og aðstöðu til slíkrar 

kennslu. Varað var við of mikilli áherslu á tölvunotkun á kostnað hefðbundnari aðferða. 

Niðurstöður vekja spurningu um aukið samstarf myndmenntakennara og 

upplýsingatæknikennara. 

 

Könnun vekur einnig hugleiðingar um það hvort endurskoða þyrfti Aðalnámsskrá 

grunnskóla hvað snertir notkun tölvutækni við myndmenntakennslu, eða skilgreina betur 

hlutverk og samstarf myndmenntakennara og upplýsingatæknikennara. Horfast verður í 

augu við að tölvunotkun verður sífellt algengari, jafnvel meðal barna á forskólaaldri og 

því mikilvægt að grunnskólinn handleiði nemendur í þessari notkun, vari við hættum og 

kenni börnum, jafnt eldri sem yngri, um kosti, og möguleika sem felast í þessari tækni, 

þ.á.m. í myndlist og hönnun. Það er yfirlýst stefna menntamálaráðuneytisins að auka og 

efla tölvunotkun á öllum skólastigum og við kennslu allra námsgreina. Þessi stefna þyrfti 

mögulega að vera sýnilegri í Aðalnámsskrá. 
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7. Viðauki 
Hugmyndir að myndmenntaverkefnum í tölvu fyrir nemendur í grunnskóla. Verkefnin 

eru unni í myndvinnsluforritinu Photoshop af höfundi ritgerðar. 

 

1. Hanna þrívíddarmynd með formum (t.d. hring, ferning, þríhyrning) í 

myndvinnsluforriti. Prenta hana að því búnu út og lita eða mála. Með þessu 

verkefni má sameina myndlistavinnu í tölvu og myndlistavinnu með 

hefðbundnum aðferðum. 
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2. Vinna mynd í Photoshop. Nemandi teiknar tvær myndir af húsinu sínu og 

umhverfi. Til dæmis gæti önnur myndin verið um nótt og hin um dag, eða önnur 

um sumar en hin um vetur. Með þessu verkefni má æfa börn í mun á birtu og 

skugga, sumri og vetri og vekja þau til umhugsunar um andstæður. 

 

 

 
Dagur 

 
Nótt 
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3. Í þessu verkefni á að skeyta saman ljósmynd af barni, til dæmis klippa út tær og 

fingur eða aðra líkamshluti en teikna hina. Með þessu verkefni er hægt að láta 

nemendur taka stafræna mynd hver af öðrum og hlaða henni inn í Photoshop. Að 

því búnu teikna nemendur mynd af sjálfum sér, klippa síðan út úr myndinni 

líkamsparta og skeyta þessu tvennu saman. 
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8. Fylgiskjöl 

8.1 Spurningalisti kennara 

1. Notast þú við tölvur í myndmenntakennslunni? 

2. Ef ekki, hefðir þú áhuga á því? 

3. Hefur þú kennt nemendum þínum á teikniforrit í tölvum? 

4. Hefur þú aðgang að tölvum og teikniforritum eins og Photoshop og Illustrator í 

kennslu þinni? 

5. Hvert er viðhorf þitt til tölvunotkunar í myndmenntakennslu? 

6. Hverjir eru kostir þess og gallar að nota tölvur við myndmenntakennslu? Eykur 

það áhuga nemenda? 

7. Hvernig taka nemendur því að notast við tölvur í myndmennt? Telur þú það auka 

áhuga? 

8. Hvert telur þú vera hæfilegt hlutfall tölvunotkunar í myndmenntakennslu? 

9. Hvernig fer myndlistarvinnan fram í tölvum, hvaða myndvinnsluforrit eru notuð? 

10. Fyrir hvaða aldur telur þú að tölvunotkunin henti best? 

 

8.2  Spurningalisti nemenda 

1. Hefur þú unnið myndlist í tölvur? 

2. Ef já, í hvaða myndvinnsluforriti var það? 

3. Hverjir telur þú vera kostir þess að vinna við myndlist í tölvu? En gallar? 

4. Mundir þú vilja vinna meira að myndlist með tölvum? 

5. Er eitthvað sem þú myndir vilja nýta þér í sambandi við tölvutækni sem þú færð 

ekki aðgang að í dag? 

6. Hvar lærðir þú á myndvinnsluforrit? Var það í skólanum  í myndmennt, öðrum 

tímum eða heima? 

 

 

 

 


