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Ágrip 
 
Meginefni þessarar ritgerðar er rannsókn á stöðu myndlistar í tveimur skólum með ólíkar 

kennslustefnur. Í öðrum skólanum er fagmiðuð myndlistarkennsla en í hinum er 

myndlistarkennslan einstaklingsmiðuð. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort 

myndlistarkennslan héldi stöðu sinni þegar einstaklingsmiðuð kennsla tekur við af 

fagmiðaðri myndlistarkennslu í grunnskólunum. Tekið var mið af þáttum eins og 

fjármagni til greinarinnar, tímamagni og húsnæði við breytta kennslustefnu í skólastarfi. 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e.case study) og var gerð í febrúar og mars 2007. Gagna 

var aflað með opnum einstaklingsviðtölum við tvo myndlistarkennara sinn í hvorum 

skóla og kenndu þeir báðir myndlist í fimmta bekk. Kennararnir höfðu svipaðan 

bakgrunn, m.t.t. menntunar og starfsreynslu. Einnig voru gerðar vettvangsathuganir í 

báðum bekkjunum. Gögnin voru lykluð í þemu og flokka sem lýsa markmiðunum. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að myndlist í skóla með einstaklingsmiðaða 

kennslu hefur sterkari stöðu innan skólans en í þeim með fagmiðaða hvað varðar 

fjármagn, tímamagn og húsnæði. Nemendum í einstaklingsmiðaðri kennslu bjóðast 

einnig fleiri tækifæri til að vinna að myndlist utan hefðbundinna myndlistartíma. Vegna 

aukinnar kröfu um að börn geti brugðist rétt við margs konar myndrænni framsetningu á 

upplýsingum þurfa skólayfirvöld að halda vöku sinni og búa nemendur sem best undir 

framtíðina með því að gera myndlistinni hátt undir höfði í starfi grunnskólanna. 
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Abstract 
 
This essay is a study of different teaching methods in two elementary school art 

education programs, and examines how the status of the programs is affected by the 

distinctive approaches. One method uses Discipline Based Art Education (DBAE) while 

the other is based on differentiated instruction. The primary goal of this study examines 

whether elementary school art education programs retain its status when Disciplined 

Based Art Education method is replaced by differentiated instruction approach. The 

results of changing teaching approaches are considered based on factors such as the 

amount of financial support, allocated class time and housing. This case study took place 

in February and March of 2007. The necessary data was collected through open personal 

interviews with one faculty member from each of the art education programs, both of 

which are fifth grade art education teachers with similar professional and academic 

backgrounds. In addition to these interviews, field surveys were conducted at both 

schools. The data was then profiled according to themes and groups which describe the 

primary goals of the study. The results indicate that art education programs using the 

differentiated instruction approach are valued higher within the institution in terms of 

financial support, allocated class time and housing. Furthermore, for students in programs 

using the differentiated instruction approach there are more art work related opportunities 

available outside the art education specific classes. Due to an ever-increasing demand for 

children to be able to react accordingly to graphical data presentations, academic 

authorities must stay alert and effectively prepare all students by focusing on art 

education programs. 
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1  Inngangur 
 
Hér á landi breyttust kennsluhættir lítið alla síðustu öld ef frá eru skildar tilraunir sem 

gerðar voru með opinn skóla í byrjun áttunda áratugarins. Þar var hið hefðbundna 

bekkjarkerfi stokkað upp og skólastarfið meðal annars skipulagt með tilliti til áhuga og 

þarfa nemenda, nemendum var ekki skipt í bekkjardeildir eftir námsárangri og reynt að 

kenna nemendum á ólíkum aldri saman ( Ingvar Sigurgeirsson 2005, bls.17-19 ).  

      Í kennslu myndlistar hér á landi varð á tíunda áratug síðustu aldar breyting sem má 

rekja til breyttra kennsluhátta í listum í Bandaríkjunum. Þar ruddi sér til rúms á níunda 

áratugnum ný kennsluaðferð discipline based art education eða DBAE (Efland 1990, 

bls.253). Hún hefur verið þýdd sem fagmiðuð kennsla og grundvallast á fjórum 

meginmarkmiðum. Þar er gert ráð fyrir að börn læri að búa til list, það eigi að kenna þeim 

að meta sjónræn gæði lista og umhverfis, að gera þau fær um að skilja samband 

menningar og lista í gegnum söguna og auka getu þeirra til að  fjalla um eðli lista. Þessir 

flokkar eru nefndir framleiðslan, gagnrýnin, sagan og fagurfræðin ( Eisner 1990, bls.424). 

Þessi markmið eru grunnurinn að markmiðssetningu núverandi námskrár í myndlist. 

Inntak myndlistarnáms er þar flokkað í lögmál og aðferðir, félagslegt og sögulegt 

samhengi og fagurfræði og rýni. Nafni greinarinnar hefur nú verið breytt úr myndmennt í 

myndlist. (Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar 1999, bls.11-12). 

     Á árunum upp úr 1980 þegar Howard Gardner setur fram kenninguna um fjölgreind 

var grunnur lagður að nýjum kennsluháttum (Amstrong 2001, bls.16). Með 

fjölgreindarkenningunni (e. the theory of multiple intelligences)  kemur fram ný greining 

á hæfileikum manna. Þar eru hæfileikar (greindir) manna flokkaðir í sjö yfirgripsmikla 

flokka: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind (Gardner 1993, bls.17-26). 

Síðar bætti Gardner umhverfisgreind við sem var þá áttunda greindin (Amstrong 2001, 

bls.21). Með þessu var tvískiptingu greindarinnar í mál- og rökfærni hafnað og skilningur 

jókst á að nám ætti sér stað á fjölbreyttari hátt en áður var talið (Amstrong 2001, bls.94). 

Fleiri stefnur komu fram á þessum tíma sem hafa haft áhrif á þróun og breytingu 

kennsluhátta. Þar má nefna hugsmíðahyggjuna (e.the constructivism), en hún telur að 
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nemandinn læri best í gegnum reynslu eða framkvæmd og öðlist þannig skilning og getu 

með því að vera þátttakandi í ferlinu (Hafdís Guðjónsdóttir 2005, bls.15). 

     Á grundvelli þessara kenninga komu fram hugmyndir að nýjum kennsluháttum í 

grunnskólum Reykjavíkur. Yfirvöld fræðslumála í Reykjavík settu fram árið 2004 

markmiðssetningu um að einstaklingsmiðað nám og kennsla (e.differentiated instruction) 

verði tekin upp í grunnskólunum (Starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík 2004, bls.14). 

Með einstaklingsmiðuðum kennsluháttum er átt við að tekið er mið af stöðu hvers 

nemenda en ekki hópsins eða bekkjarins í heild. Byggt er á styrkleikum nemandans en 

kennslunni er líka ætlað að styrkja veikleika hans. Þá eru ekki allir að læra það sama 

samtímis, eru jafnvel að fást við mismunandi verkefni og viðfangsefni ýmist einir sér eða 

í hópum. Nemendur bera ábyrgð á sínu námi og hver og einn vinnur eftir 

einstaklingsáætlun (Ingvar Sigurgeirsson 2004). Þessi breyting endurspeglar þá gerjun 

sem átti sér stað í skólastarfinu þar sem reynt var að brjótast út úr viðjum fortíðar   

(Hafþór Guðjónsson 2005).  

     Í  almenna hluta aðalnámskrárinnar (1999, bls. 20-21) er gert ráð fyrir því að þorri 

nemenda ráði við flest markmið námskrárinnar en námið skuli lagað að þeim sem gera 

það ekki. Þar kemur einnig fram að nemendur eiga rétt á námsefni sem hæfir þeim hvað 

varðar námsgetu og hæfni. Aðalnámskrá er grundvöllur fyrir skólana að byggja á, en 

síðan er hverjum skóla skylt að semja eigin skólanámskrá sem er löguð að kennsluháttum 

hvers skóla. Þannig getur hver skóli útfært hana í anda sinnar sérstöðu (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Almennur hluti 1999, bls.25). Í grein Tomlinson (2000, bls.8) kemur fram að 

þó námskrá sé samin fyrir kennslu sem miðar að því að mæta kröfum staðlaðra prófa en 

ekki einstaklingsmiðaðrar, er hún leiðbeinandi um hvað eigi að kenna en 

einstaklingsmiðuð kennsla segir til um hvernig eigi að gera það þannig að námið hæfi 

mismunandi getu nemenda.  

     Myndlist hefur ásamt öðrum listgreinum oft verið nefnd „aukagrein“ í námi 

grunnskólabarna. Nauðsynlegt er því að skoða stöðu hennar innan grunnskólans því hart 

er sótt að þeim greinum sem teljast til svokallaðra „aukagreina“ þegar auka þarf fjármagn 

til annarra verkefna, s.s. stuðnings við sístækkandi hóp nemenda sem þarf á sérkennslu að 

halda. Gjarnan er talað um að ákveðnar kjarnakennslugreinar eins og íslenska og 

stærðfræði haldi stöðu sinni þegar breytingar eiga sér stað. En hvernig reiðir 
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„aukagreinunum“ eins og myndlist af  þegar miklar breytingar verða á innri uppbyggingu 

skólastarfsins (Amstrong 2001, bls.94). 

      Ætla má að áður hafi ekki verið eins brýnt og nú að skólinn efli skapandi eiginleika 

nemenda og þjálfi þá í lestri myndmáls í umhverfi þeirra. Í því sambandi má nefna mikið 

áreiti auglýsinga, kröfu um að geta brugðist við ólíkum grafískum áhrifum í framsetningu 

og í úrvinnslu upplýsinga. Einnig má nefna að framsækin fyrirtæki sækjast í auknum 

mæli eftir einstaklingum með skapandi hugsun, til starfa. Það ætti því að vera 

skólayfirvöldum metnaðarmál að styrkja stöðu myndlistarinnar til þess að fylgja eftir 

þessari þróun í samfélaginu. 

     Nú er stefnubreyting í kennsluháttum að eiga sér stað í grunnskólanum þar sem lagt er 

upp með að einstaklingsmiðaðir kennsluhættir taki við af hinum hefðbundnu. Mér þykir 

afar brýnt í ljósi þess sem áður er sagt um stöðu myndlistarinnar og mikilvægi þess að 

henni verði gert hátt undir höfði, að athuga hvort breyting verður á stöðu hennar þegar 

verið er að koma á nýjum kennsluháttum.  

     Með framantalið að leiðarljósi eru meginmarkmið þessarar rannsóknar tvö: 

       1. Að varpa ljósi á hver staða myndlistarinnar er í tveimur skólum, m.t.t.  

           einstaklingsmiðaðrar kennslu annars vegar og fagmiðrar kennslu hins vegar.  

       2. Að fá innsýn í viðhorf myndlistarkennaranna til þeirra kennsluhátta sem þeir vinna 

           eftir.  

      Eftir því sem næst verður komist hefur hvorki staða myndlistar í skólastarfi né 

viðhorf myndlistarkennara til þeirra kennsluhátta sem þeir starfa eftir verið rannsökuð 

sérstaklega, því er ekki hægt að styðjast við eða vitna í áður útgefið efni um samanburð á 

myndlistarkennslu í grunnskólum. Í þessari rannsókn er sjónum beint að 

myndlistarkennslu í dag í tveimur skólum þar sem ólíkum kennsluaðferðum er beitt við 

kennslu í fimmta bekk. Þessi nemendahópur er valinn vegna þess að í fimmta bekk eykst 

kennslustundafjöldinn um fimm stundir og kennslugreinum fjölgar frá árinu áður og því 

áhugavert að sjá hvort hún haldi stöðu sinni, m.a. í tímamagni (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Almennur hluti 1999, bls.29). Námskráin gerir ráð fyrir að skyldunámsgreinarnar þrjár, 

myndlist, textílmennt og tónmennt fái samtals fjórar kennslustundir á viku í 

viðmiðunarstundaskrá en skólastjórnendum er heimilt að bæta við kennslustundum fyrir 

einstakar greinar (Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar 1999, bls.5).  
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     Skólarnir tveir voru valdir með tilliti til skólastefnu þeirra. Annar byggir kennslu sína 

á hefðbundnu skipulagi. Rannsóknir á skólum hafa sýnt að kennsla er víða mjög 

fagmiðuð og margir kennarar leggja almennt sömu viðfangsefni fyrir nemendur í sama 

bekk og gera líkar kröfur til allra. Hver námsgrein hefur þá yfirleitt afmarkaðan tíma á 

stundatöflunni og oftast er einn kennari sem kennir nemendahópnum. Hinn skólinn hefur 

þróað kennsluhætti í anda einstaklingsmiðaðrar kennslu. Hún leggur áherslu á að efla 

nám allra nemenda með því að láta þá taka þátt í verkefnum og athöfnum sem taka mið af 

námsþörfum, styrkleika og áhuga hvers og eins ( Ingvar Sigurgeirsson 1999, bls.32).   

     Valdar voru eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem upplýsinga er aflað um þröngt 

svið, þ.e. stöðu myndlistar, með fáum þátttakendum og ætlunin er að varpa ljósi á efnið 

frekar en að koma fram með alhæfingu. Rannsóknargagnanna var aflað með opnum 

viðtölum við myndlistarkennarana í hvorum skóla fyrir sig. Atriði sem lögð var áhersla á 

að kæmu fram í viðtölunum, þó ekki í ákveðinni röð eru: Hver er afstaða 

myndlistarkennaranna til þess starfsumhverfis sem þeim er búið? Hvernig hagar hvor 

kennari kennslu sinni? Hvernig er samskiptum nemenda og kennara háttað? Er munur á 

sýnileika myndlistarinnar innan skólanna? Hvernig er námsmatinu háttað? Hvert er 

viðhorf þeirra til aðalnámskrárinnar og skólanámskránna? Einnig var leitað eftir skoðun 

kennaranna á þeim kennsluháttum sem þeir vinna eftir. Með vettvangsathugunum var 

upplýsinga aflað um aðstöðu fyrir myndlistina í skólunum hvað varðar húsnæði, tæki, 

gögn og annan útbúnað. Einnig var borið saman kennsluskipulag í stofunum, athafnir 

kennara og nemenda og  samskipti þeirra auk fjölda nemenda í kennslustund. 

Nemendafjöldi einstaklingsmiðaða skólans er um 450 en í þeim hefðbundna eru þeir um 

350. 

     Þær upplýsingar sem aflað var með viðtölunum og vettvangsathugunum gefa skýra 

mynd af myndlistinni sem faggrein í skólastarfinu, hvernig myndlistarkennslan fer fram, 

stöðu myndlistarinnar innan skólans og viðhorfum myndlistarkennaranna til þeirra 

kennsluhátta sem þeir vinna eftir.  

     Í kaflanum sem hér fer á eftir verður fjallað um rannsóknina og þáttum hennar gerð 

skil. Í þriðja kafla er skýrt frá niðurstöðum og samanburði á þessum tveimur skólum. 

Ályktanir dregnar af rannsóknarniðurstöðunum eru í fjórða kafla og í fimmta kafla er 

síðan umræða um gildi þeirra fyrir skólasamfélagið og lokaorð.  
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2  Rannsóknaraðferðin 

 

Til að kanna stöðu myndlistarinnar í tveimur skólum með ólíkar skólastefnur var notuð 

eigindleg rannsóknaraðferð. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er rannsakað við 

eðlilegar aðstæður eins og hefðbundnar athafnir í skólastofunni. Skilningur á 

viðfangsefninu er dýpkaður með opnum viðtölum þar sem sjónarmið valinna þátttakenda 

kemur fram. Auk vettvangsathugana og opinna viðtala eru vettvangslýsingar, myndir og 

opinber gögn, s.s. námsskrár notaðar sem rannsóknargögn (McMillan 2004, bls.257-258). 

 

2.1  Rannsóknarleiðin 

 

Rannsóknarleiðin sem varð fyrir valinu var tilviksrannsókn (e. case study). Þá er 

rannsóknarefnið, staða myndlistarinnar í tveimur mismunandi skólastefnum, nálgast á 

afmarkað og  opinn hátt. Með þeirri leið var hægt að rannsaka stöðu myndlistar í 

smáatriðum og þróa þannig ítarlegan skilning á henni. Þegar aðstæður eru rannsakaðar á 

svo afmarkaðan hátt eins og í þessari tilviksrannsókn er aðleiðsla (e. induction) nokkuð 

takmörkuð við formun alhæfingar á stærri  hóp. En ljósi er varpað á stöðu myndlistar í 

þessum tveimur skólum og þannig er lesendum gefinn möguleiki á samanburði byggðum 

á eigin reynslu (McMillan 2004, bls.271-272).  

 

2.2  Gagnaöflunin 

 

Öflun gagna fór fram í febrúar og mars 2007. Þeirra var aflað með opnum viðtölum við 

tvo myndlistarkennara sem voru þannig fulltrúar sitt hvorrar kennslustefnunnar, 

einstaklingsmiðaðrar og fagmiðaðrar. Í viðtölunum var stuðst við ákveðinn 

spurningaramma (Viðauki A) en röð spurninganna fór eftir því hvernig viðtölin þróuðust 

en  kennararnir voru hvattir til að tjá sig sem mest á sinn hátt. Hvort viðtal um sig var 

rúmar tvær klukkustundir að lengd. Gagna var einnig aflað með vettvangsathugunum. 

Rannsakandi heimsótti  bekk hvors kennara tvisvar sinnum samtals átta kennslustundir og 

var að hluta þátttakandi í því sem fram fór. Athuganirnar byggðust á gátlista (Viðauki B) 
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þar sem merkt var við ákveðna þætti eins og skipulag á kennslustundinni, athafnir sem 

voru í gangi og þær skoðaðar út frá kennaranum annars vegar og nemendunum hinsvegar. 

Samskipti kennara og nemenda og viðfangsefni kennslustundarinnar voru einnig athuguð 

auk þess var aðbúnaður myndlistarkennslunnar, s.s. húsnæði og tæki skráð. Í viðbót við 

gátlistann voru athuganir á því sem fyrir augu bar skráðar strax eftir að heim var komið. 

Myndir voru teknar í báðum skólunum af kennsluumhverfinu og því hvernig vinnu 

nemenda var komið á framfæri. Aðalnámskrá og skólanámskrár skólanna voru einnig 

hluti af rannsóknargögnunum. 

 

2.3  Þátttakendur 

 

Tveir myndlistarkennarar sem starfa sinn við hvora kennslustefnuna tóku þátt í 

rannsókninni. Faglega höfðu þeir svipaðan bakgrunn. Þeir voru báðir útskrifaðir úr 

Kennaraháskóla Íslands með myndlist sem valgrein. Einnig höfðu þeir þó nokkra 

starfsreynslu sem myndlistarkennarar í grunnskólum og var reynsla þeirra beggja bundin 

við þá kennsluhætti sem þeir störfuðu við. Vettvangsathugunin var gerð í kennslu í 

fimmta bekk hjá þessum kennurum og voru þeir nemendur þannig hluti af rannsókninni. 

 

2.4  Greining gagna 

 

Við eigindlega greiningu viðtalanna var leitað að þemum sem lýstu viðhorfum 

kennaranna til myndlistarinnar, stöðu hennar í viðkomandi skóla, aga og áhuga nemenda, 

einnig til þess hluta aðalnámskrár sem fjallar um myndlist og til námsmatsins. Notuð var 

aðleiðsluaðferð þar sem flokkar eru bornir saman þar til lyklar, þemu og mynstur komu í 

ljós. Þetta gerðist með því að lesa afritun viðtalanna línu fyrir línu, aftur og aftur og bera 

saman textann við hugtakaflokkana þar til rannsakandi öðlaðist skilning á viðtölunum. 

Gögnin úr vettvangsathugununum voru unnin á svipaðan hátt. Þau voru lykluð í  þemu og 

mynstur sem kölluðu fram markmið rannsóknarinnar. 

     Í eigindlegum rannsóknum er nauðsynlegt að rannsakandinn túlki gögnin á 

trúverðugan hátt sem byggist á hlutlægri greiningu. Við þá túlkun kemur fram sjónarhorn 
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rannsakandans. Faglegur bakgrunnur höfundar er eins árs nám við myndmenntadeild 

Kennaraháskóla Íslands og eins árs nám í listfræði við Háskóla Íslands. Auk þess hefur 

hann kennt almennum bekkjum við grunnskóla með hefðbundnar kennsluaðferðir í fimm 

ár og talkennslu í grunnskólum í nokkur ár.  Þannig er starfsferill hans meira tengdur 

annarri skólastefnunni en hinni sem gæti truflað hlutlægni hans en um leið er hugsanleg 

gagnsemi fólgin í því. Í grein Rósu Kristínar Júlíusdóttur Hlutverk myndsköpunar í 

daglegu lífi ungmenna kemur fram að með sérkunnáttu rannsakandans aukist áreiðanleiki 

rannsóknarinnar (Rósa Kristín Júlíusdóttir 2006, bls.90). 
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3   Niðurstöður 

 

Hér á eftir koma fram skoðanir myndlistarkennaranna beggja á stöðu myndlistarinnar í 

sínum skóla, kennsluumhverfisins, kennsluhátta í hvorum skólanum um sig og hvernig 

aðalnámskrá og skólanámskrá nýtist kennurunum. Einnig koma fram viðhorf 

myndlistarkennarana til starfsins. Lýsingar kennaranna á þessum þáttum voru flokkaðar 

þar til heildarmynd fékkst sem birtist í sjö hugtakaflokkum og þemum sem fjallað verður 

nánar um hér að neðan. Til að gæta fyllsta trúnaðar er nöfnum skólanna og kennaranna 

breytt. Hefðbundni skólinn er hér nefndur Heiðaskóli og kennarinn þar Heiða, en skólinn 

með einstaklingsmiðaða kennsluhætti Eyrarskóli og kennarinn þar Eyrún.  

 

3.1  Starfsumhverfi   

      

Þegar meta á hvernig búið er að kennslugrein eins og myndlist í skóla vakna spurningar 

eins og hvort hún sitji við sama borð við úthlutun fjármagns og aðrar greinar. Fá kennarar 

tækifæri til að endurnýja tækjakost sinn? Hvernig er húsnæði til myndlistarkennslu 

háttað? 

 

3.1.1 Skólayfirvöld 

Í Heiðaskóla er fimmta bekk kennt þrisvar í viku í um sex vikur og fær hver hópur 80-90 

mínútur á viku að jafnaði út skólaárið. Í Eyrarskóla  er hópnum einnig kennt þrisvar í 

viku  í sex vikur í senn en þar fær hver hópur 110-120 mínútur á viku á kennslutíma 

skólaársins. Í viðtölunum við kennarana kom fram að velvilji ríkir í garð greinarinnar við 

innkaup á efni og tækjum fyrir myndlistarkennsluna. Munur er þó á skólunum þar sem 

Eyrarskóli er tiltölulega nýr og búinn nýjum tækjum frá upphafi. 

 

      […] það er allt til, það eru allar græjur til […] ef það er eitthvað sem mig vantar fæ ég það 

alveg […] aldrei verið neitt vesen […] lögð svo mikil áhersla á listgreinar í skólanum bæði 

[…] listgreinakennslu og líka inn í bekkjunum [...] Skólinn er alveg byggður á því að 

listgreinar eiga að vera í hávegum hafðar […] það er stefna skólans. Við höfum fengið margt 

hérna sem aðrir hafa ekki fengið hérna í skólanum. Við erum ekki aukaatriði […] (Eyrún). 
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     Í Heiðaskóla hefur það tekið nokkur ár að uppfæra gögn og tæki frá því sem var áður 

en Heiða tók við myndlistarkennslunni. 

 

      […] það var ekki vél til þess að sýna skyggnur [...] ekki tafla, ekkert til að sýna með, engar 

bækur hérna […] Ég þurfti ekki að vera með nein læti, þau nálguðust það […] jákvætt […] 

Kaup á efni í það sem ég er að gera er allt mjög auðsótt og aldrei fundið að því að ég eyði 

[…] (Heiða). 

 

3.1.2 Húsnæði 

Í Heiðaskóla er ein kennslustofa sem ætluð er til kennslu myndlistar. Hún er í kjallara og 

eru gluggarnir hátt á veggnum og útsýnið er til himins þaðan. Flatarmál hennar er um 46 

m² og í því rými eru tveir vaskar, auk þess geymslur bæði fyrir efni, tæki og fyrir verkefni 

nemendanna eins og sjá má á myndum I og II. 

 
      […] þessi stofa, mér finnst hún ekki boðleg fyrir greinina. Fyrst og fremst staðsetningin og 

húsgögnin […] það er allt hérna í niðurníðslu […] þetta er eina greinin sem stendur svona 

útaf [...] þetta er alltaf svolítið auka (Heiða). 

 
     Heiða hefur þá skoðun að myndlistin standi ekki jafnfætis öðrum greinum hvað varðar 

aðbúnað í skólanum. Stólarnir eru notaðir út á smíðavelli á skólalóðinni á sumrin. Aðrar 

listgreinar eins og heimilisfræði og tónmennt fengu stofur í nýbyggingu. Þegar hún spyr 

hvað líði endurnýjun myndlistarstofunnar „[…] fæ ég loðin svör og ég óttast að það eigi 

ekkert að vera að gera mikið“ (Heiða).  

 

     Í Eyrarskóla er kennslurými fyrir myndlistina tvenns konar. Tvær álíka stórar 

listgreinastofur sem eru hvor um sig um 59 m² að stærð og sést önnur þeirra á mynd III. 

Auk þeirra eru jafnan miðrými milli tveggja kennslurýma fyrir bekkjarkennslu, fimm 

svæði samtals. Þar eru veggir að hluta til upp í loft á þrjá vegu en annars lágir skilveggir 

eins og sést á mynd IV og eru þau hvert um 42 m² að stærð. Öll svæðin eru nýtt jöfnum 

höndum af myndlistarkennurunum þremur sem starfa við skólann, nema 

nýsköpunarkennslan sem fer fram í annarri listgreinastofunni. Með því að bera saman 
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myndir I og II sem eru teknar af kennslurými í Heiðaskóla við myndir III og IV úr 

Eyrarskóla hér að neðan sést glögglega sá munur sem er á húsnæði skólanna ætlað fyrir 

myndlistarkennslu. 

 

 

Mynd I Myndlistarstofan í Heiðaskóla                        Mynd II Myndlistarstofan í Heiðaskóla 

 

   
Mynd III Önnur af tveimur myndlistarstofum                 Mynd IV Miðrými fyrir myndlistarkennslu milli 

                í Eyrarskóla.                                                                      tveggja kennslurýma í Eyrarskóla. 
 

     Það kemur fram í orðum Eyrúnar að hún er ánægð með fyrirkomulagið á 

kennslurýminu sem er í hennar skóla. 

 

     […] ég vil ekki vera svona lokuð inn í einhverri stofu og útilokuð frá öllu hinu sem er að 

gerst (Eyrún).                                                                                                                                                                      
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     Kennslurými myndlistarkennslunnar í Heiðaskóla er ein stofa þar sem einn kennari 

kennir öllum bekkjum skólans myndlist. Í Eyrarskóla hafa listgreinakennararnir þrír, sjö 

svæði til umráða eftir því hvaða bekkjum er verið að kenna og hvaða verkefni er verið að 

vinna. 

 

3.2  Samskipti nemenda og kennara 

 

Í Eyrarskóla samanstendur nemendahópurinn af tveimur árgöngum þ.e. fimmta og sjötta 

bekk eins og í bekkjarkennslunni og kynjunum er blandað saman. Í Heiðaskóla er 

nemendahópurinn skipaður börnum í fimmta bekk og er skipt í stelpu og stráka bekki í 

myndlistarkennslunni. Í Eyrarskóla eru 12 börn saman í myndlist en 15 í Heiðaskóla. 

     Til að móta starfsandann í vinnuhópunum nota kennararnir mismunandi aðferðir þó 

báðir stefni þeir að því að vekja áhuga nemandanna, að þeim líði vel og hafi gaman að 

því sem þeir eru vinna.  

 
      […] þau hafi gaman að því sem þau eru að gera og ég geri ýmislegt til að kalla það fram. […] 

einhver er pínu leiður […] leita ég að einhverju litlu […] segi kannski mikið var þetta sniðugt 

hjá þér […] ertu alltaf svona sniðugur! (Heiða). 

 
     Eyrún segist vilja tengja það faginu og kennsluefninu hvernig áhuginn er vakinn.  

 
      […] sérhver tækni og grunnur byggir á listastefnu […] þannig legg ég það upp og finnst það 

vera mjög vel heppnað […] áhugasöm og vinna vel saman […] Það fer eftir verkefninu 

hvernig maður kveikir áhuga þeirra […] við að sýna þeim tækni þá fara allir af stað […] ef 

eitthvað er að henta þeim þá eru þau alveg komin á flug (Eyrún). 

 
     Í viðtölunum við kennarana kom fram hvaða umgengnisreglum þeir beita til að hafa 

áhrif á umgengni og hegðun og til að laða fram jákvæðni og tillitssemi, sem þeir vilja 

báðir ná fram. 

 

      Hlusta, vanda sig og hlýða […] ég er eins og umferðarljós […] engin ljós […] þá fer allt í 

rugl […] Ég teikna brosandi andlit […] ef eitthvað kemur upp á sleppi ég andlitinu […] 



 16 

segi ekki Óli þú varst svo óþekkur […] finn eitthvað til að hrósa fyrir […] þá finn ég 

alveg að þeir verða jákvæðir […] Skiptir alveg ótrúlega miklu máli […] ef maður ætlar 

að toga eitthvað út að leggja eitthvað inn (Heiða). 

 

     Eyrún segir að í Eyrarskóla sé notað ákveðið styrkingarkerfi fyrir jákvæða hegðun. 

Nemendur fá hringlaga pappapening sem á stendur virðing, ábyrgð og vinsemd ef þeir 

sýna tillitssemi, hjálpsemi eða aðra jákvæða hegðun óumbeðnir. Þessi umbun nýtist síðan 

bekknum í heild þegar ákveðnum fjölda peninga er náð. 

 

      […] þau reyna að vanda sig ef þau vilja virkilega fá pening […] ef einhver biður um pening, 

þó að hann sé rosalega góður […] fær hann ekki […] það er bara ég sem met það […] Sýni 

einhver þessa ábyrgð þá gef ég honum pening og segi mikið rosalega ertu duglegur (Eyrún).    

   

     Báðar nota þær röddina til að stýra atferli nemendanna. 

 

      […] ég tala ekki hátt […] ég dingla bjöllunni og þá á að hlusta […] þeim líður  

       miklu betur að hafa reglur (Heiða). 

   

      Við látum þau helst tala með inni röddinni, tala mjög lágt (Eyrún). 

 

     Í vettvangsathuguninni sást að andi samhjálpar ríkti hjá nemendum í báðum 

skólunum. Í Heiðaskóla unnu nemendur við að útfæra mósaík mynd og var algengt að 

þeir færðu öðrum liti og myndir sem nýttust þeim við vinnuna. Í Eyrarskóla unnu 

nemendur að gerð bókarkápu í anda Snorra Sturlusonar, nemandi sem var í vandræðum 

með að útfæra fjöður fékk, t.d. aðstoð frá sessunaut sínum.  

 

3.3  Kennsluhættir 

 

Skólarnir voru valdir sem fulltrúar tveggja ólíkra kennsluhátta þar sem í öðrum er 

einstaklingsmiðuð kennsla en í hinum fagmiðuð myndlistarkennsla. Auk þess að fjalla 

um kennsluaðferðirnar í viðtölunum kom fram hjá kennurunum hvernig þeir nýta 

kennslurýmið og einnig hreyfanleiki nemendanna milli kennslutíma. 
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3.3.1 Kennsluaðferðir 

Myndlistarkennararnir ráða hvernig myndlistarkennslunni er háttað í báðum skólunum. Í 

Eyrarskóla hefur myndlistin fleiri snertifleti við nemandann þar sem hún er víða samþætt 

inn í bekkjarkennsluna. Það er gert með þemavinnu í samvinnu við bekkjarkennara og 

þeir kenna gjarnan myndlist inn i bekkjum sínum. 

 

      […] ég er alveg til í að tengja það sem ég er að gera með krökkunum við […] þema […] en 

ekki þannig að kennararnir stjórni því sem ég geri (Eyrún).  

 

     Þegar kennsla hefst í myndlist með bekknum í Eyrarskóla, fara bekkjarkennararnir og 

myndlistarkennarinn yfir námsefnið á þeim tíma sem bekkurinn er í myndlist. Þá ákveður 

myndlistarkennarinn hvort hann vill taka þátt í þemavinnu með bekkjarkennurunum eða 

vinna sjálfstæð verkefni með nemendunum. 

 

      […] byrja með fimmta og sjötta bekk þá funda ég með bekkjarkennurunum […] þannig fæ ég 

innsýn í hvað þau eru að fara að gera, ég get síðan ákveðið hvort ég ætla eða hvernig […] 

taka þátt í þema með þeim og þær fá þá að vita hvað ég ætla […] við erum ekkert svona úr 

samhengi […] þetta púslast allt saman […] ég er að vinna mitt […] svo eru 

bekkjarkennararnir alveg með sitt […] við getum útfært það eins og við viljum […] Ákveðin 

atriði […] skipta máli að sé lært […] geta alveg púslast inn í þemun […] þemað stýrir okkur 

kannski ekki alveg […] Svo er svona pakki […] ég er búinn að ákveða alveg fyrirfram, sem 

þau vinna svo á sinn hátt […] þetta er auðvitað alltaf eitthvað stýrt (Eyrún). 

 
     Vinna myndlistarkennarans í Heiðaskóla er að mestum hluta unnin sem sjálfstæð 

fagvinna. Kveikja að verkefni getur verið tónlist, sögur eða komið vegna einhvers sem 

gerist í þjóðfélaginu.  

 

      Ég sýni þeim eitthvað eða segi frá […] t.d. með Kjarval við fórum á sýningu með leiðsögn, 

fórum í rútu og komum svo til baka og skoðuðum myndefni […] allt í einu tenging út í 

þjóðfélagið, benda þeim á það (Heiða).  
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     Í Heiðaskóla kemur fyrir að verkefnin tengjast vinnu bekkjarkennaranna.        

                                                                                        

      Mig langar að tengja verkefnin einhverju sem annar kennari er að gera […] svo ég tróð mér 

svolítið inn í þetta og mér var vel tekið (Heiða).  

 
     Í myndlistarkennslu í Eyrarskóla blandast saman fleiri listgreinar eins og textílmennt 

og smíði. Myndlistarkennararnir hafa sjálfir val um hvernig þeir skipta greinunum á milli 

sín. Einnig kemur það fyrir, eins og fram hefur komið að bekkjarkennarar kenna myndlist 

í sínum tímum. 

 
      […] kennararnir eru líka mikið að vinna með list […] inn í sínum tímum […] ég kenni ekki 

bara myndlist heldur líka textíl og ég er í smíði líka […] er aðallega með myndlistina […] tek 

þátt í einu eða tveimur þemum hjá fimmta og sjötta […] það getur verið textíllinn sem passar 

betur […] eða myndlist og textíll eða smíði og textíll eða allt saman […] Getum stýrt því 

svolítið sjálfar […] erum ekkert heilagar ef við treystum okkur […] bara farið í það (Eyrún). 

 

     Þar eru nemendur sem eru góðir í myndlist gjarnan fengnir til þess að aðstoða 

kennarann við kennsluna og er þannig unnið að því að efla sjálfstraust þeirra í gegnum 

styrk þeirra. 

 

      Ef þau eiga erfitt með að skrifa eða lesa eða eitthvað fleira og finna sig rosalega vel í 

listgreinum, að teikna […] þá fá þau meiri tíma […] styrkja það sem þau eru sterk í […] láta 

þau blómstra aðeins í því […] byggja einstaklinginn upp í tengslum við styrkinn […] það er 

verið að einstaklingsmiða þetta eins og hægt er […] Ef einhver er klár […] sé að honum 

gengur voða vel í einhverju og er snemma búinn […] þá stimpla ég hann sem aðstoðarmann 

[…] vön að vinna svolítið svona […] tek eftir nemendum sem eiga erfitt með margt […] eru 

til dæmis með dyslexíu en eru ofsalega góðir í myndlist […] peppast oft upp […] að vera 

svona aðstoðar […] vil nýta þessa eiginleika og leyfa þeim að njóta sín (Eyrún).     

  

3.3.2 Kennslusvæðin 

Húsnæði Eyrarskóla er opið og það er sveigjanlegt hvar myndlistarkennslan fer fram og 

eru í raun öll svæði opin fyrir myndlistina ef ekki er verið að nota þau. 

Myndlistarkennarar þar nota umhverfi skólans sem kennslusvæði líka. 
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      Kennslan í þessu rými, þessu húsi […] mjög skemmtileg […] höfum þennan möguleika að 

geta unnið saman, við þrjár með listgreinarnar […] gert ráð fyrir listgreinum alls staðar inn í 

miðrýmin […] ef einhver þarf að nota myndvarpann í miðrýminu […] get ég fært mig aðeins 

[…]  köllum þetta ekki stofu við flæðum bara […] Við erum mjög sveiganleg […] ef ekki er 

verið að nota það svæði […] öðrum velkomið að nýta það […] Erum með æðislega náttúru 

hérna í kring […] fórum til dæmis í berin […] (Eyrún). 

 
      Í Heiðaskóla er myndlistarstofan eingöngu nýtt af myndlistarkennara skólans en auk 

hennar nýtir hann lóð skólans og gangana til kennslu ef svo ber undir. 

 
      […] var í haust […] mikið með alla aldurshópa úti […] í leiðangra […] hér um allt. Teikna 

leiktæki, bíla, hús frá alls konar sjónarhorni og hjólin þarna. Stundum […] inni að vinna á 

göngunum (Heiða). 

 

3.3.3 Stöðugleiki bekkjarins  

Hreyfing er á nemendum milli bekkjarins og myndlistarhópsins í Eyrarskóla. Þannig 

getur  nemandi sem er búinn með myndlistarverkefnið farið í bekkinn og haldið áfram að 

vinna sína vinnu þar og öfugt. Vettvangsathugun leiddi í ljós að þessi hreyfing á 

nemendum trufluðu ekki aðra nemendur.  

 
      […] bekkjarkennarinn getur gefið honum leyfi til að fara eða ég ef hann er búinn með 

verkefnið hjá mér og hann vill fá að fara […] þá mega þau fara og æfa sig í einrúmi til að 

auka færni […] reynt að láta þau halda sínum hóp […] vera á sínum stað. Sum […] voða 

dugleg og búin […] og sum sækjast í að koma í listgreinar […] leyfi ég þeim alveg […] að 

teikna eða gera eitthvað […] svona flæði […] hef ekki séð nemendur sitja hérna út í horni, 

alls ekki (Eyrún). 

  

     Í Heiðaskóla heldur bekkurinn hópinn frá upphafi til loka tímans og allir eru að vinna 

sama verkefnið. Nemendur úr sérkennslu koma stundum inn í tíma og þá gjarnan með 

stuðningsfulltrúa með sér. 
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      […] hópurinn gerir það sama, sama verkefnið […] alltaf með þessa innlögn fyrir þennan 

hóp […] Þau sem gátu unnið sjálfstætt og kafað svolítið fóru náttúrulega miklu lengra 

(Heiða). 

 

3.4  Sýnileiki myndlistarinnar 

 

Stöðu faggreinar eins og myndlistar má að hluta til meta út frá því hversu sýnileg hún er 

þeim sem ganga um húsnæði skólans og foreldrum nemendanna. Til þess að koma 

sköpunarvinnu nemenda á framfæri er helst að horfa til hvernig húsnæðið hentar til þess. 

Það er undir kennaranum komið í báðum skólunum hvernig þessi þáttur er útfærður og 

einnig stýrist það af kennsluháttum. 

 

 
Mynd V Myndir nemenda í anddyri Heiðaskóla.       Mynd VI Myndir nemenda á gangi í Heiðaskóla. 

 

     Í vettvangsathugun kom fram að í Heiðaskóla er sköpunarvinna nemenda í myndlist 

hengd upp víðsvegar á göngum og í anddyri skólans eins og sést hér á myndum V og VI. 

 

      […] þau hjálpa mér að hengja upp […] krökkunum finnast vænt um það sem þau hafa gert 

[…] enginn beðið mig um að hengja upp […] er bara sjálfsagt (Heiða). 

 

     Í Eyrarskóla voru myndir í gluggum inn í alrými skólans og á veggjum á gangi eins og 

sést á myndum VII og VIII.  
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      […] stór og flottur skóli en ekki mikið pláss til að geta hengt upp, gluggarnir eru nýttir í það 

[…] vildi hafa svona eitthvað ákveðið svæði […] geta hengt upp fyrir hvern og einn […] 

alveg betrekt gangana með myndum […] þá velur maður úr eitthvað […] flott (Eyrún). 

 

     
Mynd VII Myndir nemenda í alrými í Eyrarskóla.         Mynd VIII Myndir nemenda á gangi í Eyrarskóla. 

. 

     Verkefni nemendanna eru einnig sýnileg á annan hátt. Báðir kennararnir höfðu tekið 

þátt í verkefnum með fleirum sem síðan voru sýnd foreldrum. Heiða hafði unnið að 

verkefni um víkinga á sama tíma og bekkjarkennararnir kenndu um þá og var með 

afrakstur af þeirri vinnu til sýnis þegar bekkjarkennarar buðu foreldrum að sjá þá vinnu.  

 
      Bekkjarkennararnir voru svona með hýbýli og lifnaðarhætti og flutninga á milli landa og 

hvernig fólkið klæddist og hvernig vopnin voru […] Ég var með strákahópa og fór beint í 

víkingaskipin […]  lét annan hóp fara í Jalangursteininn […] stelpuhópur […] svona of fyrir 

strákana […] Hengdum þetta upp (Heiða). 

 

     Foreldrum var einnig boðið á sýningu í Eyrarskóla sem varð til með þemavinnu um 

Afríku þar sem margir kennarar tóku þátt. Þetta kennsluform er gjarnan nýtt þar. 

 
 
      […] tóku allir þátt í þemanu tónlistarkennarinn, danskennarinn og íþróttakennarinn og við og 

matreiðslukennararnir, það er oft þannig […] afraksturinn risa sýning […] afróþema […] 

Bjuggu til trommur í smíðinni […] í tónlistinni sömdu […] einhverja bull afró og dans við 

það hjá danskennaranum og í myndlist […] hálsmen úr bréfkúlum […] hjá 

bekkjarkennaranum […] bjuggu til leirkúlur og alls konar dótarí […] þau skálduðu allt í 

kringum þetta (Eyrún). 
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     Verk nemenda í myndlist í Heiðaskóla er safnað saman í möppu sem þeir fara síðan 

með heim í lok lotunnar.  

 

     […] mappan þeirra var stútfull [...] (Heiða). 

 

     Í Eyrarskóla fara nemendur heim með verkefni jafnóðum eða þau eru geymd í 

skólanum og foreldrar geta komið og séð þau þar eða þeim er hent.     

 

      […] ekki með möppu [...] taka […] með sér heim […] ekki endilega að leggja áherslu á […] 

eitthvað sem þau þurfa að fara með heim […] Oft tilraunavinna í gangi […] gleði og gaman [...] 

ekki endilega […] þurfi að sýna eitthvað eftir það […] vinna oft samvinnuverkefni sem verður 

eftir hérna uppi í smá tíma eða bara hent [...] Þessi bók verður geymd [...] þau geta farið á 

bókasafnið og skoðað eða haft inn á svæðinu hjá sér (Eyrún). 

 

3.5  Námsmat 

 

Í viðtalinu við kennarana kom fram hvernig námsmatinu er háttað í myndlistinni. Í báðum 

skólunum eru settir fram ákveðnir þættir sem matið er byggt á. Eyrún metur nemendur 

eftir hvern tíma og gefur þá fimm, tíu, fimmtán eða tuttugu stig eftir frammistöðu hvers 

og eins og lokaeinkunn er reiknuð eftir þeim.  

 
      […] notum símat […] stuðst er við: Hugmyndavinnu, verkfærni, iðni og umgengni [...] ekki 

festast í því: „Hann teiknaði ekki nógu vel […] litar ekki nógu vel“[…] ekki bara að horfa 

hvernig verkefnið lýtur út […] heldur tilraunagleði og hvernig þú vinnur, virkni og allt þetta 

(Eyrún). 

 

     Heiða leggur mat á vinnu nemenda í lok hverrar lotu út frá þáttum sem eru 

sameiginlegir fyrir listgreinarnar í Heiðaskóla. 

 

      [...] höfum matsblað […] merkjum við ákveðna þætti […] vinnubrögðum, ástundun og 

frumkvæði og vönduð vinnubrögð […] umgengni og framkomu […] tekið saman og 

reiknað út […] alltaf í lok hvers tímabils, geymi það ekki fram á vor (Heiða). 
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3.6  Námskrár 

 

Í aðalnámskránni fyrir grunnskóla er að finna þau markmið og leiðir í kennslu sem 

skólamálayfirvöld hafa ákveðið fyrir nemendur á aldrinum frá sex til sextán ára. 

Aðalnámskráin er ekki skyldunámskrá eins og fram hefur komið. Kennarar hvers skóla 

semja sína eigin skólanámskrá sem er frekari útfærsla á kennslu við þann skóla en hún 

byggir á aðalnámskránni. 

 

3.6.1 Aðalnámskrá 

Í viðtölunum við myndlistarkennarana kom fram að í störfum þeirra gegnir 

aðalnámskráin ákveðnu hlutverki. Hún veitir þeim faglegan ramma að vinna innan án 

þess að þeir þurfi að taka hana of bókstaflega. Inntak myndlistarkennslu er þar flokkað í 

lögmál og aðferðir, félagslegt og sögulegt samhengi og fagurfræði og rýni. 

  

      […] hún stýrir aðeins […] þurfum að fylla upp í þessi markmið að einhverju leyti […] stýrir 

mér ekki þannig […] að ég velji verkefni eftir henni nákvæmlega [...] Bind mig ekkert […] 

við þessa flokka [...] þessir flokkar ekki skipta mjög miklu máli […] hún bara svona flæðir 

með [...] Fæ hugmynd að einhverju sniðugu verkefni þá skoða ég hvar passar […] jafnvel 

eftir á […] fer ekkert endilega […] fyrst í aðalnámskrána […] verð að gera þetta og þetta [...] 

Með stór verkefni […] þar flæðir inn í […] úr aðalnámskrá […] ef það passar í verkefnið 

(Eyrún). 

. 
     [ ...] langt síðan […] kíkt í hana […] finnst hún svo flókin […] lengi að átta mig á 

uppsetningunni […] Verð bara að slaka á og velja […] meginþætti […] ekki viss um að ég 

komi öllu til skila úr henni [...] Enginn skiptir sér af því […] bara hvað skiptir máli fyrir mig 

[…] svona handritið mitt […] maður vill ekki […] gera eitthvað út í bláinn […] getur ekki 

gengið [...] verður helst útundan hjá mér gagnrýnin, vil ekki hafa neikvæða umræðu […] Það 

er happa og glappa […] en reyni að hafa þessa flokka inni (Heiða). 

 

3.6.2 Skólanámskrá 

Hverjum skóla er skylt að búa sér til sína eigin skólanámskrá sem er nánari útfærsla á því 

hvernig skólinn hyggst ná fram markmiðum aðalnámskrárinnar. 



 24 

 
       Það er svona námsvísir í öllum aldurshópum [...] samdi það sjálf og kíkti í aðalnámskrána 

[…] til að vera alveg örugg […] ekki í neinum smáatriðum […] Þessir námsþættir […] ég 

kalla meginatriði […] lýsa því ekkert hvernig ég ætla að kenna […] í grafíkinni sem dæmi 

[…] segist ég taka eitthvað þrykk (Heiða). 

 
     Í Eyrarskóla er verið að vinna skólanámskrána og þau verkefni sem kennurunum 

finnast takast vel fá þar inni. 

 
      [...] tíndum út úr aðalnámskrá […] sem skiptir mestu máli [...] vorum með hana við hliðina á 

okkur, tókum punkta úr henni (Eyrún). 

 

3.7  Viðhorf kennaranna til starfsins 

 

Í viðtölunum við Eyrúnu og Heiðu kom fram að þær hafa báðar  ákveðnar skoðanir á því 

hvað sé mikilvægt í starfi þeirra sem myndlistarkennarar. Þeim þykir kennsluhættir 

skólanna styðja við faglega sýn þeirra og starfskenningu. 

 

      […] verður að vera alveg með þeim og í kringum þau […] þau þurfa alltaf að geta spurt […] 

Gott fyrir þau að vinna innan ramma […] fá ákveðin fyrirmæli um verkefni sem á að vinna og 

svo skapa þau eitthvað út frá því [...] Skiptir máli stemmningin […] vil að þeim líði vel […] 

hafi svolítið gaman að þessu (Heiða).  

 
      […] skiptir máli að krakkarnir hafi gaman að því sem þau eru að gera […] jafnframt […] að 

þau fái eitthvað nýtt […] festist ekki í einhverju fari […] fái eitthvað bæði fræðandi […] gera 

tilraunir […] skapa sjálf, eiga […] frumkvæði […] eitthvað svona í bland (Eyrún). 

  

     Spurð um viðhorf sitt til einstaklingsmiðaðrar kennslu kemur fram að Heiða óttast að 

tengsl nemenda og kennara verði ekki eins sterk og í hinni hefðbundnu kennslu og að 

fagleg markmið myndlistarkennslunnar verði útundan. 

 
      […] hrædd um að kennararnir lendi í […] myndskreytingum […] Skólarnir hljóta að geta 

ráðið því  hvort þeir fletja þetta svona út á stóra gólfinu, ég mundi ekki vilja vinna við 

það (Heiða). 
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     Aðspurð um fagmiðaða myndlistarkennslu telur Eyrún að kennarar þar fari á mis við 

samvinnu í starfi og einangrist. 

 
      […] væri svona einangruð […] vissi eiginlega ekkert hvað er í gangi í stofunum […] ekki 

eins tengdur starfsfólkinu […] vil hafa þetta líf og fjör í kringum mig […] (Eyrún). 

  
     Heiða hefur þá starfskenningu að fagmiðuð myndlistarkennsla sé grunnurinn að því að 

kennslan sé fagleg en ekki agalaus í frelsinu.  

 
      […] vil fá nemendur til samstarfs […] vera faglega trú bæði hvað myndlistina varðar og 

uppeldisfræðilega […] gera hlutina á jákvæðan hátt. DBAE skiptir miklu máli fyrir krakkana 

sem fást við list, að það sé alveg á sínum stað (Heiða). 

 

     Starfskenning Eyrúnar er sú að myndlistarkennslan eigi að vera blanda af stýrðri 

kennslu þar sem kennarinn er faglegur stjórnandi og því að nemandinn beri ábyrgð á sínu 

námi þar sem kennarinn er frekar leiðbeinandi en stjórnandi og áhersla lögð á sjálfstæði 

nemandans í vinnubrögðum. 

 

      […] leiða þau áfram ekki toga […] ég sé svona gúmmí […] sveigjanleg […] ef þau eru ekki 

að valda einhverju þá […] aðstoða þau og hjálpa þeim […] þau verða þannig ófeimnari, 

frjórri og sjálfstæðari (Eyrún). 
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4   Ályktanir 

 

Tilgangur þessarar rannsóknar var tvenns konar: Að bera saman stöðu myndlistarinnar í 

tveimur skólum þar sem kennslan er einstaklingsmiðuð annars vegar og fagmiðuð hins 

vegar og að kynnast viðhorfum myndlistarkennarann til þeirra kennsluhátta sem þeir 

vinna eftir. Rannsóknin gefur til kynna að þó nokkur munur sé á stöðu myndlistarinnar í 

þessum tveimur skólum, en einnig að kennararnir séu mjög ánægðir með að vinna eftir 

þeim kennsluháttum sem eru viðhafðir í skólunum sem þeir starfa við.  

     Niðurstöðurnar sýna að aðstaða myndlistarinnar í skólunum er ólík. Munurinn felst í 

því að húsnæði ætlað henni í Heiðaskóli er gamalt og hefur mætt afgangi við endurnýjun 

húsnæðis fyrir sérgreinar og almenna kennslu. Þar er eina myndlistarstofa skólans um 46 

m² að stærð í kjallara og hefur útsýni til himins þar sem gluggar eru hátt á veggjum. 

Eyrarskóli er nýr skóli og við hönnun hans sem einstaklingsmiðaðs skóla er listgreinum 

gert hátt undir höfði. Myndlistarkennararnir þrír hafa not af sjö svæðum, fimm 

miðrýmum milli tveggja kennslustofa hvert um 42 m² að stærð og tveimur stofum, hvor 

um sig um 59 m². Segja má að myndlistarkennslan gangi fyrir þar því hún fær jafnvel 

meira fjármagn en aðrar greinar. Það er erfitt að bera saman stærð húsnæðis ætlað 

myndlistarkennslu í skólunum þar sem skipting milli listgreina er ekki eins skýr í 

Eyrarskóla og í Heiðaskóla. Samt tel ég að fjölbreytt húsnæði Eyrarskóla mæti betur 

þörfum kennara og nemenda við vinnu hinna ýmsu verkefna í myndlistinni. 

      Nemendahóparnir eru misstórir í skólunum þar sem 25% færri nemendur eru í hóp í 

Eyrarskóla en Heiðaskóli. Þessi munur breytir miklu um það hvernig hverjum og einum 

nemanda er sinnt og komið til móts við þarfir hans í náminu. Báðum kennurunum tekst 

að skapa jákvætt andrúmsloft í skólastofunni þar sem skoðanir bæði kennarans og 

nemandanna eru virtar. Auk þess að vera með færri nemendur í hóp fær hver bekkur í 

Eyrarskóla fleiri mínútur á viku yfir skólaárið eða sem svarar til um 35% meira 

tímamagns í viku hverri en Heiðaskóli. Eins og kemur fram í listgreinakafla 

aðalnámskrár (1999, bls.5) er hverjum skóla heimilt að bæta við tímum umfram það 

tímamagn sem námskráin kveður á um. Þar eru fjórir tímar á viku ætlaðir 

skyldulistgreinunum þremur: Myndlist, textílmennt og tónmennt. Á þessu sést að staða 

myndlistarinnar í Eyrarskóla er mun betri og námi nemenda á þessu sviði gert þar hærra 
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undir höfði. Þar hefur verið tekin meðvituð ákvörðun um að fjölga tímum í myndlist 

hugsanlega á kostnað einhverra annarra greina.  

     Það kemur fram í viðtölunum við Eyrúnu og Heiðu að kennsluaðferðir þeirra eru afar 

ólíkar. Í Eyrarskóla tengist myndlistin oft annarri kennslu eins og í þemaverkefnum 

unnum í samvinnu við bekkjarkennarana og þeir kenna gjarnan myndlist inn í bekkjum 

sínum. Þar eru heldur ekki skörp skil milli ákveðinna listgreina því hugsanlegt er að sami 

myndlistarkennari kenni auk myndlistar, textílmennt og smíði. Eyrún hefur fullkomið val 

um hvað og hvort hún vinnur myndlistarverkefni með bekkjarkennurunum. Þessu er 

öðruvísi farið í Heiðaskóla. Þar þarf Heiða að troða sér inn í verkefni annarra kennara 

með myndlistina, eins og kom fram í vinnunni um víkingana. Húsnæði skólanna ýtir 

vissulega undir þessa kennsluhætti. Í Heiðaskóla er myndlistarstofan í kjallara og þó 

nokkur vegur fyrir nemendur að fara úr bekkjarkennslu í myndlistina. Í Eyrarskóla eru 

miðrýmin sem eru ætluð myndlistarkennslunni á milli kennslustofanna og því er hún í 

meiri nálægð við nemendur og bekkjarkennara. Þessi nálægð auðveldar samvinnu 

kennara og nemendur eiga auðveldara með að færa sig á milli faggreina þegar þeir hafa 

lokið verkefnum sínum, hvort sem það er að fara úr myndlist í bekkjarkennslu eða öfugt. 

Það kom mér skemmtilega á óvart hvað nemendurnir voru sjálfstæðir í vinnubrögðum og 

þjálfaðir í að færa sig á milli svæða án þess að trufla aðra eða valda hávaða. Það virðist 

þó ekki útilokað að breyta kennsluháttum  ef vilji er fyrir því þó húsnæðið sé ekki hannað 

með tilliti til þeirra.  

     Í vettvangsathugunum kom í ljós að vinnu nemenda var komið á framfæri á svipaðan 

hátt í skólunum. Þó var að finna í Eyrarskóla verk eftir nemendur á bókasafni sem var 

ekki í Heiðaskóla. Aftur á móti fá nemendur að fara heim með alla sína vinnu í 

Heiðaskóla og gefst foreldrum þá tækifæri á að skoða og meta hana þar. Þar sem 

Eyrarskóli leggur áherslu á listgreinar hafði ég búist við að hún væri sýnilegri þar en í 

Heiðaskóla sem ekki var raunin. 

     Það er forvitnilegt að bera saman námsmatið í myndlist hjá skólunum tveimur. Þeir 

þættir sem stuðst er við þegar mat er lagt á vinnu nemenda eru alveg sambærilegir. Ætla 

mætti að nokkur mismunur kæmi þar fram í ljósi svo ólíkra kennsluhátta en í báðum 

skólunum byggir matið á námskránni. Það sem ber á milli er að Heiða framkvæmir sitt 

mat í lok hverrar lotu, en Eyrún notar símat sem fer fram eftir hvern tíma og er því 
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gagnsærra. Æskilegt er að styðjast við símat og sjálfsmat en hvorugt er viðhaft í 

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

      Ekki kemur á óvart að báðir kennararnir nýta aðalnámskrána á svipaðan hátt í kennslu 

sinni. Hún er viðmið sem veitir þeim þeim faglegt öryggi í verkefnavali. Þetta styður 

skoðun Tomlinson (2000, bls.8) að ekki sé nauðsynlegt að breyta námskránni þó 

kennsluháttum sé breytt, því í henni komi fram hvað á að kenna en skólarnir ákveði 

hvernig það er gert. Skólanámskrá, sem skylt er að setja við hvern skóla, endurspeglar 

þannig stefnu skólans í kennsluhátttum. Þar sem Heiða er eini myndlistarkennarinn við 

skólann ber hún alfarið ábyrgð á framsetningu á myndlistarkennslunni í skólanámskránni. 

Hún er hins vegar unnin í samvinnu listgreinakennaranna í Eyrarskóla, en vinnu þeirra 

við skólanámskrána er ekki lokið. Aðalnámskráin er höfð að leiðarljósi við gerð hennar í 

báðum skólunum. 

     Í niðurstöðunum kemur fagleg sýn beggja kennaranna skýrt fram og er fróðlegt að sjá 

hversu ólík hún er. Heiða hefur þá skoðun að kennarinn eigi að vera í aðalhlutverki, hann 

stýri hópnum styrkri faglegri hendi, er alltaf nálægur og nemendunum á að líða vel. Hjá 

Eyrúnu kemur fram að kennarinn eigi að gegna tvenns konar hlutverki. Hann á að vera 

leiðtoginn sem stýrir hópnum í ákveðnum verkefnum, en eigi einnig að vera sá sem 

aðstoðar nemendur í tilraunum og skapandi vinnu. Þannig telur hún að með nemendunum 

eflist frjó hugsun og sjálfstæði. Á þessu sést hversu vel starfskenning beggja fellur að 

kennsluháttum þess skóla sem þær starfa við. Skoðanir þeirra á hinum kennsluhættinum 

styðja þetta enn frekar. Eyrún þekkir fagmiðaða myndlistarkennslu úr æfingarkennslu 

sinni við Kennaraháskóla Íslands. Hún telur helsta ókost hennar vera hversu kennarinn er 

einangraður í starfi sínu. Á hinn bóginn óttast Heiða að með einstaklingsmiðaðri kennslu 

verði staða myndlistarinnar mun verri en hún er í hennar skóla. Sá ótti sem Heiða lætur 

hér í ljós deilir hún eflaust með fleirum. 

     Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að raunin er önnur. Myndlistinni er gert hærra undir 

höfði í Eyrarskóla hvað varðar tímamagn, fjármagn og húsnæði. Einnig er augljóst að 

myndlistin þar hefur fleiri snertifleti við nemendurna í námi þeirra. Þetta á sér stað í 

þemavinnu listgreinakennara og bekkjarkennara, einnig við það að bekkjarkennarar taka 

hana jafnvel inn í sína kennslu og nemendur fara gjarnan í myndlistina úr öðrum greinum 

eftir að hafa lokið verkefnum þar. Í ljósi þessarar rannsóknar tel ég fleiri rök hníga að því 
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að staða myndlistarinnar sé sterkari í einstaklingsmiðaðri kennslu við Eyrarskóla en í 

fagmiðaðri við Heiðaskóla. 
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5  Umræða 

 

Í nútíma samfélagi eru börn berskjölduð fyrir því myndræna áreiti sem dynur á þeim auk 

þess sem gerðar eru kröfur til þeirra um að geta brugðist við því á ýmsan hátt. 

Skólayfirvöld hafa þeim skyldum að gegna að fylgja eftir þeirri þróun og búa nemendur 

undir að takast á við það umhverfi sem þau lifa í og framtíðina eins vel og kostur er. Einn 

þeirra þátta sem ekki hefur verið lögð rækt við sem skyldi í skólastarfinu er að efla 

sköpunargetu einstaklingsins. Það endurspeglast í því að listgreinar njóta ekki sömu 

virðingar eða stöðu og aðrar kennslugreinar og eru jafnan nefndar „aukagreinar“ í 

daglegu tali. Við skoðun námskrár sést á því tímamagni sem myndlistinni er úthlutað í 

viðmiðunarstundaskrá að hún er enn jaðargrein, sem gefur ennfremur til kynna hversu 

veika stöðu hún hefur innan skólakerfisins. 

     Þessi rannsókn leiðir í ljós að sá skóli sem hefur einstaklingsmiðaða kennsluhætti gerir 

myndlistinni hærra undir höfði en hinn sem hefur fagmiðaða kennslu. Henni er þar 

úthlutað meira fjármagni en fer til annarra námsgreina, hún fær meira kennslurými og 

tímamagn en í samanburðarskólanum og áhrifa hennar gætir einnig víðar í skólastarfinu 

eins og í þemavinnu listgreinakennara og bekkjarkennara. Það ætti að auðvelda börnum 

að lesa hið flókna myndmál samfélagsins, ef staða myndlistar í skólastarfinu er styrkt og  

þau verða einnig hæfari að mæta aukinni þörf vinnumarkaðarins fyrir skapandi hugsun. 

     Þar sem aðeins tveir skólar voru bornir saman í þessari rannsókn er varasamt að 

alhæfa út frá niðurstöðum hennar, þær ættu þó að vera myndlistarkennurum og 

skólayfirvöldum hvatning til að taka upp einstaklingsmiðaða kennsluhætti í sínum 

skólum.  
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Viðauki A 
 

Samtalsrammi fyrir kennara 
 

 
Skóli:_________________________________________________________________ 
 
Nafn kennara:___________________________________________________________ 
 
Dagsetning:____________________ 
 
Aðstæður:_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
1. Veruleiki kennarans eins og hann sér hann og viðhorf hans til náms og kennslu. 
 
Hvernig metur þú aðstæður þínar? 
              Aðstæður almennt: Kennslugögn, námsbækur, s.s. handbækur, fræðibækur. 
              Annar aðbúnaður: Litir, tæki fyrir grafík, vatnslitun og leirvinnu. 
 
Hvernig hagar þú þinni kennslu? 
              Hvað eru margir kennarar í kennslustund? 
              Hvað er nemendahópurinn stór í hverri kennslustund? 
              Er nemendahópurinn á sama aldri? 
              Getur þú lýst fyrir mér velheppnaðri kennslustund eða verkefni? 
              Kennsluhættir: Fyrirlestrar, umræður, innlagnir, einstaklingsvinna, hópvinna,    
                                      skyggnur, myndbönd. 
              Er myndlistin kennd með öðrum greinum? 
 
Sýnileiki myndlistar í skólanum 
              Hvar sést vinna nemenda innan skólans? 
              Hvernig kynnast foreldrar vinnu nemenda? 
 
Nemendur 
              Finnst þér nemendur almennt áhugasamir um námið? 
              Hvernig tekst þér best að vekja áhuga þeirra? 
              Hvernig gengur þeim að hlusta, taka með sér upplýsingar og vinna úr þeim? 
              Hefur nemandinn kennarann við hendina - nálægan? 
              Eru allir að gera það sama á sama tíma? 
 
Námsmat 
              Hvernig hagar þú námsmati? 
              Tekur þú tillit til framfara, frumkvæðis og vinnulags eins og kveðið er á um í  
              aðalnámskrá? 
              Er námsmat þitt grundvallað á markmiðunum: Lögmál og aðferðir, sögulegt og  
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              félagslegt samhengi og fagurfræði og rýni, eins og segir í Aðalnámskrá? 
 
Nám og kennsla 
              Ertu sátt(ur) við þína eigin kennslu? 
              Ertu sátt(ur) við stöðu myndlistarinnar í skólastarfinu? 
              Líta stjórnendur á hana sem alvöru fag - aðrir kennarar? 
              Er myndlistarkennslan samþætt öðrum greinum? 
 
Samanburður á fagmiðaðri og einstaklingsmiðaðri kennslu – kostir og gallar 
 
2. Afstaða til aðalnámskrár – myndlist 
 
Notar þú aðalnámskrá? Ef svo er hvernig? 
 
Er til skólanámskrá? Notar þú hana? 
 
Í aðalnámskrá er inntak myndlistarnáms flokkað í: 
              Lögmál og aðferðir greiningar. 
              Félagslegt og sögulegt samhengi. 
              Fagurfræði og rýni. 
              Ertu sátt(ur) við þessa flokkun? Ef ekki – hvert ætti inntak myndlistarnáms að  
              vera? 
              Hvaða áhrif hefur þessi flokkun á þína kennslu? 
 
Í aðalnámskrá er gert ráð fyrir fjórum kennslustundum á viku fyrir þrjár listgreinar, þ.e.  
myndlist, textílmennt og tónmennt 
              Hver er skoðun þín á því? 
 
Hvaða augum lítur þú aðalnámskrá? Veitir hún þér stuðning í starfi? 
 
Fylgist einhver með því að þú farir eftir aðalnámskrá? 
 
Fylgist einhver með því að þú farir eftir skólanámskrá? 
 
Hver er starfskenning þín? 
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Viðauki B 
 

Vettvangsathugun í kennslustund 
 

 
Skóli:___________________________________________________________________ 
 
Nafn Kennara:___________________________________________________________ 
 
Dagsetning:______________________________________________________________ 
 
Bekkur/árgangur:_________________________________________________________ 
 
Rannsóknarspurningin er: Hver er staða myndlistar innan tveggja ólíkra skólastefna? 
Samanburður á fagmiðaðri og einstaklingsmiðaðri kennslu í myndlist. 
 
1. Hvernig skipulag er í kennslustundinni? 
 
Hvernig er hlutunum stillt upp? Eru nemendur að vinna í hópum eða sitja þeir í röðum 
gengnt kennaranum? Hvernig er stofan innréttuð? Myndir? Tæki? Hvaða kennslutæki eru 
í notkun og hvernig eru þau notuð? Hvaða námsgögn eru notuð og hvernig eru þau 
notuð? 
 
Teikning 
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Skrifleg lýsing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hvaða athafnir eru í gangi? 
 
 
2.1 Hvað gerir kennarinn? 
 
Í hvaða hlutverki er hann helst? Er hann mikið í því að útskýra upp við töflu eða 
myndvarpa? Hvernig notar hann þessi hjálpartæki? Notar hann hluti til úskýringa? Er 
hann með sýnikennslu? Eða örvar hann nemendur í að vinna skapandi – sjálfstætt? 
Gengur hann á milli nemenda og leiðbeinir og hjálpar þeim? Hvernig? 
  
                                                                                             Lítið – mikið 
 
2.1.1 Heldur hann fyrirlestur/ innlögn?                            1     2     3     4     5          
2.1.2 Útskýrir hann efnið upp við töflu?                          1     2     3     4     5 
2.1.3 Notar hann hluti til útskýringa?                               1     2     3     4     5 
2.1.4 Gengur hann um og leiðbeina einstaka nem.           1     2     3     4     5 
2.1.5 Örvar hann skapandi/sjálfstæða vinnu nem.            1     2     3     4     5 
 
Athugasemdir 
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2.2. Hvað gera nemendur? 
 
Í hvaða hlutverkum eru nemendur helst? Eru þeir að vinna einir? Leiðbeina þeir öðrum 
nemendum? Eru nemendur að skapa/ uppgötva sjálfir? Vinna allir sama verkefni? 
 
                                                                                               Lítið – mikið 
 
2.2.1 Eru nemendur áhugasamir/ virkir í tímanum?           1     2     3     4     5 
2.2.2 Tengist vinna nemenda öðrum námsgreinum?          1     2     3     4     5 
2.2.3 Vinna allir sama verkefnið á sma tíma?                    1     2     3     4     5 
2.2.4 Eru nemendur að leiðbeina öðrum nemendurm?       1     2     3     4     5 
2.2.5 Eru nemendur að skapa/ uppgötva sjálfir?                 1     2     3     4     5 
2.2.6 Vinna nemendur eftir beinum fyrirmælum?              1     2     3     4     5 
 
Athugasemdir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Samskipti kennara og nemenda 
 
Er hægt að segja að í stofunni hafi ríkt umburðarlyndi gagnvart hugmyndum, spurningum 
og framlagi allra nemenda og kennarans? Sýnir kennari hugmyndum nemenda áhuga? Er 
kennari að leita eftir hugmyndum og skilningi nemenda? Gefur kennari nemendum tíma 
til að túlka/ tjá sig um verk sín? Spyrja nemendur kennara spurninga? Hvar leita 
nemendur svara við spurningum (í bókum, kennaranum, hjá öðrum nemendum)? 
 
                                                                                            Lítið – mikið 
 
2.3.1 Ræða kennarar og nemendur saman?                        1     2     3     4     5 
2.3.2 Sýnir kennari hugmyndum nemenda áhuga?             1     2     3     4     5 
2.3.3 Er kennari að leita eftir hugmynd./skilningi nem.?    1     2     3     4     5 
2.3.4 Eru nemendur að túlka/ tjá sig um verk sín?  1     2     3     4     5 
2.3.5 Leita nemendur svara við spurningum sínum?          1     2     3     4     5 
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Athugasemdir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Hvert er viðfangsefni kennslustundarinnar? 
 
Um hvað er verið að fjalla í tímanum? Hvað er nemendum ætlað að vinna (læra)? eru 
nemendur að læra hugtök? Eru nemendur að útfæra hugtök/ lögmál, s.s. fjarvídd, 
litablöndun? Tilheyrir viðfangsefni tímans fleiri námsgreinum? 
 
                                                                                           Lítið – mikið 
 
2.4.1 Læra nemendur ný hugtök?                                 1     2     3     4     5 
2.4.2 Vinna nemendur með hugtök/ lögmál                 1     2     3     4     5 
2.4.3 Þjálfast nemendur í TÆKNI                                1     2     3     4     5 
2.4.4 Er LISTASAGA kennd?                                      1     2     3     4     5 
2.4.5 Þjálfast þeir í GAGNRÝNI?                                1     2     3     4     5 
2.4.6 Er FAGURFRÆÐI kennd?                                  1     2     3     4     5 
 
Athugasemdir 
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3. Kennsluaðstaða – Kennslustofa 
 
3.1 Hefur skólinn sérbúna kennslustofu fyrir myndlistarkennslu? 
 
3.2 Er hún útbúin fyrir mismunandi svið myndlistar, s.s. teikningu, vatnslitun, grafík,  
      leirvinnu? 
 
3.3 Hvernig er nýting stofunnar? Allir árgangar, notað sem heimastofa, notuð fyrir aðra  
      kennslu en myndlist? 
 
3.4 Er um að ræða rúmgóða kennslustofu (mæla)? 
 
3.5 Hvar er efnis- og áhaldageymslan? 
 
3.6 Hvernig vinnupláss er á borðum? 
 
3.7 Hvernig eru möguleikar á að hengja upp listaverk nemenda? 
 
3.8 Hvernig tæki eru í stofunni? 
 
3.9 Hvað með gögn og annan búnað (pensla, liti, pappír, grafíkáhöld, leirbrennsluofn)? 
 
3.10 Hvað með tölvu, skyggnusýningarvél eða myndvarpa? 
 
3.11 Aðgengi að vatni. 
 
3.12 Annað. 
 
 
4. Skólinn og umhverfi hans 
 
4.1 Er umhverfi skólans nýtt fyrir myndlistarkennslu t.d. skissuteikningar, litaathuganir. 
 
4.2 Er aðstaða eða efni í skólanum sem gæti nýst við myndlistarkennslu ef því væri að   
skipta, en hafa ekki verið notuð í þeim tilgangi? 

 
4.3 Hefur skólinn yfir að ráða sérstökum tækjum, búnaði eða kennslutækjum sem gætu 
nýst í þágu myndlistar, en hafa ekki verið notuð í þeim tilgangi? 
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