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Ágrip 
 

Myndlist hefur í gegnum tíðina gegnt mikilvægu hlutverki og þjónað 

margvíslegum tilgangi. Maðurinn hefur meðfædda þörf fyrir að tjá sig á 

myndrænan hátt og í takt við það hefur vægi kennslu og miðlunar myndlistar 

aukist jafnt og þétt. Þessi ritgerð fjallar að mestu leyti um þróun 

myndmenntakennslu skólaskyldra barna og unglinga á Íslandi, hvernig hún var 

kennd áður fyrr og hvað setti mark sitt á þróun myndlistarkennslu til dagsins í 

dag. Til þess að komast að þeirri niðurstöðu voru tekin viðtöl við níu útvalda 

einstaklinga, fjóra fyrrverandi myndmenntakennara, fjóra nústarfandi 

myndmenntakennara og einn myndlistarnemanda frá byrjun 20. aldar.  Einnig 

voru námskrár frá árunum 1929-2007 skoðaðar ásamt öðrum rituðum heimildum. 
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1. Inngangur 
 
Öll listgreinakennsla miðar að því að þroska sköpunargáfu, efla sjálfsvitund og 
auka menningarskilning nemenda. Við gerð námskrár ber að taka tillit til þess að 
mannlegir hæfileikar greinast í mörg svið, sem ber að þroska í skólastarfi. 
Listgreinarnar eru í eðli sínu ólíkar og höfða til ólíkra þátta mannlegra hæfileika. Í 
listkennslu er verið að þjálfa þætti, sem nauðsynleg undirstaða alhliða tilfinninga- 
og vitsmunaþroska og verða best þroskaðir fyrir tilstilli viðkomandi listgreina. 
(Markmið listkennslu í grunnskólum og framhaldsskólum 1997:4). 

 

Frá upphafi hafa menn fundið hjá sér hvöt  til að tjá sig með myndum og 

málverkum. Aðferðir við gerð myndanna hafa breyst og þróast en alls staðar 

kemur fram sú sterka þörf mannsins til að tjá sig.  Mikil og löng þróunarsaga 

hefur orðið til frá því hellisbúar gerðu sínar fyrstu myndir á hellisveggi og fram til 

þess tíma er nútímamaðurinn notar málningarsprautur og rúllur við að skapa 

myndverk sín (Þórir Sigurðsson 1967:3). 

 Frá örófi alda hafa myndir verið gerðar með einföldustu tækjum og efnum. 

Í myndlist eru engin efni eða aðferðir talin vera fínni en önnur, það er ávallt verkið 

sjálft sem skiptir mestu máli. Því eru engar reglur til í myndlist sem leiða til 

fullkominnar kunnáttu, hvorki í teiknun eða málun. Það verður ekki nokkur 

fullnuma í myndlist - sama hversu mikið og lengi er lært. 

 Myndlistarkennsla barna og unglinga á skólaskyldualdri á sér langan 

aðdraganda. Til að skilja betur myndlistarkennslu skólabarna eins og hún er í 

dag, er mikilvægt að skoða hvernig myndlist var kennd áður fyrr.  Svo virðist sem 

að myndmennt hafi ekki fengið mikinn tíma í stundatöflu hér áður til að hún tæki 

ekki tíma frá öðrum greinum skólans. Fram kemur í drögum að námskrá 1950: 

„Með námsskrá þessari er ekki att til kapps við aðrar námsgreinir í því skyni að 

hrifsa undir teiknunina æ fleiri og fleiri tíma hinnar yfirfullu stundaskrár“ (Drög að 

námskrám í teiknun og skólaíþróttum1950:26). En í dag hefur sem betur fer 

myndmennt aukist í skólunum og vægi hennar er meira.  

Hér verður að nokkrum hluta farið yfir sögu myndmenntakennslu barna og 

unglinga á skólaskyldualdri frá síðustu árum 19. aldar til dagsins í dag. Stuðst 

verður við viðtöl við átta myndmenntakennara, aðalnámskrá og fleiri heimildir. 
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2. Teiknikennsla í barnaskóla síðustu ár 19. aldar og í byrjun 20. aldar 

 

Í bók um Sögu Reykjavíkurskóla stendur að teikning hafi fyrst verið kennd 

veturinn 1877-1878. Í reglugerð frá 1877 er teiknun talin vera ein námsgreinanna 

og er mælt með því að hún skuli vera kennd í þremur neðstu bekkjum skólans, í 

eina stund á viku fyrir hvern bekk. Um kennsluna er sagt fyrstu árin: „Piltar voru 

látnir teikna eftir uppdráttum á töflunni og bókum“ (Einar Magnússon 1975:240). 

Þegar lesið er áfram í þessari bók stendur að svipuð kennsla hafi verið í 

teikningu fram til ársins 1904. Um kennsluna segir: „Kennslan skal miða að því 

að örfa eptirtekt nemendanna, svo að þeir geti dregið upp myndir af auðveldum 

hlutum, sem þeir hafa fyrir sjer“ (Einar Magnússon 1975:240).  

Áhugavert er að lesa um að svo virðist sem aðeins drengir hafi fengið 

teiknikennslu á þessum árum því að hvergi er minnst á stúlkur í ofangreindri 

heimild. 

Árið 1859 var samþykkt á Alþingi að óska eftir barnaskóla í Reykjavík og 

árið 1862 tók þar til starfa lögskipaður barnaskóli sem hefur starfað óslitið síðan 

(Gunnar M. Magnússon 1939:313).  

 Þess er getið í Sögu barnaskóla í Reykjavík til 1930 að heimildir um 

teiknikennslu fyrir 1930 hafi verið litlar sem engar. Í bókum skólans er ekki getið 

um kennslu í teikningu nema að árið 1894 hafi Bjarni Sæmundsson kennt 

uppdrátt tvær stundir á viku. Einnig er þar nefnt að fyrir þennan tíma hafi lítið 

verið kennt í uppdráttarlist í skóla Reykjavíkur (Ármann Halldórsson 2001:67). 

 Í Skólablaðinu frá árinu 1910 er grein um að teiknun hafi verið skipuð með 

öðrum námsgreinum skólans. Þó var langt frá því að hún hafi verið kennd á þann 

hátt að hún gerði gagn og er ástæðan þá helst að vantað hafi kennara í þessa 

grein.  Svo vitnað sé beint í Skólablaðið þá stendur þar orðrétt: 

 
Langt er síðan teiknun var skipað á borð með þeim námsgreinum, sem síst þótti 
mega án vera í skólanum; en langt er enn frá að hún sé alstaðar kend svo, að hún 
geri það gagn, sem fyrir mönnum hefur vakað. Hér á landi er mesti hörgull á 
kennurum í þessari grein, og verður hún því víða út undan (Skólablaðið 
1910:4,1:11). 
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Svo virðist sem víða hafi kennsla í teikningu verið á þann hátt að börn hafi 

verið látin draga upp myndir eftir öðrum myndum. Þessar myndir voru kallaðar 

forteikningar (Skólablaðið 1910:4,1:11-12). 

 Fanney Þorsteinsdóttir er fædd 2. febrúar árið 1915 á Drumboddsstöðum í 

Biskupstungum í Árnessýslu. Hún ólst þar upp til tvítugs en flutti þá til 

Reykjavíkur. Fyrstu skólaárin var hún í farskóla eða frá átta ári aldri. Þegar hún 

var þrettán ára fór hún í einn vetur í barnaskóla í Reykholti. Þar man hún eftir 

sinni fyrstu teiknikennslu eins og það var kallað þá. Sú kennsla fólst fyrst og 

fremst í því að nemendur fengu afhentar bækur þar sem þeir voru látnir draga 

upp myndir eftir strikum og punktalínum. Þetta fannst Fanneyju frekar ómerkileg 

kennsla því hún hafði teiknað og málað síðan hún var lítil stúlka. Margir 

samnemendur hennar kunnu ekki að beita blýanti eða fylgja eftir fyrirmælum 

kennarans um að draga þessar myndir upp.  Kennarinn átti það til biðja Fanneyju 

að sýna samnemendum sínum hvernig ætti að fara að þessu og olli það 

öfundsýki þeirra í hennar garð. Henni þótti þetta leiðinlegt og því fannst henni 

ekki gaman í þessum tímum.  

 Eins og áður er getið hafði Fanney bæði teiknað og málað frá barnsaldri. 

Hún notaði vatnsliti mikið þar sem olíulitir voru þá mjög dýrir og sjaldgæfir. Þessi 

iðja hennar þótti skrítin af sveitungum hennar þar sem hún var kvenmaður og átti 

að nota tímann í eitthvað þarfara. Ekki var eins hart tekið á karlmönnum ef þeir 

sýndu áhuga í þessa átt. Fanney málaði myndir af hestum fyrir bændur í sveitinni 

og borguðu þeir henni einhvern smáaur fyrir. Þegar hún var sextán ára gömul var 

hún beðin um að mála mynd af þremur verðlaunasauðum sem einn stórbóndinn 

átti og var mjög stoltur af. Bóndinn varð það ánægður með myndina að hann 

sendi hana til Reykjavíkur í innrömmun. Þar vakti myndin mikla athygli og var þá 

Fanneyju boðið að koma til Reykjavíkur til að hefja nám í listaskóla.  Kennari var 

þá Guðmundur Thorsteinsson, einnig þekktur sem listamaðurinn Muggur. Hann 

sagði við Fanneyju að hún myndi ná langt ef hún héldi áfram að læra. En listnám 

var dýrt á þessum tíma og erfitt fyrir unga stúlku úr sveit að stunda nám í 

Reykjavík. Fanney gafst upp eftir einn vetur og fór aftur heim í sveitina. Fanney 
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segir að myndlist sé miklu meira en handverk. Hún er líka hugsun og tilfinning 

(Fanney Þorsteinsdóttir 2009). 

 Í öðru tölublaði Skólablaðsins árið 1910 er grein með fyrirsögninni 

Teiknikennsla. Þar fjalla tveir teiknikennarar á þessum tíma um eldri og yngri 

aðferðir til að kenna teiknun. Annar kennarinn, sem er nefndur Hr. L. Th., tekur 

að sér að verja forteikningar.  

 
Ég er nú búin að kenna teikningu í nokkur ár – frá því teikning var fyrst kend – og 
hef ég látið nemendurna teikna bæði eftir myndum og hlutum; og reynslan hefur þá 
sýnt mér að ánægjan og áhuginn er miklu meiri hjá nemendunum, þegar þeir hafa 
fengið myndir til að teikna eftir heldur en hluti (L. Th. 1910:4,6:81-82). 

 

 Þessi kennari telur að það sé mikill misskilningur að börn þurfi hluti til að teikna 

eftir. Hann vill sjá börn frekar teikna rósir og aðrar náttúrlegar fyrirmyndir frekar 

en hrífuhausa, sagir eða stóla. Hann telur að börn þurfi að vera orðin töluvert 

þroskuð til að teikna ýmsa hluti.  Það verði fyrst að kenna þeim að teikna eftir 

mynd af hlutum, áður en þau fá að glíma við hlutina sjálfa. Hann telur ekki 

mikilvægt að nota liti í teikningu (L.Th. 1910:4,6:81-83). 

 Fröken Laufey Vilhjálmsdóttir er ekki á sama máli og Hr. L. Th. Hún segir 

að börn læri ekki að sjá rétta lögun og liti hluta eftir myndum heldur verði þau að 

fá að skoða hlutina og þekkja. Forteikning sýni hluti aðeins frá einni hlið. 

  
Barnið þarf að skoða hlut þann, er það teiknar, í krók og kring, þarf að þekkja 
hann, ef teikningin á að verða glögg, það er rétt. En forteikningin sýnir hlutina 
aðeins frá þeirri hlið eða þeim hliðum, er sneru að þeim er gjörði frummyndina. 
 

Fröken Laufey segir að teiknigáfa sé meðfædd börnum og það þurfi engin rök að 

færa fyrir því. Hún bendir einnig á nýjustu aðferðir í teikningu eftir velmetinn 

breskan teiknikennara sem kennir teikningu án forteikninga. Hún minnist einnig á 

mikilvægi þess að leyfa börnum að leika sér með liti. Gæta þurfi þess að litir séu 

hreinir og bjartir því börn elska hreina og fagra liti (Laufey Vilhjálmsdóttir 

1910:4,6:83-84). 

Álit almennings á teiknun var ekki mikið á þessum árum og fólki fannst 

sem að hún tæki tíma frá öðrum þarflegri greinum skólans. „Fólkið sér ekki að 
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nokkurt gagn sé í henni, telur hana eins og annað fikt, sem ekki geri annað en 

eyða tímanum frá öðru þarflegra“ (Skólablaðið 1910:4,1:11-12). Eitthvað virðist 

höfundur þessarar greinar hafa verið ósammála almenningi, þar sem hann telur 

að ekkert sé mikilvægara en að opna augu barna og kenna þeim að sjá og 

skynja það sem fyrir augu ber. Hann segir að það sé meginþáttur í svo til öllu 

námi og að góð teiknikennsla komi þar sterkt við sögu. Einnig segir þessi sami 

höfundur að takmark teiknikennslu í barnaskólum ætti að vera að leiða nemendur 

út í daglegt líf, kenna þeim að horfa í kringum sig og teikna á blað það sem þau 

sjá og upplifa.  Á þann hátt læri þau teiknun (Skólablaðið 1910:4,1:11-12). 

 Samkvæmt Almenningsfræðslu á Íslandi 1880-2007 var dráttlist eða 

teiknun kennd allvíða þegar á fyrstu árum aldarinnar. Nemendur voru látnir fá 

verkfæri í hendur og þannig var verið að æfa hug og hönd í sameiningu. Einnig 

var verið að bæta þekkingu nemenda, hagsýni og getu. Með þessu gátu 

nemendur miðlað hugmyndum sínum á myndrænan hátt (Almenningsfræðsla á 

Íslandi 1880-2007 2008:202-203). 

 Guðmundur Finnbogason segir í bók sinni Lýðmenntun, sem fjallar um 

uppeldis- og skólasögu Íslands á 18. til 20. öld, að góð kennsla í teikningu sé 

öflug aðferð til að skerpa athygli og efla tilfinningu barna fyrir lögun hluta og 

litbrigða. Hann segir einnig að börn þurfi ekki að hafa sérstaka gáfu til að geta 

lært teikningu. Undir þetta taka þeir sem kennt hafa teikningu um árabil. Börn eru 

þó misáhugasöm um þessa list rétt eins og hæfileikum er misskipt í þessu eins 

og öðru.  Guðmundur segir að þeir sem umgangist börn viti að þau hafa ríka 

löngun til að teikna myndir af því sem þau sjá og skilja í umhverfinu. Þetta er þörf 

sem býr í hverjum manni til að láta í ljós meðvitaðan skilning á umheiminum. En 

því miður fær þessi meðvitund oft ekki nóga næringu eða aðhlynningu og 

minnkar þess vegna eftir því sem barnið eldist. Guðmundur segir að til að barn 

geti lært að teikna rétt þurfi tvennt að koma til. Annað sé skýr og nákvæm 

hugmynd um hlutinn sem á að teikna og hitt að höndin sé verkfæri sálarinnar og 

geti gert þær hreyfingar sem hugurinn segir til um. Hann segir að teikning hvetji 

fólk til að veita umhverfinu athygli og því ætti öllum að vera það ljóst að hér sé 

um mjög mikilvæga kennslugrein að ræða. Guðmundur telur einnig að teikning 
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ætti að vera sjálfsögð skyldunámsgrein í hverjum skóla. „Þó að teikning hefði 

ekki aðra kosti en þessa, að hún eflir og glæðir athyglina, gjörir skynjanir vorar 

skýrari og festir þær í minni, ætti hún að vera sjálfsögð skyldunámsgrein í 

hverjum skóla, er mennta vill æskulýðinn“ (Guðmundur Finnbogason 1994:98). 

Að hans mati er teikning hugmiðill og sá sem kann að teikna kann alheimsmál. 

Hann telur líka að sá sem kunni að teikna kunni betur að skýra hugsanir sínar en 

sá sem vanti þessa leikni. Þar sem teikning hefur í för með sér skarpari og 

skýrari sýn á lífinu hlýtur hún einnig að hafa áhrif á fegurðarskyn og ímyndunarafl 

barnsins. Teikning setur barnið í náið samband við umhverfi sitt og náttúru og 

vekur hjá því hrifningu og gleði og löngun til að teikna (Guðmundur Finnbogason 

1994:95-100). 

 

3. Menntun myndmenntakennara 

 

Björn B. Birnir er fæddur árið 1932. Hann stundaði nám í Myndlista- og 

handíðaskólanum í Reykjavík á árunum 1949-1952.  Þáverandi skólastjóri leit 

svo á, að handíðir væru fyrst og fremst það sem menn ættu að læra. Þá gætu 

nemendur selt sér til framfæris það sem þeir gerðu. Björn fór bæði í myndlista- 

og handíðadeildina og komst að því að það var nánast sama kennslan í 

myndlistardeild og í teiknikennaradeild. Honum fannst það þá ekki vitlaus 

hugmynd að hafa teiknikennaranámið í bakhöndinni, þó hann ætlaði sér aldrei að 

verða kennari. Teiknikennaranámið tók þá tvö ár. Engin kennslufræði var kennd í 

teiknikennaradeildinni en mikið var talað um hvernig menn ættu að kenna 

börnum teikningu. Björn fékk enga æfingakennslu í náminu því hún var felld niður 

og þess vegna hafði hann enga kennslureynslu þegar hann byrjaði að kenna 

(Björn B. Birnir 2009). 

 Stefán Halldórsson er fæddur árið 1937. Þegar hann var sautján ára 

gamall vann hann fyrir sér með kennslu í stærðfræði.  Honum var síðan bent á 

að fara í teiknikennaranám þar sem á þeim tíma vantaði kennara í það fag. Það 

var dýrt að læra á þessum tíma en kennaranám til teikni- og handavinnu tók þá 

tvö ár hvort um sig í gamla Kennaraskólanum. Stefán telur að gott sé að hafa 
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kennararéttindi og uppeldisfræði þegar fólk vinnur við myndlistarkennslu. Stefán 

útskrifaðist úr Kennaraskólanum árið 1959 sem handavinnu- og teiknikennari 

(Stefán Halldórsson 2009).  

 Katrín Ágústsdóttir er fædd árið 1939. Hún fór bæði í handavinnu- og 

teiknikennaranám og útskrifaðist árið 1959 (Katrín Ágústsdóttir 2009). 

 Jens Kristleifsson er fæddur árið 1940. Hann ætlaði sér aldrei að verða 

kennari en ákvað þó um sextán ára aldur að skrá sig í Kennaraskólann og fékk 

undanþágu sökum ungs aldurs. Hann fór í handmenntadeildina og lærði smíðar. 

Hann varð útlærður smíðakennari aðeins átján ára gamall. Haustið eftir fór hann í 

kennaranám í Myndlista- og handíðaskóla Íslands.  Átti það að vera til öryggis og 

til að eiga fyrir salti í grautinn eins og hann orðaði það sjálfur. Á árunum 1966-

1967 fór hann til Danmerkur og lærði þar grafík (Jens Kristleifsson 2009). 

 Kristín Ísleifsdóttir er fædd árið 1952. Hún fór í hönnunarnám til Japans og 

stundaði þar nám árin 1976-1980.  Hún var þar í grunnnámi í hönnun í tvö ár, þar 

sem hún lærði þessi hefðbundnu atriði eins og teikningu, módelteikningu og 

litafræði. Kristín fór eftir hönnunarnámið að vinna í postulínsverksmiðju þar sem 

hún var tvö ár í starfstengdu  námi. Hún kom heim til Íslands árið 1980 og var þá 

fengin til að kenna hönnun og leirgerð í Myndlista- og handíðaskóla Íslands. Hún 

reyndi að koma japönskum áhrifum að í kennslunni. Tuttugu og fimm árum síðar 

ákvað hún að verða sér úti um grunn- og framhaldsskólaréttindin (Kristín 

Ísleifsdóttir 2009). 

 Birna Margrét Júlíusdóttir er fædd árið 1967. Hún útskrifaðist sem 

myndmenntakennari frá Kennaraháskóla Íslands árið 1998. Eftir það fór hún  til 

Hollands í áframhaldandi nám til B.A. gráðu (Birna Margrét Júlíusdóttir 2009). 

 Elísabet Stefánsdóttir er fædd árið 1970. Hún kláraði hönnunarbrautina í 

Iðnskólanum og fór eftir það í Myndlista- og handíðarskóla Íslands sem varð 

síðar að Listaháskóla Íslands.   Hún útskrifaðist þaðan úr grafík vorið 2002. Hún 

tók einnig kennararéttindin úr Kennaraháskóla Íslands og útskrifaðist með þau 

árið 2003 (Elísabet Stefánsdóttir 2009).  
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3.1 Barnaskólaganga og helstu áherslur í myndmennt 

 

Björn B. Birnir gekk í Laugarnesskóla alla sína barnaskólagöngu. Hann man ekki 

eftir mikilli myndmenntakennslu en þó var þar einn kennari sem hét Drífa Viðar 

og var hún lærður málari. Hún notaði teiknun talsvert til að lífga upp á kennsluna 

í myndmennt. Björn man ekki eftir því að hafa nokkurn tímann farið með liti í 

skólann. Hann segir að mjög margir nemendur hafi ekki átt neina liti. Það var 

engin sérstök teiknikennsla í Laugarnesskóla en þegar Björn byrjaði í 

gagnfræðaskóla var hann í tímum hjá lærðum listamanni og hafði mikið gagn af. 

Þessi tiltekni listamaður hét Jóhann Briem. Hann sýndi þeim nemendum sem 

nenntu að mæta í tíma hjá honum, sem voru ekki margir, mikinn áhuga. Þá man 

Björn eftir að hafa fengið að mála með vatnslitum þar sem þessi listamaður var 

mjög flinkur vatnslitamálari (Björn B. Birnir 2009). 

 Stefán Halldórsson gekk í barnaskóla á Akureyri í Glerárhverfinu. Hann 

kynntist þó ekki teikningu fyrr en hann kom suður í gagnfræðaskóla. 

Teiknikennarinn þar var mjög ánægður með hann sem nemanda og fékk hann oft 

til að sýna öðrum nemendum hvernig ætti að vinna verkin. Stefán var ekki sáttur 

við þessi vinnubrögð kennarans því að honum fannst þetta drepa niður áhugann 

hjá hinum nemendunum. Stefán segir að kennari megi ekki taka einn nemanda 

fram yfir annan heldur verður hann að dreifa áhuganum jafnt yfir nemendurna 

(Stefán Halldórsson 2009). 

 Katrín Ágústsdóttir stundaði barnaskólanám sitt í Laugarnesskóla líkt og 

Björn B. Birnir gerði. Hún fékk myndmenntakennslu hjá mjög lærðum 

teiknikennara sem var með betri kennurum á sínum tíma. Hann hét Þórir 

Sigurðsson (Katrín Ágústsdóttir 2009).  

 Jens Kristleifsson var í Austurbæjarskóla sem barn og byrjaði í 

myndmennt um tíu ára aldur. Hann var heppinn því að hann hafði þekkta 

listakonu fyrir myndmenntakennara. Þessi listakona hét Valgerður Briem og var 

hún brautryðjandi á sínum tíma og á undan sínum samkennurum í kennslu.  Jens 

man eftir teikningu, málun, krítarlitum og mynsturgerð. Bekkurinn hans var mjög 
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fjölmennur eða um þrjátíu börn en Valgerður hélt uppi góðum aga og hafði góða 

stjórn á nemendum (Jens Kristleifsson 2009). 

 Valgerður Briem virðist vera eftirminnileg þeim sem kynntust henni því að 

auk Jens minnast einnig Björn Birnir og Stefán Halldórsson á hana í sínum 

viðtölum.  Allir voru þeir sammála um að hún hafi verið sérstakur persónuleiki 

sem tekið var eftir og að hún hafi verið einstaklega fær listakona með mikla 

hæfileika sem nýttust henni vel í kennslu.  

 Kristín Ísleifsdóttir gekk í Langholtsskóla öll sín barnaskólaár þar sem 

áðurnefndur Stefán Halldórsson kenndi henni myndmennt. Í hennar minningu 

voru myndmenntatímarnir sælustundir. Kristín segir að Stefán kennari hvari verið 

mjög hvetjandi og henni þótti gaman í tímum hjá honum.  Að öðru leyti man 

Krístín frekar lítið eftir sinni barnaskólagöngu en man þó eftir því að hafa notað 

vaxliti og tréliti í myndmenntinni. Hún segist ekki hafa málað mikið (Kristín 

Ísleifsdóttir 2009). 

 Birna Margrét Júlíusdóttir gekk í barnaskóla á Kirkjubæjarklaustri sem 

heitir Kirkjubæjarskóli.   Hún minnist ekki myndmenntatíma frá sinni skólagöngu 

sem barn.  Birnu fannst frekar undarlegt að muna ekki eftir neinu í tengslum við 

myndmennt og hefur hún lítið leitt hugann að því þar til nú (Birna Margrét 

Júlíusdóttir 2009). 

 Elísabet Stefánsdóttir stundaði fyrst nám í barnaskólanum á Akureyri og 

eftir það fór hún í Oddeyrarskóla og kláraði þar gagnfræðaskólanám. Hún man 

eftir myndmenntinni sem afþreyingu.  Hennar teiknikennsla fólst í því að hlusta á 

sögur og myndskreyta þær. Elísabet man ekki eftir því að hafa fengið kennslu í 

formfræði eða litafræði, skyggingu eða fjarvídd. Hún man mest eftir því að hafa 

teiknað í myndmenntatímum. Ekki var unnið í leir eða málað. Elísabetu þykir 

undarlegt að muna ekki meira eftir myndmenntinni þar sem þetta var hennar 

aðaláhugasvið sem barn og unglingur. Hún hugsar til þess hvað hún fór mikils á 

mis miðað við nemendur í grunnskóla í dag. Hún segir að engin listasaga hafi 

verið kennd og engin kynning á neinum listastefnum eða listamönnum. Í 

gagnfræðaskóla man hún eftir því að hafa verið að teikna upp myndir eftir þekkta 

listamenn með blýanti og trélitum (Elísabet Stefánsdóttir 2009). 
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4. Námskráin og áherslur hennar 

 

Alls hafa verið gefnar út sex námskrár á Íslandi. Sú fyrsta kom út 1929, svo á 

árunum 1960, 1977, 1989, 1999 og sú síðasta kom út árið 2007. Einnig var gefin 

út árið 1950 sérstök drög að námskrá fyrir teiknun og skólaíþróttir. Með því að 

fara í gegnum þessar námskrár er hægt að skoða og átta sig á þeim áherslum 

sem voru og eru í myndmenntakennslu frá 1929 til dagsins í dag. 

Meginmarkmið myndmenntar samkvæmt aðalnámskrám er að þroska og 

þjálfa nemendur í að tjá hugmyndir sínar og tilfinningar í fjölbreyttan efnivið með 

margs konar aðferðum (Aðalnámskrá grunnskóla 1989:88). 

Skólar hafa frelsi til þess að skipuleggja kennslu á annan hátt en 

aðalnámskráin segir til um, en þurfa þá að sýna hvernig þeir útfæra kennsluna í 

sérstakri skólanámskrá, sem skólastjóri viðkomandi skóla ber ábyrgð á. Í 

námskrá listgreina er fjallað um hlutverk hverrar greinar fyrir sig, um nám, 

kennslu og námsmat. Einnig eru sett fram áfangamarkmið og lokamarkmið 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2007:5). 

 

4.1 Námskráin 1929 

 

Árið 1929 kom út fyrsta námskráin á Íslandi. Hún skiptist í tvo hluta, einn hluti 

fyrir fasta skóla og annar fyrir farskóla. Fastur skóli var fyrir börn á aldrinum sjö til 

þrettán ára.  Börn á aldrinum tíu til þrettán ára, sem gátu ekki sótt fastan skóla, 

stunduðu nám í farskólum.  

 Þessi námskrá var mjög einföld og hún innihélt engin markmið fyrir 

teiknikennslu, aðeins það sem kennt skyldi fyrir hvern aldursflokk fyrir sig. Börn 

frá sjö til níu ára í föstum skólum fengu kennslu í auðveldri teikningu í tengslum 

við átthagafræði. Í átthagafræði var lagður undirbúningur að kennslu í helstu 

fögum skólans í eldri deild, eins og landafræði, náttúrufræði og sögu. „Próf skal 

ekki haldið í átthagafræði, enda mest áherzla lögð á uppeldi barnsins“ (Námskrá 

fyrir barnaskóla 1944:28). 
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 Í föstum skólum fengu börn frá tíu ára aldri tvær kennslustundir í viku í að 

teikna eftir fyrirmyndum og einnig að teikna eftir minni. Einnig fengu nemendur á 

þessum aldri kennslu í skyggingu og litun. Í námskránni var tekið fram að teikning 

væri skyld handavinnu í föstum skólum. 

 Nemendur frá tíu ára aldri í farskólum fengu kennslu í teikningu tvær 

stundir í viku samkvæmt stundaskrá í námskrá 1929 (Námskrá fyrir barnaskóla 

1944:28-31). 

 Þegar þessi námskrá er skoðuð sést að börn yngri en tíu ára fengu ekki 

mikla kennslu í teikningu enda hófu börn í farskólum ekki skólagöngu sína fyrr en 

um tíu ára aldur.  Þó virðist sem kennslan hafi verið misjöfn eftir kennurum því að 

ekki minnist Fanney Þorsteinsdóttir neinnar kennslu í teikningu fyrir 

fermingaraldur (Fanney Þorsteinsdóttir bls, 6). 

 

4.2 Drög að námskrá árið 1950 

 

Rætt er um þá möguleika sem teiknun veitir hinu almenna skólastarfi. Ef 

námskráin er skoðuð vel er nokkuð ljóst að hagnýta má teiknun til mikils gagns 

við kennslu í flest öllum námsgreinum skólans. Talað er um samþættingu 

teiknunar saman við náttúrufræði, landafræði og jarðfræði. Einnig er minnst á að 

teiknun getur verið mikil aðstoð við sjálft námið og skapað frjóan jarðveg fyrir 

teikningu barna í sögu, móðurmáli og kristinfræði. Kennarinn verður þó að taka 

ákveðna afstöðu og gera sér grein fyrir hlutverki teikninámsins í uppeldi 

barnanna og tilgangi þess í skólakerfinu (Drög að námskrám í teiknun og 

skólaíþróttum 1950:23-26). 

 Þarna er strax farið að ræða um samþættingu á námi eins og mikið er gert 

í skólum landsins í dag. Þegar talað er um að teikningin geti verið stuðningur við 

sjálft námið er hægt að vitna beint í námskrána, þar sem talað er um að teikning í 

sjálfu sér sé ekki námsgrein, heldur tæki og aðferð til að afla sér þekkingar og 

skilnings á lífinu. 

 Samkvæmt eftirfarandi námskrá er talað um frjálsa teiknun fyrir börn á 

aldrinum tveggja til tíu ára, þar sem átt er við að börnin teikni frjálst eftir 
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ímyndunarafli og hugsunum. Síðan kemur  myndræn teiknun fyrir börn á 

aldrinum tíu til tólf ára og þá er átt við að börnin teikni í tengingu við það sem þau 

sjá og skynja í umhverfinu.  Einnig er minnst á náttúruskoðun fyrir börn á 

aldrinum tólf til þrettán ára og svo rúmfræði- og tækniteiknun fyrir börn þrettán 

ára og eldri, þar sem börnin fá kennslu í fjarvídd og línum (Drög að námskrám í 

teiknun og skólaíþróttum 1950:8) 

 Helstu efni í myndmenntakennslu á þessum tíma voru blýantar, litkrítir, 

teikniblek, vatnslitir og þekjulitir. Þær aðferðir sem talað er um í þessum drögum 

voru blýants- og pennateikningar, klippimyndir og dúkskurður. Einnig var kartöflu- 

og tréprent þar sem mynstur var skorið út í hráa kartöflu og tré og það notað til 

að stimpla á pappír og tau. Í mótun er talað um að vinna með pappír, leir, tré og 

gifs (Drög að námskrám í teiknun og skólaíþróttum 1950:28-37). 

 Kringum 1950 og fyrir þann tíma voru svokallaðar Runateiknibækur 

nokkuð útbreiddar á Íslandi. Þessar bækur voru þannig gerðar að þær gáfu 

fyrirmyndir með deplalínum eða brotum úr umlínum. Barnið átti svo að tengja 

þessar línur saman og útkoman var heilmynd eins og fyrirmyndin (Drög að 

námskrám í teiknun og skólaíþróttum 1950:6-7). Börn læra samt sem áður 

aðeins að tengja saman tvo punkta með línu. Eins og áður hefur komið fram í 

viðtali við Fanneyju Þorsteinsdóttur er líklegt að hún hafi verið að tala um 

Runateiknibækur í tengslum við sína skólagöngu og sem sem henni þóttu frekar 

óspennandi (Fanney Þorsteinsdóttir, bls. 6) 

 Þegar við skoðum þessa námskrá þá kemur fram að   uppeldisfræðingar 

eru sammála um að þrá barna til að tjá hugsanir sínar og tilfinningar í línum og 

litum sé áhrifamikið og frjósamt fyrir þroska þeirra. Svo virðist sem að þessir 

fræðingar og kennarar hafi farið að gera sér grein fyrir þýðingu og gildi myndlistar 

fyrir börn og að hún hafi ómetanleg áhrif á uppeldi og þroska þeirra.  Hér er í 

fyrsta sinn talað um þroska barna og áhrif umhverfisins í tengslum við 

myndmenntakennslu. 
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4.2.1 Bauhaus og áhrif hans  

 

Í kjölfar fyrri heimstyrjaldar urðu miklar tæknilegar og þjóðfélagslegar breytingar 

sem breyddust út um Evrópu. Menning hins nýja lýðfrelsis fólst í því að gera 

sjónlistir að sameign manna og beina þeim inn í umhverfi hins daglega lífs. 

Ungur arkitekt að nafni Walter Gropius fór að safna saman allmörgum 

listamönnum sem honum þótti skara fram úr í sinni grein. Árið 1919 stofnuðu  

þeir í sameiningu Bauhaus í Weimar í Þýskalandi. Ætlun þeirra var að koma á 

jafnvægi á milli handverks og lista með því endurnýta þau efni sem til voru.  

Bauhaus merkir stofnun uppbyggingar eða nýsköpunar sem þýðir að í 

raun var Bauhaus rannsóknarstofnun og verkstæði frekar en skóli. Í Bauhaus 

hófst námstíminn með almennum forskóla. Í þessum forskóla var megináhersla 

lögð á að kanna hin ýmsu sjónrænu fyrirbæri, með línum, formum, litum og hreyfi 

og ljósáhrifum, en ekki síst með rannsóknum og athugun nýrra efna. Þessar 

athuganir leiddu af sér ýmsar nýjar niðurstöður, sem síðan hafa orðið undirstaða 

listkennslu víða um heim. 

 Ekki leið á löngu þar til að hugmyndir frá Bauhaus ruddu sér braut um 

Evrópu og Norður Ameríku. Þegar litið er á umhverfi okkar í dag má sjá margar 

hugmyndir og hluti sem koma upprunalega frá Bauhaus eins og hurðarhúnar, 

plexigler, keðjuslökkvarar á lömpum og málmrör í húsgögnum.  

Það voru þó ekki uppfinningarnar sem skiptu mestu máli heldur hinar 

hreinu formhugmyndir Bauhaus og þær kröfur sem gerðar voru um nýtt notagildi 

hluta sem höfðu mest áhrif á allt umhverfi okkar (Björn Th. Björnsson 1973:183-

191).  

Svo virðist sem að hugmyndafræði Bauhaus hafi breiðst út um Evrópu og 

þar á meðal til Íslands, því að þegar við skoðum námskrána frá 1950 sjáum við 

þar þróun frá fyrri námskrá í efnisnotkun og aðferðum.  Úrval efna hefur aukist til 

muna og aðferðir við að nota þau hafa bæst við og þróast.  Fram að þessu hafði 

aðeins verið lögð áhersla á teiknikennslu í skólum.  Um þetta leyti var farið að 

nota  tíma var að nota önnur efni eins og leir, tré og gifs sem síðan voru notuð í 

fjölbreyttar aðferðir við verkefnavinnu. 
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4.3 Námskráin 1960 

 

Samkvæmt námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri árið 1960 voru helstu 

markmið teiknikennslu að þroska nemendur til að tjá tilfinningar og hugsun sína í 

línum og litum og einnig að þroska athyglisgáfu þeirra og ímyndunarafl. 

Teiknikennslan átti að auka fegurðarskyn nemenda og efla áhuga þeirra og 

virðingu fyrir listum og listiðnaði (Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 

1960:64). 

 Í námskránni er talað um helstu áherslur í teiknikennslu fyrir börn á 

aldrinum sjö til fjórtán ára. Þessar áherslu eru að börn eigi að tileinka sér lífið og 

umhverfið með aðstoð teiknunar. Á þessum tíma lauk skólaskyldu við 14 ára 

aldur. Í teiknikennslu átti að taka tillit til þess hve meðfæddir hæfileikar nemenda 

til að tjá sig á myndrænan hátt eru mismunandi. Mikilvægt var að efla hæfileika 

þeirra til að vinna sjálfstætt og í samstarfi við aðra. Í frjálsri teiknun og málun áttu 

nemendur að teikna hugmyndir sínar eftir eigin athugunum á umhverfinu og eins 

atburði úr ævintýrum og sögum. Formfræði og mynsturteiknun var notuð fyrir alla 

aldurshópa og einnig blýants- og pennateikningar. Farið var í litafræði þar sem 

nemendur æfðu litablöndun. Eldri nemendur fengu að fara í línoleumskurð og 

tauprent með tréstimplum. Nemendur á öllum aldri fengu að æfa sig í mótun þar 

sem gerð voru líkön og myndir úr leir og ýmsum efnum (Námskrá fyrir nemendur 

á fræðsluskyldualdri 1960:64-67). 

 Það virðist sem að abstrakt listastefnan hafi eitthvað haft hér að segja við 

skipulagningu námsins, því að hún leggur áherslu á óhlutbundin og einföld form 

með áherslu á litina. Þessi listastefna skiptist  síðan niður í nokkrar greinar eins 

og geometríska og ljóðræna. Geometrísk abstrakt list byggir á grunnformum, 

einfaldri uppbyggingu og fáum hreinum litum. Í ljóðrænu eru formin hins vegar 

frjálsleg og tengjast meira inn í náttúruna og lifandi verum. Eitthvað virðist 

expressjónsiminn einnig hafa haft áhrif hér, því að orðið expression merkir 

tjáning. Expressjónistar lögðu einmitt áherslu á að tjá tilfinningar og að sýna innri 

líðan fólks í verkum sínum. Þessi stefna gæti tengst inn á þau markmið sem hér 
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eru talin upp á undan, eins og að þroska nemendur við að tjá tilfinningar sínar og 

líðan í gegnum myndlist. 

 Helstu efni sem notuð voru í teiknikennslu á þessum tíma voru vatnslitir, 

þekjulitir, krítarlitir, litblýantar, teikniblýantar og prentlitir. Margs konar pappír í 

mismunandi stærðum og þykktum var notaður. Í mótun voru hin ýmsu efni notuð 

eins og leir, gifs, pappír, bast og vír. Kennarinn ákvað hvað hver og einn 

aldursflokkur nemenda notaði af áhöldum og efni (Námskrá fyrir nemendur á 

fræðsluskyldualdri 1960:67-68).  

Greinilegt er að hér eru áhrifin frá Bauhaus enn til staðar og svo virðist 

sem að þau séu komin til að vera þegar lesið er áfram enda eru þessi efni 

skemmtileg að vinna með og hugmyndirnar áhugaverðar og spennandi að þróa 

með nemendum í grunnskóla. 

 

4.4 Námskráin 1977 

 

Aðalmarkmið í námskrá frá 1977 eru lík og í öðrum námskrám sem búið er 

að fjalla um hér á undan, eins og að efla hugmyndaflug, sköpunarhæfileika og 

sjálfstæði nemandans til að tjá eigin hugmyndir (Aðalnámskrá grunnskóla. Mynd 

og handmennt. 1977:2). 

 Hér kemur í fyrsta sinn fram að æskilegt sé að nemendur fái fræðslu um 

list frá ýmsum tímum og að leggja skuli sérstaka áherslu á íslenska list, bæði 

forna og nýja. Einnig er talað um nauðsyn þess að þjálfa nemendur í myndlestri. 

Myndlestur felst í því að skilja og gagnrýna það sem daglega ber fyrir augum í 

sjónvarpi, kvikmyndum, auglýsingum, blöðum og bókum (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Mynd- og handmennt 1977:5). 

 Einnig kemur fram í þessari námskrá umfjöllun um samþættingu 

myndmenntar inn í aðrar greinar. Talað er um að myndmennt tengist á margan 

hátt stærðfræði, þar sem mörg hugtök í teikningu eiga rætur sínar að rekja til 

stærðfræðilegra hugtaka. Myndmenntin getur líka haft mikil tengsl við 

samfélagsfræði.Til að mynda eru trúarbrögð oft mikið tengd inn í list allra landa 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Mynd- og handmennt 1977:12-13). 
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 Í námskránni var ekki gert ráð fyrir kennslu í myndmennt fyrir sex ára 

deildir heldur fléttaðist hún inn í allt nám þessara barna. Fram að 1977 höfðu 

mynd- og handmenntagreinar aðallega verið nýttar sem aðstoðargreinar við 

lestrar- og skriftarnám sex ára barna (Aðalnámskrá grunnskóla. Mynd- og 

handmennt 1977:17-18). 

 Helstu áherslur í verkefnum á þessum tíma í myndmennt voru teiknun, 

málun, þrykk, myndgerð úr pappír, mótun, brúðuleikhús og umhverfið. Helstu efni 

sem bæst hafa við síðan í námskrá 1960 eru plastleir, ljósmyndir og kvikmyndir. 

Unnið var hér með sömu efni og í fyrrnefndum námskrám (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Mynd- og handmennt:17-18). 

 Yngstu nemendur fengu kennslu í litafræði og litablöndun og lærðu einnig 

um frumformin. Þeim var kennt að nota liti sem tjáningu tilfinninga. Eldri 

nemendur fengu tækifæri til að þroska eigin sköpunargáfu og að túlka þannig 

hugmyndir í verkum sínum. Til að ná þessum þroska voru notaðar frjálsar 

aðferðir í teiknun og málun svo að nemandinn öðlaðist smám saman meiri hæfni 

til að túlka ákveðið myndrænt viðfangsefni.  Mótun hefur mikið þroskagildi fyrir 

nemendur og því fengu þeir leir, pappamassa, gifs og plast til að nota í verkefnin 

sín. Getið er um í námskránni að brennsluofn sé til í myndmenntastofum 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Mynd- og handmennt 1977:44-53). 

 Þegar námskráin er skoðuð koma í fyrsta sinn fram tillögur að kennslu og 

kennsluaðferðum. Þegar talað er um kennsluaðferð þá er átt við það skipulag 

sem kennarinn hefur á kennslu sinni en einnig um samskipti hans við nemendur 

sína og það námsefni sem þeir eiga að læra. Engin ein kennsluaðferð er betri en 

önnur en þegar verið er að kenna myndmennt þá er talað um innlifunaraðferðir 

og tjáningu. Þær aðferðir byggjast á því að nemendur lifi sig inn í aðstæður eða 

tjái sig með einhverjum hætti, eins og  gert er í myndmennt. 

Talað er um nauðsyn þess að kennari taki tillit til margra þátta þegar hann 

gerir kennsluáætlun sína, eins og þroska og kunnáttu nemenda. Kennsluáætlunin 

þarf að vera sveigjanleg svo hún snerti áhuga nemenda. Kennsla á að vera 

frekar einstaklingsbundin í myndmenntakennslu og leggja þarf áherslu á að örva 

persónulegt tjáningarform nemenda. Miðað við hinar námskrárnar kemur hér 
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fram sú nýjung að talað er um kveikjur að námi.  Þegar talað er um kveikju þá er 

átt við þær aðferðir sem kennarinn notar til að draga athygli nemenda að  

námsefninu. Kveikja að námi getur verið í mörgum formum eins og í frásögn, 

upplestri, tónlist og fleira. Með fjölbreyttum kveikjum er hægt að finna upp nýjar 

hugmyndir og möguleika í verkefnum. 

 

4.5 Námskráin 1989 

 

Líkt og í fyrri námskrám er talað um að myndmennt eigi að efla hugmyndaflug, 

sköpunarhæfileika og sjálfstraust nemenda. Með réttri hvatningu má efla áhuga 

hvers nemanda fyrir sig og honum verður að bjóðast verkefni sem vekja áhuga. 

Áhugalaus nemandi nær litlum árangri og fær neikvæða afstöðu til námsins.  

 Líkt og í fyrri námskrá er hérna talað um að myndmál sé eitthvað sem er 

notað í daglegu lífi og það vaxi með hverju ári. Því er það nauðsynlegt fyrir 

nemendur að grandskoða og greina það yfirþyrmandi myndflóð sem ber daglega 

fyrir augu þeirra í fjölmiðlum (Aðalnámskrá 1989:89-90).  

Hér virðist sem að aukið áhorf á sjónvarp og kvikmyndir í formi 

myndbanda eða kvikmyndahúsa með tilheyrandi auglýsingaflóði sé farið að segja 

til sín hjá nemendum. Þegar fyrri námskrá var gerð var sjónvarpið ekki eins 

áhrifaríkt í lífi Íslendinga eins og á þessum tíma. Í kringum 1989 voru komnar 

fleiri en ein sjónvarpsstöð og fleiri valmöguleikar fyrir afþreyingu af þessu tagi. 

Þess vegna var nú orðið nauðsynlegt fyrir nemendur að læra að skilja og 

gagnrýna það sem bar fyrir augu þeirra á hverjum degi. 

Í þessari námskrá er farið að tala um þörfina á því að kynna nemendum 

eðli og eiginleika hinna ýmsu efna sem þau nota í náminu og helstu 

notkunareiginleika þeirra. Það þarf að gera þeim grein fyrir því hvort viðkomandi 

efni séu náttúruleg efni eða gerviefni.  

 Í öllu myndmenntanámi er lögð áhersla á að efla fegurðarskyn og 

fagurþroska nemenda með því að beina athygli þeirra að listsköpun í umhverfinu. 

Sérstök áhersla er lögð á að kynna þeim íslenska list, bæði forna og nýja 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1989:92). 



21 

 

Sem aðaláherslur í námi yngri aldursflokka eru það myndfrásagnir og frjáls 

barnateikning. Í eldri aldursflokkum heldur myndræn frásögn áfram að vera 

mikilvægur þáttur í náminu en tækni og vinnuaðferðir verða fjölbreyttari og 

flóknari. Talað er um að æfa litafræði og formfræði og læra myndbyggingu. 

Einnig er talað um að myndmótun í ýmis efni hafi mikið þroskagildi fyrir alla 

aldurshópa. Helstu verkefnin eru eins og áður hefur verið fjallað um, þrykk, 

dúkskurður, mynsturgerð, teiknun og málun. Það sem kemur nýtt inn er 

ljósmyndun og myndbandsnotkun. Nemendur skuli fá fræðslu um ljósmyndir, 

töku þeirra og framleiðslu. Þarna er líka talað um að myndbandsnotkun verði 

algengari með ári hverju í grunnskólum, og því er það æskilegt að nemendur fái 

tækifæri til að kynnast myndatökuvél og fái að gera stuttar myndir (Aðalnámskrá 

grunnskóla 1989:94-96).    

 Þarna virðist sem stuttmyndagerð unglinga hafi verið að byrja og þá fyrst í 

formi myndbandsupptaka en ekki í stafrænu formi eins og í dag. Tæknin hefur 

þróast og núna eru myndbönd og myndbandstæki dottin upp fyrir og stafrænar 

myndavélar komnar í staðinn. 

 

4.6 Námskráin 1999 

 

Á þessum tíma er farið að skipta markmiðum í myndmennt niður í lokamarkmið 

og áfangamarkmið. Lokamarkmið gefa heildarmynd af því sem stefnt skal að í 

upphafi kennslu og þau skýra almennan tilgang námsins. Lokamarkmið skiptast 

síðan niður í áfangamarkmið sem eru nákvæmari lýsingar á lokamarkmiðum. 

Þeim er deilt niður á þrjú stig grunnskólans sem eru yngsta stig, miðstig og 

unglingastig. Áfangamarkmið skiptast síðan niður í þrepamarkmið sem eru safn 

markmiða til að ná settum áfangamarkmiðum og eiga að fylgja náminu allt frá 

upphafi grunnskóla til loka (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:5-6). 

Hér er talað um að sköpunargáfa sé nauðsynleg til að mæta síbreytilegum 

kröfum nútímasamfélags. Sköpunargáfa leysist úr læðingi við sérstakar aðstæður 

og öll listsköpun útheimtir gagnrýna hugsun og vilja til að skilja viðfangsefnið. 
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Tjáningarmáti nemendans byggist á ólíkum þáttum greindar hans og hæfileikum. 

Þannig endurspegla listir fjölbreytileika mannlífsins.  

 Þegar myndmenntanámið er skipulagt skal unnið út frá forsendum 

nemendans svo að hann læri að nýta námið til að skilgreina og uppfylla eigin 

þarfir. Nemendur fái þjálfun í að móta hugmyndir sínar og fylgja þeim eftir. Hér er 

farið að fjalla fyrst um tölvur og tölvunotkun. Þær voru notaðar við þróun 

hugmynda og aðra hönnunarvinnu en einnig við upplýsingaleit (Aðalnámskrá 

grunnskóla 1999:7-12). 

 Frá þessum tíma til dagsins í dag hefur tölvunotkun þróast og aukist mikið 

bæði á heimilum og innan veggja skólans. Tölvur þykja nú orðið sjálfsagðar og 

nánast öll samskipti foreldra og kennara fara fram í gegnum tölvur. Tölvur koma 

einnig sterkt fram í myndmennt nútímans, þar sem þær eru notaðar sem viðbót 

við almenna kennslu í myndmennt.  

  Talað er um nauðsyn þess að skipuleggja strax uppbyggingu 

myndmenntanáms á yngsta stigi. Vinnubrögðin eiga að vera fjölbreytt með 

myndafrásögn og nemendur eiga að kynnast ýmsum áhöldum og efnum. Á 

miðstigi er leitast við að þroska nemendur til að vinna sjálfstætt og efla hæfni 

þeirra til samstarfs við aðra nemendur. Enn er verið að þjálfa þau lögmál og 

aðferðir sem þau kynntust á yngra stigi en nú er þekkingin dýpkuð og nýir þættir 

lagðir inn. Eins og þróun hugmyndavinnu með hjálp tölvu. Hér er myndmennt 

orðin skyldunám upp í áttunda bekk en sem valgrein í níunda og tíunda bekk. 

Það sem kemur nýtt inn á unglingastigi eru nýjar aðferðir eins og myndvinnsla á 

tölvur og veggjakrot. Eins eiga nemendur að geta gagnrýnt eigin verk og annarra 

á sjálfstæðan hátt. Ekki er talað um nein ný efni í þessari námskrá (Aðalnámskrá 

grunnskóla 1999:14-32). 

 Þegar þessi námskrá er skoðuð kemur í ljós að veggjakrot flokkast undir 

list en það er misjafnt eftir skólum og kennurum hvernig þessu er háttað.  
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4.7 Námskráin 2007 

 

Hér stendur að öll listgreinakennsla eigi að miða við það að efla og þróa 

sköpunargáfu, sjálfsvitund og auka menningarskilning nemenda. Í samræmi við 

þetta er hlutverk listgreinakennslu tvíþætt. Annars vegar að kenna tjáningaleiðir 

listgreina og hins vegar að vekja með nemendurm vitund um tilgang, merkingu 

og samhengi í listum. Þegar listnám er skipulagt skal gæta þess að nemendur fái 

tækifæri til að auka við þekkingu sína og þjálfa færni sína á viðfangsefninu listum 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2007:7-8). 

 Lítil breyting er á markmiðum í myndmenntakennslu í þessari námskrá og 

í námskránni frá 1999. Það eina sem hefur breyst er það að nemendur skuli geta 

nýtt sér nútíma miðla eins og veraldarvefinn til þess að skoða listasöfn og afla sér 

upplýsinga um myndlist. Nemendur eiga einnig að þekkja til hinna fjölbreyttu 

atvinnugreina sem tengjast listum (Aðalnámskrá grunnskóla 2007:11-15). 

  Efnin eru þau sömu og áður hafa komið fram og aðferðir við listsköpun 

hafa þróast og orðið fjölbreyttari í gegnum tíðina. 

  

5. Aðalnámskráin og áherslur myndmenntakennara 

 

Björn B. Birnir talaði um námskrána í viðtali sínu við okkur og man eftir því að 

fræðslustjórinn hafi verið frjálslegur einstaklingur. Hann sagði að námskrá væri 

aðeins verulega góð ef ekki væri farið mikið eftir henni. Bæði fræðslustjórinn og 

skólastjórinn í Austurbæjarskóla trúðu á frjálsræði og það gerir Björn líka. Björn 

fór aldrei mikið eftir námskránni og minnist þess jafnvel að hafa ekki lesið hana. 

Hann notaði sín persónulegu verkefni í kennslunni. Björn vildi haga kennslunni 

þannig að þeir nemendur sem höfðu áhuga og löngun á að mæta í tíma kæmu 

þegar þeim hentaði. Honum var meinilla við allan aga nema ef skyldi aga sjálfan 

sig. Birni var illa við að láta aðra stjórna sér og kunni ekki við það að skipa öðrum 

fyrir. Hann telur sig ekki eiga marga skoðanabræður í þessum efnum. Björn leyfði 

nemendum sínum að vera frjálslegum og fara um stofuna og skoða hjá öðrum og 

ræða málin. Hann telur að þetta hjálpi mikið og sé góð aðferð við alla vinnu. 
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Hann segir að það sé hægt að læra heil ósköp á ævinni með því að fylgjast með 

öðrum og þeirra vinnu.  

Björn man ekki eftir því að hafa verið mikið með listasögu eða fylgt eftir 

einhverjum listastefnum í sinni kennslu. Þegar hann byrjaði að kenna í 

Austurbæjarskóla var þar Valgerður Briem sem aðalteiknikennari og hún lét 

nemendur teikna myndir af útsýninu út um gluggann á skólastofunni. Margir 

nemendur gerðu skipamyndir frá höfninni í Reykjavík. Svona skipamyndir eru 

enn til í skólanum.  Birni fannst alla tíð í sinni kennslu að myndmenntin hafi verið 

fag sem gæti mætt afgangi í skólastarfinu. Hún var talin algjört aukafag. Hann 

segir þó að samkennarar hans hafi verið til fyrirmyndar og ekki verið með neinar 

athugasemdir út í hann og hans kennslu. Honum fannst virkilega gaman að 

kenna í Austurbæjarskóla. Björn kenndi einn til tvo vetur í barnaskólanum en flutti 

sig síðan yfir í unglingadeildina þegar hún var stofnuð. Hann kunni betur við að 

kenna unglingum því hann fann sig ekki í að kenna yngri börnum. 

 Hann talar um einn samkennara sinn sem hét  Jón E. Guðmundsson og 

kenndi hann yngri börnum. Björn segir að Jón hafi verið mjög góður barnakennari 

sem notaði leikbrúður og kenndi nemendum sínum að búa þær til. Jón stofnaði 

íslenska brúðuleikhúsið árið 1954 og hefur það átt lengstan samfelldan feril 

brúðuleikhúsa á Íslandi. Hann var því frumkvöðull á því listasviði hér á landi. Í 

brúðuleikhúsi koma saman margar listgreinar eins og tréskurður, textíll, 

myndmennt og leiklist og það þarf fjölþætta hæfileika til þess að gera brúður og 

setja upp leikhús með þeim. Jón kenndi leikbrúðugerð á mörgum námskeiðum 

hérlendis og erlendis en var einnig myndmenntakennari í Miðbæjarskóla og 

Austurbæjarskóla í um þrjátíu ár (Þórir Sigurðsson. 1993:4-7). 

 Björn vildi sem minnst skipta sér af verkum nemenda sinna. Honum fannst 

það stór mínus ef hans fingraför sæust á því sem nemendur hans voru að gera. 

Á hans tíma var mikið um sparnað í skólanum og því þurftu þau að nota frekar 

ódýran pappír í verkefnin. Björn hætti að kenna í grunnskóla árið 1976 en kenndi 

eftir það í átján ár í Myndlista- og handíðaskóla Íslands. Árið 1980 fór hann þó í 

kennslu í Ölduselsskóla og Seljaskóla til að kenna tækniteiknun sem var þá 

valfag í níunda bekk. Hann fann fyrir miklum áhuga á þessu fagi hjá nemendum 
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og fannst gaman að kenna það. Hann telur að þetta fag geti aðstoðað þá 

nemendur sem eiga erfitt með að læra stærðfræði (Björn B. Birnir 2009). 

 Stefán Halldórsson lagði sína kennslu upp á allt annan hátt en Björn gerði. 

Hann kenndi fyrst í Langholtsskóla og færði sig síðan yfir í Árbæjarskóla. Hann 

lagði meiri áherslu á aga og að nemendur mættu á réttum tíma. Hann var ávallt 

með tilbúin verkefni og lagði þau fyrir nemendur strax í upphafi tímans. Hann fór 

fram á að nemendur væru stilltir í tímum og trufluðu ekki kennslu. Einstöku 

sinnum lagði Stefán frjáls verkefni fyrir nemendurna svo þeir misstu ekki 

áhugann.  

 Stefán talar um að námskráin hafi verið mjög teygjanleg þegar hann var 

að kenna og að ekkert hafi verið fast mótað. Stefán var mikið með persónuleg 

verkefni sem skiptu hann máli. Hann reyndi að skipta kennslunni jafnt á milli 

nemenda og tók ekki einn nemenda fram yfir annan. Stefán hætti að kenna árið 

1973 og lagði þá listina fyrir sig í tíu ár og vann eftir það á Listasafni Íslands 

(Stefán Halldórsson 2009). 

 Katrín Ágústsdóttir eiginkona Stefáns kenndi einnig í Árbæjarskóla eins og 

Stefán. Hún lagði áherslu á góða mætingu og að nemendur legðu sig fram við 

námið. Katrín talar um að alltaf sé hægt að hrósa fólki fyrir eitthvað svo að hún 

var óspör á það í kennslu. Hún segir að það sé nauðsynlegt að nemendur fái að 

njóta sín í náminu. Einnig talar hún um að vinnan eigi að leggjast jafnt yfir alla 

nemendur. Katrín hætti að kenna í grunnskóla ári fyrr en Stefán eða 1972. Hún 

stundaði listsköpun ásamt Stefáni í tíu ár en fór svo að kenna mynd- og 

handmennt í Kvennaskóla Reykjavíkur. Hún hætti kennslu núna í vor (Katrín 

Ágústsdóttir 2009). 

 Jens Kristleifsson byrjaði tvítugur að aldri að kenna sextán ára nemendum 

í Vogaskóla. Eftir það fór hann í Laugalækjaskóla og var þar sem teiknikennari til 

1968. Eftir það fylgdi hann skólastjóranum upp í Breiðholtsskóla sem var þá 

orðinn rétt rúmlega fokheldur. Þar kenndi hann allt til ársins 2000. Jens vildi ekki 

láta námskrána stjórna sér mikið. Hann hafði kennsluna almenna og reyndi að 

hafa alla nemendur ánægða. Hann lagði áherslu á að allir gerðu eitthvað og 

engum leiddist. Hann hafði það sem reglu að hafa frjáls verkefni en var þó með 
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skylduverkefni fyrir nemendur sem vildu komast léttari frá náminu. Jens kenndi 

nemendum sínum teikningu, málun og litafræði. Hann kenndi líka grafík og 

seinna fékk hann brennsluofn og jók þá á fjölbreytnina og lét nemendur sína 

vinna verk í leir. Jens lagði ekki mikla áherslu á listasögu. Hann prófaði að kynna 

hana fyrir nemendum en fann ekki fyrir miklum áhuga hjá þeim svo að hann hætti 

því fljótlega. Alltaf voru einhverjir nemendur sem voru erfiðari en aðrir og höfðu 

engan áhuga á myndmennt. Þá reyndi hann að kveikja áhuga þeirra á henni með 

því að grafa upp eitthvað nýtt til að kynna fyrir þeim. Leirinn var þá góður til að 

brjóta upp venjulega myndmenntakennslu. Þeir sem áttu erfitt með að teikna áttu 

kannski auðvelt með að vinna með leirinn. Jens talar um að gott sé að vinna með 

áhuga hvers nemanda fyrir sig og að ekki geti allir gert sömu hluti jafn vel (Jens 

Kristleifsson 2009). 

 Kristín Ísleifsdóttir var að kenna í grunnskólanum á Egilsstöðum við 

smíðar og leir. Hún kenndi öllum bekkjum skólans og vann með nemendum í 

þrívíðri formfræði. Þetta var nýjung í skólanum og vakti mikla lukku. Kristín fór 

lengra með nemendurna en áður hafði verið gert og gerði verkefnin sín krefjandi. 

Kristín segir að yngri börn á grunnskólaaldri séu vanmetin hversu dugleg þau séu 

í þrívíðri formfræði. Starfsmenn, foreldrar og nemendur voru ánægðir með 

hennar störf vegna þess að svona vinna hafði ekki verið unnin áður við þennan 

skóla.  Kristín notaði námskrána mikið sem stuðningstæki við sína kennslu og að 

hennar mati var hún mjög opin og sveigjanleg. Hún mælir með því að námskráin 

sé notuð við kennslu í myndmennt (Kristín Ísleifsdóttir 2009). 

 Birna Margrét Júlíusdóttir byrjaði að kenna í Grandaskóla árið 2003 og er 

enn að kenna þar í dag. Hún segist vera mikill einyrki í stofunni sinni og er 

ánægð með það. Henni finnst gott að vera í friði með sína kennslu og áherslur og 

er því ekki að leggja mikið upp úr því að samþætta myndmennt saman við aðrar 

námsgreinar skólans. Hún notar námskrána mikið sem stýritæki við kennsluna 

annars væri hún nokkuð viss um að hún myndi týna sér í verkefnavali. 

Námskráin er í hennar augum sem rauður þráður í gegnum kennsluna. Hún notar 

mikið sín persónuleg áhrif í verkefnin sem hún leggur fyrir nemendur. Birna er að 

kenna frá fyrsta bekk upp í sjöunda bekk grunnskólans en unglingarnir fara yfir í 
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Hagaskóla. Henni finnst gaman að vinna með yngri börnin þar sem þau eru opin 

og einlæg í sköpun sinni. Hún telur að börn stíflist þegar þau eldast þegar 

umhverfið er farið að hafa áhrif á þau. Birna fer í grunnatriði myndmenntar með 

þau yngstu og notar listasögu og stefnur með þeim eldri. Þar vinnur hún með 

erlenda listamenn frekar en íslenska. Birna leggur áherslu á það hvernig 

nemendur hennar nálgast verkefnin sín og að myndmennt gangi ekki út á það að 

vera flinkur að teikna. Myndmennt er svo miklu meira en það svo að Birna metur 

nemendur sína eftir mörgum öðrum þáttum.  Hún reynir að fara með nemendur á 

listasöfn og vinnur verkefni út frá þeim ferðum. Einnig fer hún í vettvangsferðir 

þegar veður er gott og notar þá fjöruna mikið. Þar lætur hún nemendur sína 

skoða náttúruna og litina í henni. Það er sterk hefð fyrir listkennslu í Grandaskóla 

og því er hún heppin (Birna Margrét Júlíudóttir 2009). 

 Elísabet Stefánsdóttir byrjaði að kenna í unglingadeild Varmárskóla árið 

2003 og er þar enn við kennslu. Hún fór fyrst eftir námskránni eins stíft og hún 

gat en þegar á leið hefur hún haft hana frekar til hliðsjónar. Hún telur að 

nemendur þurfi að læra ákveðna hluti og fá reynslu út úr myndmenntakennslu. 

Að hennar mati þróast kennslan eftir vissu marki ef hún er með opinn huga og fer 

nýjar leiðir í kennslunni. Elísabet aðstoðar við gerð skólanámskrárinnar og því 

notar hún hana meira en aðalnámskrána við kennsluna. Helstu áherslur hennar í 

kennslu eru þær að vekja áhuga nemenda á að vilja læra myndmennt og ljúka 

þeim verkefnum sem þeir byrja á. Elísabet tekur eitthvað af listasögu og 

listastefnum inn í kennslu sína en sökum tímaskorts kemst hún ekki yfir að kenna 

allt sem hún telur mikilvægt. Hún telur að myndmenntinni sé ekki gefinn sá tími 

sem þar og að ekki sé hægt að koma miklu til skila á þessum stutta tíma. Henni 

finnst leiðinlegt að hugsa til þess að nemendur útskrifist úr tíunda bekk 

grunnskóla og hafi enga þekkingu á listasögunni þar sem hún er hluti af 

mannkynssögunni.  

 Elísabet segist vera dugleg að sýna verk nemenda sinna. Nemendurnir 

verða þá svo stoltir og það smitar út frá sér til foreldra og annarra kennara. Þá 

finnst mörgum kennurum þetta nauðsynlegt fag og sjá að krakkarnir þurfa á 

þessu að halda. Hún segist líka sjá til þess að verkin gangi vel hjá nemendum 
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sínum svo að þeir verði ánægðari. Elísabet er með góð samskipti við foreldra 

nemenda sinna og eru þeir ánægðir með störf hennar.  

 Hennar persónulegu áhrif í kennslu og verkefnavali er grafík og 

olíumálverk með eldri nemendum. Mörgum nemendum finnst eins og að verk 

þeirra séu meira alvöru þegar þau eru komin á striga og máluð með 

olíumálningu. Elísabet er eini myndmenntakennarinn sem tekið var viðtal við sem 

notar olíumálningu við kennslu sína með nemendum (Elísabet Stefánsdóttir 

2009). 

 

5.1 Námsmat 

 

Námsmat er nauðsynlegt til að meta færni og þekkingu nemandans í því námi 

sem hann stundar, bæði sem námsgrein og í tengslum við annað nám. Námsmat 

er líka leiðsagnartæki fyrir kennarann til að fylgjast með hvort valin séu 

viðfangsefni í samræmi við sett markmið. Námsmat í myndmennt getur verið á 

marga vegu. Það fer eftir því hvað er verið að meta og á hvaða aldursstigi 

nemendur eru. Í nútímaskólahaldi er gerð krafa um gæðamat og skilvirkni alls 

náms og því er augljóst að margs konar matsaðferðir eru þarfar. Það þarf að 

meta marga þætti í náminu og því er aldrei ein aðferð í námsmatinu notuð. 

Aðalatriðið er að verkefnin sem lögð eru fyrir nemendur séu fjölbreytileg svo að 

hægt sé að meta færni þeirra á sem flestum sviðum (Katrín Bríem 1999:54-55). 

Ekki er getið um neitt námsmat í námskrám frá 1929, 1950 og 1960.  Í 

fyrsta sinn er talað um námsmat í námskránni frá árinu 1977. Þar segir að 

námsmat eigi að miða við meginmarkmið myndmenntar og möguleika 

nemandans til að ná þeim. Nemendur voru þá metnir með ýmsu móti. Sanngjarnt 

mat getur tekið til margra þátta. Kennari verður að taka tillit til hæfileika 

nemandans þegar hann metur árangur námsins. Einnig þarf hann að taka tillit til 

sjálfstæði nemandans, frumkvæði, viðhorf til námsins og fleira. Námsmatið má 

ekki minnka sjálfstraust eða starfsvilja nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Mynd- og handmennt  1977:8). 
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Í námskrá frá 1989 stendur að auki við framangreint að nauðsynlegt sé að 

kennari geri sér grein fyrir árangri kennslunnar og hvernig nemandi hefur 

tileinkað sér námsefnið. Einnig stendur að mikilvægt sé að nemandi og foreldri fái 

að vita það (Aðalnámskrá grunnskóla 1989:104). 

 Námskráin frá 1999 telur upp sömu atriði og fyrri námskrár gera en bætir 

þó við að símat og sjálfsmat sé orðið mikilvægt til að ná árangri við að þroska 

myndlistarfærni. Þar er einnig talað um að listkennsla í daglegu skólastarfi eigi að 

vera ferlismiðuð og það ætti að útskýra fyrir nemendum. Námsmat byggist á 

vinnuferli, tilraunum og undirbúningi nemandans að fullunnu verki. Nemendur 

eiga að geta sýnt fram á færni sína og skilning í myndverkum sínum. Kennarar 

eiga að geta aflað sér upplýsinga um framfarir og vinnu nemenda með ýmsum 

hætti. Þeir geta t.d. notað gátlista, viðtöl, munnleg og skrifleg próf, skissubækur 

og verkefni (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:12-13). 

Núverandi námskrá sem er frá árinu 2007 segir að námsmat sé 

nauðsynlegt fyrir nemendur, kennara og allt skólastarf í heild. Námsmat byggist á 

upplýsingum um stöðu nemenda og viðhorfi til námsefnisins. Mat á verkgreinum 

og listgreinum er vandmeðfarið og fjölþætt. Það er mikilvægt fyrir nemendur að 

gera sér grein fyrir þeim markmiðum sem stefnt er að í upphafi hvers 

námsáfanga fyrir sig. Námsmat þarf að vera leiðbeinandi og veita nemendum 

hvatningu. Í listnámi er æskilegt fyrir nemendur að fá jafnóðum hvatningu og 

vitneskju um árangur sinn. Símat er jákvæður þáttur í uppbyggjandi námsmati. 

Kennarinn sér þá auðveldlega hvort verkin séu rétt valin og hvort þau henti 

nemendum. Sjálfsmat er líka mikilvægt til að ná árangri í listnámi því að þá geta 

nemendur fylgst með eigin framförum. Það getur verið góð aðferð að ögra 

sjálfum sér og kanna nýjar hugmyndir til að ná listrænum þroska (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2007:8).  

 

5.2 Aðstaða til myndmenntakennslu 

 

Það hefur mikla þýðingu fyrir bæði nemendur og kennara að hafa vel skipulagt 

og aðlaðandi námsumhverfi. Líklegt er að námsárangur verði meiri og líðan á 
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vinnustað verður betri. Í Barnateikningu og myndgerð eftir Eddu Óskarsdóttur og 

Þóri Sigurðsson er getið um að sérstakar teiknistofur í grunnskólum voru ekki 

algengar og orsökin hafi meðal annars verið sú að margir grunnskólanna voru of 

litlir. Aðeins stærstu skólarnir voru svo heppnir að hafa sína eigin 

myndmenntastofu til afnota. Aðstaða til myndmenntakennslu var því afskaplega 

misjöfn hér á árum áður, allt frá því að vera næstum engin til þess að vera mjög 

góð.  

 Persónulegt álit myndmenntakennara og skólastjóra hlýtur að ráða 

aðstæðum í hverjum skóla fyrir sig. Víða má breyta venjulegum kennslustofum í 

þægilegar myndmenntastofur með litlum tilkostnaði. Það skiptir miklu máli að rétt 

verkfæri og efni séu notuð við myndsköpun barna og unglinga og hæfi öllum 

aldurshópum. Verkfæri og efni eiga að vera vönduð og litir í gæðaflokkum, en 

aðalatrið er að allir hlutir hafi sinn stað í stofunni svo að frágangur reynist 

auðveldur í lok hvers tíma (Edda Óskarsdóttir 1982:26-28). 

 Þegar talað er um að hafa góð efni í myndmenntastofum er kjörið að nota 

ólíkar tegundir blýanta til teiknikennslu svo nemendur finni muninn á notkun 

þeirra í teikningu og skyggingu flata.  Eins þurfa nemendur að eiga þess kost að 

hafa aðgang að fjölbreyttum pappír og kynnast mismunandi áferð hans og 

eiginleikum. Það er ekki sama hvaða pappír er valinn í tiltekin verkefni. Einnig er 

gott að hafa góða vaxliti og tréliti og kennarinn þarf að vera óhræddur við að 

hvetja nemendur til að nota þá á frjálslegan hátt og gera tilraunir. Það er 

skemmtilegt að nota fjölbreytt teikniáhöld með nemendum á vissum aldri og leyfa 

þeim að prófa sig áfram með þau, eins og viðarkol og teiknipenna. Aðalatriðið er 

að gott úrval sé af efnum og áhöldum svo að nemendur geti prófað sig áfram í 

fjölbreyttum verkefnum (Katrín Bríem 1999:7-9). 

 Þegar skoðuð eru viðtöl við myndmenntakennarana segir Börn B. Birnir að 

teiknistofan á hans tíma í Austurbæjarskóla hafi verið alveg frábær. Stofan var 

stór og björt og snéri til norðurs. Aðstaðan var til fyrirmyndar og vaskur náði yfir 

heilan vegg (Björn B. Birnir 2009). 

 Fyrst þegar Jens Kristleifsson byrjaði að kenna í Breiðholtskóla árið 1968 

var engin teiknistofa til afnota. Hann geymdi allt dótið sitt og kennslugögn í einum 
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pappakassa sem hann færði á milli stofa. Seinna meir kom þó myndmenntastofa 

með nýrri viðbyggingu við skólann. Jens var stundum með allt upp í þrjátíu og 

sex nemendur í bekk í einu og alltaf voru fleiri nemendur að bætast við. Þá var 

bekkjum ekki skipt niður í myndmennt eins og gert er í dag en seinna var það þó 

gert og það þótti honum algjör lúxus. Honum fannst betra að kenna færri 

nemendum í einu en fleirum (Jens Kristleifsson 2009). 

 Birna Margrét Júlíusdóttir kvartar ekki undan sinnu aðstöðu og er bara 

nokkuð sátt. Myndmenntastofa hennar er upp á hæð og er með stórum gluggum 

sem gefa mikla birtu (Birna Margrét Júlíusdóttir). 

 Elísabet Stefánsdóttir er langt frá því að vera sátt við sína aðstöðu til 

myndmenntakennslu. Varmárskóli í Mosfellsbæ er staðsettur á mjög fallegum 

stað með fjallasýn og náttúruna allt í kring. Myndmenntastofan í unglingadeildinni 

þar sem Elísabet kennir er á neðstu hæð skólans og niðurgrafin. Hún er með 

nokkra litla glugga á einni hlið stofunnar sem snúa út að bílaplani skólans þannig 

að þeir gefa stofunni litla sem enga birtu. Stofan er ekki stór og aðstaðan því ekki 

góð fyrir stærri hópa. Henni finnst vanta geymslurými fyrir efni, tæki og verk 

nemenda. Elísabet á þann draum að myndmenntastofan verði flutt upp á aðra 

hæð skólans þar sem bæði birtan og útsýnið myndi fá að njóta sín í 

kennslustundum (Elísabet Stefánsdóttir 2009). 

 Í viðtali við Önnu Flosadóttur myndmenntakennara í Hlíðaskóla segir hún 

að Hlíðaskóli í Reykjavík hafi verið móðurskóli list- og verkgreina í fjögur ár en 

því hlutverki lauk fyrir tveimur árum. Hins vegar leggur skólinn áherslu á 

listgreinar og býður upp á sjö greinar í listum sem eru kenndar í öllum árgöngum 

og hafa svipað vægi.  Myndmenntastofa skólans er afar björt og falleg, hátt til 

lofts og vítt til veggja. Hún er búin öllum helstu tækjum fyrir utan grafíkpressu og 

aðstaðan er öll hin besta. Skólinn leggur metnað í allar list- og verkgreinar bæði 

hvað varðar aðbúnað og fjölda nemenda í hópum. Flestir hópar hafa tíu til tólf 

nemendur. Anna er búin að kenna myndlist í Hlíðaskóla í átján ár og segir að  

allar list- og verkgreinar séu skrautfjöður skólans. Hún bætir því við að hún sem 

og aðrir kennarar séu afskaplega stoltir af því starfi sem fer fram í skólanum 

(Anna Flosadóttir 2009). 
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 Í fyrstu námskrám frá árunum 1929 og 1950 stendur ekkert um hvernig 

aðstaða til myndmenntakennslu eigi að vera. Í námskrá frá árinu 1960 stendur að 

teiknistofa verði að vera vel búin, rúmgóð og björt. Stofan skal hafa breið og 

stöðug borð og nokkrar teiknitrönur. Einnig á hún að innihalda rúmgóða skápa, 

vaska og rennandi vatn (Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:64-

68). 

 Námskráin 1977 segir að aðstaða til myndmenntanáms sé frekar 

ófullkomin í fámennari skólum. Miða þarf við aðstæður með verkefni og 

vinnuaðferðir en leggja þarf samt áherslu á að nemendur fái þá menntun í 

myndmennt sem aðalnámskráin segir til um (Aðalnámskrá grunnskóla. Mynd- og 

handmennt 1977:5). 

 Samkvæmt aðalnámskrá 1989 er talað um að leggja skuli áherslu á að 

allir nemendur eigi kost á mynd og handmenntanámi þó að sérbúin aðstaða sé 

ekki fyrir hendi. Þeir skólar sem ekki hafa aðstöðu til að útbúa sér 

myndmenntastofu eiga að nýta eins vel og kostur er það húsnæði sem fyrir hendi 

er á hverjum stað. Til þess að nemendur venjist á reglusemi og góða umgengni 

og geti óhindrað unnið störf sín, þarf að vera sómasamleg aðstaða fyrir hendi 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1989:103). 

 Í aðalnámskrám frá 1999 og 2007 hefur lítið bæst við umfjöllun um 

aðstöðu til myndmenntakennslu. Þegar þessar námskrár eru skoðaðar kemur 

ekkert fram um þessi atriði. Í dag er það talið sjálfsagt að allir skólar hafi sérstofu 

fyrir myndmennt og aðstaða sé nógu góð til að hægt sé að kenna þessa grein 

með sómasamlegu móti. 

 

6. Gildi listnáms 

 

Listir hafa fylgt mannkyninu alla tíð og eru einn af mikilvægustu þáttum mannlegs 

samfélags. Í gegnum listsköpun hefur maðurinn náð að tjá tilgang og tilveru og 

mótað umhverfi sitt. Í listum öðlast maðurinn lífsfyllingu og finnur tilfinningum og 

hugmyndum farveg. Það eflir sjálfsmynd og sjálfsskilning. Skólinn er samfélag og 

þar leika listir sama hlutverk í þjóðfélaginu. 
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 Listnám stuðlar að þroska einstaklingsins og reynir á marga þætti  

mannlegrar hæfni þar sem nemendur þurfa að virkja öll svið hæfileika sinna og 

nota öll skynfæri sín. Listnám reynir bæði á rökhyggju og ímyndunarafl og það 

eflir sköpunargáfu. Sköpunargáfa er talin nauðsynleg í dag fyrir einstaklinga til að 

mæta síbreytilegum kröfum nútíma þjóðfélags. Það þjálfar hæfni einstaklinga til 

þátttöku í menningu samfélagsins og hjálpar þeim að skilja fjölbreytileika og 

hugmyndafræði eigin samfélags og annarra. Listir eru nauðsynlegar hverju 

þjóðfélagi og geta leitt af sér fjölbreytilegar atvinnugreinar sem er mikilvægt 

framlag til efnahags hvers samfélags. Fjöldi fólks á sér ævistarf sem felur í sér 

iðkun listgreina í einhverju formi. Einnig eru listir kveikja hugmynda og efla 

nýsköpun og á öllum stigum þjóðfélgsins er þörf fyrir skapandi einstaklinga. 

Einnig má geta þess að listir helga það sem er samfélaginu mikilvægt eins og á 

helgistundum, hátíðum og merkisdögum mannsævinnar, þá leitar mannkynið til 

listanna til að tjá merkingu stundarinnar (Markmið listkennslu í grunnskólum og 

framhaldsskólum 1997:6-8). 

 Nú í dag er greind mannsins talin vera samsett úr mörgum þáttum og er 

þá talað um fjölþáttagreind. Í listnámi fær einstaklingurinn tækifæri til að þroska 

fjölbreytta og persónulega tjáningu á eigin verðleikum. Listir geta þannig 

endurspeglað fjölbreytileika mannlífsins (Aðalnámskrá grunnskóla 2007:6-7). 

Höfundur fjölgreindarkenningarinnar er bandaríski sálfræðingurinn  

Howard Gardner og er kenning hans þekkt um allan heim, þar á meðal á Íslandi. 

Gardner lítur svo á að greind mannsins sé hægt að skipta í átta aðgreinanleg 

meginsvið. Hann telur hverja greind sérstæða og tengjast afmörkuðum svæðum í 

heila. Hver hæfileiki eða tegund greindar hafi ákveðinn þroskaferil og 

þróunarsögu. Ef koma eigi til móts við hvern og einn í námi þarf það að hluta til 

að  vera einstaklingsbundið og gefa nemendum kost á að velja sér mismunandi 

leiðir innan þess (Ingvar Sigurgeirsson 1999:27). 

Nemandi getur verið samkvæmt kenningu Gardners afburðagreindur á 

einu sviði greindar þó að hann sé það ekki á öðrum sviðum greinda. Það má 

orða það þannig að nemandi getur verið mjög góður í myndmennt og fundið sig 



34 

 

algjörlega á því sviði en vantað alla kunnáttu í öðrum greinum skólans eins og til 

dæmis stærðfræði eða eðlisfræði. Samkvæmt þessu eru allir góðir í einhverju. 

  

6.1 Meginmarkmið listkennslu 

 

Þann 13. mars 1997 kom saman hópur listgreinakennara sem höfðu þann tilgang 

að endurskoða listkennslu í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi. Þessi hópur 

samanstóð af einum handmenntakennara, listfræðingi, myndmenntakennara, 

tónmenntakennara, aðstoðarskólastjóra Myndlista- og handíðaskóla Íslands og 

einum deildarsérfræðingi í Menntamálaráðuneytinu. Einnig vann með hópnum 

faglegur umsjónarmaður endurskoðunar námskrár á sviði lista. Þessi hópur kom 

saman í alls tólf skipti frá miðjum mars til ágústloka sama ár. Svo virðist sem að 

þessum hópi hafi verið falið að rökstyðja þörf og tilgang listkennslu og 

námsgreina innan hennar og setja fram tillögur um lokamarkmið og breytingar á 

skipulagi námsins ef ástæða þætti til. Þetta sýnir að vægi listgreina innan 

grunnskólans hefur aukist jafnt og þétt frá fyrstu námskrám og ástæða hafi verið 

til að endurskoða skipulag þessara greina.  

Skilgreining á hlutverki listgreinakennslu er tvíþætt. Í fyrsta lagi að kenna 

tjáningarleiðir listgreinanna sem mannkynið hefur þróað með sér frá fyrstu tíð. Í 

öðru lagi að gera nemendur meðvitaða um tilgang, merkingu og samhengi. 

Listnám felur í sér ferlin sköpun, túlkun og tjáningu og svo skynjun, greiningu og 

mat. Með því að flokka listnám niður í þessa flokka er verið að leitast eftir að 

tryggja það að kennd séu og þjálfuð öll ferli námssviðsins. Sköpun, túlkun og 

tjáning vísar til notkun nemandans á fjölbreyttu úrvali efniviðs og miðla hverrar 

greinar, til þess að skapa, tjá og túlka tilfinningar sínar og hugmyndir. Skynjun, 

greining og mat vísa til þekkingar og skilnings á eðli listar og á því persónulega, 

sögulega og félagslega samhengi sem list er sköpuð í (Markmið listkennslu í 

grunnskólum og framhaldsskólum 1997:9). 

 Myndlistarkennslu skal byggja á því að þroska færni nemenda á báðum 

þessum sviðum. Eðlilegt vægi og samspil ætti að vera á milli þessara þátta eftir 

aldri og þroska nemenda. Myndir hafa sitt eigið tungumál og myndmál og 
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maðurinn hefur alla tíð notað myndir til að koma til skila þeim boðum sem ekki er 

hægt að lýsa á annan hátt. Myndmál getur ekkert síður en tungumál, miðlað 

viðhorfum, skoðunum og hugmyndum samfélagsins. 

 Myndlist skiptist í lögmál og aðferðir. Með grundvallarlögmálum myndlistar 

er átt við myndbyggingu, tvívídd, þrívídd, rými, form, áferð, lit og línu. Með 

aðferðum er átt við málun, teiknun, grafík, mótun og annarri þrívíddarvinnu, 

rýmisvinnu, myndbandagerð, ljósmyndun og fleira. Nemendur eiga að geta nýtt 

sér þekkingu á lögmálum og aðferðum myndlistar til skilnings verkum annarra og 

umræðu um myndlist. 

 Í grunnskólum byggist kennsla í myndlist á hinni verklegu gerð og skoðun 

myndverka. Nemendur eiga að kynnast lögmálum og aðferðum myndlistar svo að 

þeir geti unnið sjálfstætt við gerð eigin verka. Þeir eiga líka að læra að þekkja og 

nota efnivið og áhöld myndlistar og einnig að geta þróað verk frá upphafi eigin 

hugmyndar til endanlegrar útfærslu. Myndlistarkennsla eflir fagurfræðilega 

skynjun og þroskar myndvit nemenda og þess vegna er listasaga mikilvægur hluti 

af myndlistarkennslu grunnskóla (Markmið listkennslu í grunnskólum og 

framhaldsskólum 1997:20-22). 

Eins og áður hefur komið fram í námskrám grunnskóla var fyrst farið að 

fjalla um markmið að einhverju leyti í námskrá 1977 og árin þar á eftir. Í 

námskrám fyrir þann tíma er mest talað um að æfa hug og hönd í sameiningu. Í 

námskrá frá 1977 stendur að það búi sköpunarþrá í hverjum manni og löngun til 

að skapa eitthvað sjálfur. Þess vegna er það mikilvægt fyrir kennara að leggja sig 

fram um að finna margs konar verksvið og leggja þau fyrir þannig að hver 

nemandi geti farið sínar eigin leiðir. Verkefnin verða að vera áhugavekjandi og 

höfða til sköpunargleði og starfslöngunar. Með margvissri þjálfun verður 

nemandinn sjálfstæður í verki og venst á að skipuleggja frá grunni þau verkefni 

sem honum er ætlað að leysa (Aðalnámskrá grunnskóla. Mynd- og handmennt 

1977:4). 

Námskráin frá 1989 segir að í myndmenntanámi grunnskólanemenda eigi 

að fjalla um myndir í öllum sínum breytileika, bæði fræðilega og verklega. Eitt 

aðalmarkmið myndmenntanáms er að skynja, skilja og skapa myndir. Nemendur 
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eiga að kynnast myndrænni menningu og fá innsýn í menningarlíf fortíðar og 

nútíðar (Aðalnámskrá grunnskóla 1989:94-96). 

Eitt af markmiðum myndlistarkennslu er að gera nemendur læsa á 

sjónrænt umhverfi sitt og gera þeim kleift að greina myndræna hugsun. Það er 

nauðsynlegt fyrir nútíma manninn að kunna að lesa myndir og skilja eðli þeirra og 

tilgang. Mikil og hröð breyting hefur orðið á umhverfi mannsins á síðustu 

áratugum. Fjölmiðlar, kvikmyndir, tölvunotkun og tónlistarmyndbönd eru 

sjálfsagður hluti af okkar lífi í dag.  Börn og unglingar  alast upp undir áhrifum frá 

þessum miðlum og þekkja ekkert annað. Þess vegna er mikilvægt fyrir þessa 

einstaklinga að kunna að greina rétt frá röngu og kunna að velja og hafna því 

gífurlega mikla magni af efni sem er á boðstólum.  

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 kemur fram að í upplýsingamiðlun 

nútímans eru listir yfirráðandi og einn helsti áhrifavaldur í samtímanum. Það er 

mikilvægt fyrir hvern einstakling að vera meðvitaður um táknmál listarinnar svo 

að hann sé vel upplýstur og fær um þátttöku í samfélagsumræðunni. 

 

7. Þróun myndmenntar í grunnskólum 

   

Fyrr á öldum var þróun myndlistar á Íslandi ekki með sama hætti og annars 

staðar í Evrópu. Ástæðan var helst sú að Ísland var einangrað og fátækt land. 

Íslendingar stunduðu nær eingöngu tréskurð, vefnað, útsaum og silfur og 

gullsmíðar. Eitthvað var þó unnið með grafísk verk og skreytingar í bækur voru 

þekktar.  

 Á síðustu árum nítjándu aldar og í upphafi þeirrar tuttugustu var eitt 

algengasta dæmi um myndmennt barna í skólum að börnin voru látin teikna eftir 

myndum sem fullorðnir höfðu gert. Þessar myndir túlkuðu skynjun og skoðanir 

fullorðinna og voru því ekki við hæfi barna. Slíkt eftirhermustarf vakti blendnar 

tilfinningar hjá list- og uppeldisfræðingum þeirra tíma. Þegar barnið var látið 

herma eftir teikningu þá var það ekkert annað en formræn tamning sem gerði 

ekkert gagn. Aðeins innri skilningur getur stjórnað höndinni og skerpt augað. 

Notkun fyrirmyndar við teiknikennslu var eitt af mestu vandamálum 
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teiknikennarans á þeim tíma. Eins voru svokallaðar Runateiknibækur sem áður 

er búið að fjalla hér um mjög umdeildar (Drög að námskrám í teiknun og 

skólaíþróttum 1950:6-7). 

 Eins og fram kemur í viðtali við Fanneyju Þorsteinsdóttur hér að framan, 

kemur það í ljós að hún hafi líklegast verið að nota Runateiknibók í sínum 

kennslustundum. Henni þótti þær ekki gera mikið fyrir sig og vera hálfgerður 

óþarfi. Einnig var fjallað um þessa kennsluaðferð í Skólablaðinu frá 1910, þar 

sem Fröken Laufey Vilhjálmsdóttir mælti gegn þeim á sínum tíma. 

 Þegar fer að líða á tuttugustu öldina kemur inn aukin frjáls teikning fyrir 

börn á öllum aldri grunnskólans þar sem börnin fengju að teikna frjálst eftir 

skynjun sinni og ímyndunarafli. Sérstök áhersla var lögð á að börn fengu að 

skoða og upplifa umhverfi og náttúruna til að efla innri skilning á listrænum 

þroska. Einnig fara sérstakir liðir að bætast við eins og rúmfræði, tækni- og 

skrautteiknun og myndmótun. Hérna er einnig farið að huga að samþættingu 

teiknunar saman við aðrar greinar skólans (Drög að námskrám í teiknun og 

skólaíþróttum 1950:23-26). 

 Hér er það orðið sjálfsagt fyrir börnin að fá að upplifa umhverfi sitt á sinn 

eigin hátt og fái að tjá sig um það með sínum skilningi. Þarna er farið að ýta undir 

aðra kennara með það að taka teikningu meira inn í námsefnið með 

samþættingu. 

Síðar er farið að tala um nauðsyn þess að taka tillit til mismunandi 

hæfileika nemenda til að tjá sig á myndrænan hátt. Þegar komið var fram á miðja 

tuttugustu öld var litið svo á að persónuleg tjáning eða sköpun verði að myndast í 

huga nemenda áður en hún birtist á pappír. Þess vegna skyldi varast að láta 

nemendur teikna eftir myndum sem aðrir höfðu gert. Einnig var farið að leggja 

meiri áherslu á að skólar hefðu góða aðstöðu til myndsköpunar og að efni og 

áhöld væru vönduð (Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:64-68). 

 Eins og áður hefur komið fram er samspil hugar og handa mikilvæg 

undirstaða náms og þroska. Hæfileikinn til að læra, skynja og skilja býr í hverju 

heilbrigðu barni og skólanum ber að þroska og nýta þennan hæfileika með 

eðlilegum námsaðferðum. Þarna var vitað að börn þroskast af umhverfi sínu með 
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því að kanna og snerta alla hluti. Þannig afla þau sér vitneskju um lífið eins og 

það birtist þeim (Aðalnámskrá grunnskóla 1977:7) 

 Þegar líður á seinni hluta tuttugustu aldar og fram til dagsins í dag er 

greinilegt að vægi listgreina er farið að aukast í grunnskólum, þó svo að þeim sé 

ekki sýnd sú virðing sem allir myndmenntakennarar vonast eftir og vilja sjá. 

 

7.1 Álit myndmenntakennara á þróun myndmenntakennslu 

 

Björn B. Birnir segir í viðtali sínu  að hann hafi ekki fylgst mikið með því hvernig 

myndmenntakennslan hafi þróast frá því að hann hætti að kenna og fram til 

dagsins í dag. Hann telur að almennur áhugi á myndmennt sé jákvæður en þó 

vilji foreldrar að börn þeirra fari í það nám sem veiti þeim öryggi til seinni tíma og 

þannig geti myndmenntin aldrei orðið númer eitt í því vali. Hann er ánægður með 

að sjá þróunina í vöruúrvali í myndlist og aðgengi að þeim. Hann veit ekki hvernig 

viðhorf skólastjórnenda sé í dag til myndmenntar en telur að það sé mun 

jákvæðara en það var áður fyrr. Allt tekur sinn tíma í að þróast og góðir hlutir 

gerast hægt (Björn B. Birnir 2009). 

 Stefán Halldórsson og Katrín Ágústsdóttir eiginkona hans telja að mikið 

hafi breyst til batnaðar í þróun myndmenntar.  Stefán og Katrín eru glöð að sjá að 

sum listasöfn á Íslandi í dag eru farin að veita grunnskólanemendum meiri 

athygli. Þau vilja sjá að myndmenntin fái meiri tíma innan stundatöflu hvers skóla 

og að nemendur séu ekki of margir í tímum. Eins vilja þau sjá meiri menntun hjá 

myndmenntakennurum yngri barna þar sem þau eru oft mjög opin og einlæg og 

tjá sig mikið myndrænt. Að lokum segja þau að listasagan mætti vera meiri í 

grunnskólum og þá sem sjálfstæðir tímar (Stefán Halldórsson og Katrín 

Ágústsdóttir 2009). 

 Jens Kristleifsson hafði ekki fylgst mikið með þróuninni í myndmennt síðari 

ár. Það eina sem hann vissi er að tölvur eru meira komnar inn í alla kennslu og 

þar með talinni myndmennt. Hann man eftir því þegar þær komu fyrst inn í 

skólann sinn en var aldrei spenntur fyrir þeim sjálfur. Hann segir að 
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myndmenntakennsla sé afskaplega misjöfn eftir kennurum og skólum (Jens 

Kristleifsson 2009). 

 Kristín Ísleifsdóttir er sammála Jens í því að myndmenntakennslan í dag 

sé á mjög breiðum skala og að kennarar vinni á fjölbreyttan hátt. Hún segir að 

kennarar eigi að leyfa nemendum að vera þeir sjálfir og að allir séu sáttir og 

ánægðir. Hana langar til að sjá myndmenntina sem meiri faggrein innan skólans 

og að myndmenntin og aðrar verkgreinar verði kennslugrein sem slík þar sem 

nemendur eigi að vita að þeir séu komnir í þessa tíma til að læra þessa grein 

eins og aðrar námsgreinar innan skólans. Kristín segir að það sé hættulegt að sjá 

aðra kennara leysa af myndmenntakennara, því að þeir vilji oft láta nemendur 

sitja og teikna. Það eigi að koma fram við myndmennt eins og aðrar greinar innan 

skólans. Hún er líka áhugasöm um það að sjá listasöguna meira inn í skólanum 

sem sér fag eins og hjónin Stefán og Katrín tala um. Kristín er hlynnt lotukerfi 

innan skólans því að þannig fái nemendur  meira út úr kennslunni og að þeir vinni 

betur. Með lotukerfum er átt við að þá er myndmennt kennd tvisvar til þrisvar í 

viku í átta til tólf vikur. Myndmenntakennarar eiga oft erfitt með að koma öllu því 

til skila sem námskráin segir til um á þeim stutta tíma sem þeir fá í stundatöflu. 

Kristín telur að gott væri að hafa námskeið fyrir verðandi myndmenntakennara 

þar sem þeir læri að nýta tímann betur með nemendum sínum. Hún vill koma 

þeirri hugsun ínn í þjóðfélagið að listgreinar séu nauðsynlegar til að stuðla að 

almennum þroska nemenda. Einnig talar hún um nauðsyn þess að listamenn hafi 

kennsluréttindi ef þeir eru á annað borð að kenna í grunnskólum landsins (Kristín 

Ísleifsdóttir 2009). 

 Birna Margrét Júlíusdóttir segist vilja sjá sterkari tengsl við foreldra og 

heyra álit þeirra á kennslunni og verkefnum nemenda (Birna Margrét Júlíusdóttir 

2009). 

 Myndmenntakennarar þurfa að vera duglegir að gera sig og verk sín með 

nemendum sýnileg á göngum skólans eða út fyrir hann til að aðrir fái hugmynd 

um það hvað er verið að gera í  náminu. Þetta getur ýtt undir meiri áhuga foreldra 

á því sem börn þeirra eru að gera í myndmennt og einnig aukið tengslin við þá. 
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Elísabet Stefánsdóttir telur eins og Kristín að myndmenntin eigi að fá meiri 

tíma innan stundatöflunnar og að listasögu eigi að kenna sem sjálfstætt fag þar 

sem hún sé svo stór hluti að mannkynssögunni. Elísabet segir að hún vilji fá að 

vinna með verkefnin mun dýpra en hún gerir í dag. Hún telur þó að 

myndmenntakennslan sé mun betri í dag en þegar hún var í barnaskóla. Elísabet 

segir að það vanti kennslugögn fyrir myndmenntakennara til að vinna með út frá 

námskránni. Samkvæmt námskrá eiga nemendur að læra um margt efni, t.d. 

litaprent, abstrakt, kúbisma og fleira en ekki eru til námsgögn fyrir kennara til að 

fara eftir. Hún segir einnig að lærðir myndmenntakennarar eigi að vinna þessi 

kennslugögn þar sem þeir eru sérfróðir um þau verkefni sem gagnast hverjum 

aldursflokki fyrir sig. Þessi kennslugögn gætu verið handbækur fyrir kennara og 

eins verkefnabækur fyrir nemendur þar sem þeir þurfa að afla sér upplýsinga og 

fylla út verkefni. Elísabet er hlynnt lotukerfum  líkt og Birna og Kristín og segir að 

það sé gott að tveir kennarar vinni saman. Hún segir að fagfélag 

myndmenntakennara eigi að upphefja myndmenntakennslu á faglegum grunni 

svo að hún hljóti þá virðingu sem hún á skilið. Einnig talar hún um hentugleika 

þess að myndmenntakennarar hittist reglulega til að bera saman bækur sínar svo 

að frjó hugsun viðhaldist í öllum skólum og kennslu (Elísabet Stefánsdóttir 2009). 

 Elísabet talar um að það vanti kennslugögn fyrir myndmenntakennara til 

að vinna með en þó eru til tvær handbækur sem heita Myndmennt I sem var gerð 

árið 1995 og svo kom Myndmennt II í kjölfarið árið 1999. Þessar bækur voru 

gerðar fyrir öll stig grunnskólans og hverjum kafla fylgja fjölbreyttar tillögur að 

verkefnum.  Einnig er til eldri bók sem Þórir Sigurðsson gerði. Þessi bók heitir Við 

gerum myndir og er mjög skemmtileg og áhugaverð fyrir myndmenntakennara að 

skoða.   

 

7.2 Tölvuvæðing í listsköpun 

 

Tölvuvæðing hefur þróast mjög hratt í grunnskólum landsins og ekki er ólíklegt 

að þessi tækni verði notuð meira í skólakerfinu í náinni framtíð. Þar hafa 

nemendur tækifæri á að skapa myndlist með aðstoð tækninnar. Þeim getur 
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fundist það spennandi að túlka hugmyndir sínar með notkun tölva þar sem 

tölvulist hefur öðlast viðurkenningu sem listrænn miðill á síðustu árum (Katrín 

Briem 1999:43). 

 Ekki er langt síðan að farið var að nota tölvur í myndmenntakennslu hér á 

landi. Mörgum kennurum finnst spennandi að vinna með tölvur en aðrir eru efins 

um notkun þeirra. Ljóst er að tölvunotkun er aðeins viðbót við það starf sem 

unnið er fyrir og að hún komi ekki í stað annarra viðfangsefna. Það má gera ráð 

fyrir því að viðhorf barna til tölvunnar sé meira afslappað en hjá fullorðnum. 

Hræðsla og fordómar kennara mega ekki koma í veg fyrir að nemendur fái að 

kynnast allri þeirri tækni sem í boði er og verður eflaust mikilvægur þáttur í þeirra 

lífi í náinni framtíð. Þegar rætt er um tölvunotkun barna er nauðsynlegt að hafa í 

huga að tölva er einungis tæki og reynslan sem börn fá út úr því að nota tölvur 

ræðst mikið af því hvernig forrit þau nota. Það er mikilvægt að vanda val forrita í 

samræmi við þroska og aldur hvers hóps fyrir sig. Þegar börn teikna í tölvum 

geta þau unnið á skapandi hátt og hugmyndaflug þeirra fær að njóta sín. Það er 

misjafnt hvernig forrit vinna og hvers konar þroska þau stuðla að og því er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvenær nemendur eru að þjálfa 

þekkingaratriði og hvenær þeir nota sitt eigið hugmyndaflug. Í teikniforritum eru 

nemendur að vinna með sínar eigin hugmyndir og koma þeim til skila með sínum 

eigin lausnum en í þjálfunarforritum er aðeins ein lausn og fá nemendur stig eða 

umbun fyrir rétt svar. Þjálfunarforrit ýta undir samkeppni og er því betra að vinna 

með teikniforrit í starfi með börnum (Svala Jónsdóttir 2000:2-5). 

 Þegar tölvur eru notaðar í myndmenntakennslu verður að skoða í hverju 

styrkur hennar er fólginn og athuga vel hvernig tölvur geta ýtt undir áhuga barna 

á listum frekar en að auka áhuga þeirra á tölvum. Það eru ekki allir sammála um 

notkun tölva í myndmennt þar sem sumir velta því fyrir sér hvort að tölvunotkun 

hefti sköpun barna. Hafa þarf hugfast að teikning í tölvum er aðeins ein leið sem 

nota má með börnum í tengslum við myndsköpun. Að vinna með einföld forrit er 

frábrugðin þeirri reynslu að vinna með önnur efni í myndverkum þar sem börn 

þurfa að kynnast þeim af eigin raun. Það er tvennt ólíkt að vinna beint á tölvu eða 

beint á blað, því það krefst þjálfunar að ná valdi á að teikna í tölvu með tölvumús. 
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Það getur verið erfiðara að teikna í tölvu en teikna með blýanti.  En ekkert kemur 

í stað þess að teikna með blýanti á pappír. Það er mikilvægt fyrir kennara að 

stuðla að því að nemendur noti tölvur í eigin þágu en gleymi sér ekki í 

tæknibrellum (Svala Jónsdóttir 2000:25-30). 

 

8. Lokaorð 

 

Þegar saga myndlistarkennslu er skoðuð má glögglega sjá hvernig hún þróast og 

breytist og verður fyrir áhrifum frá umhverfinu. Þegar myndlistarkennsla rataði inn 

í almenningsskóla á Ísland  var í fyrstu um mjög einfalda teiknikennslu að ræða. 

En eftir því sem leið á tuttugustu öldina breyttust áherslur hennar mikið samfara 

kennslunni. Eins og fjallað var um hér á undan hafði Bauhaus mikil áhrif á 

myndmennt í kringum 1950. Þetta má sjá þegar námskráin er skoðuð frá þeim 

tíma. Þar koma inn mörg ný efni og aðferðir sem enn eru notaðar í dag við 

kennslu í myndmennt. Einnig er líklegt að hinar ýmsu listastefnur í Evrópu eins 

og abstrakt og expressjónismi hafi haft einhver áhrif á þróun myndlistar hér á 

landi og það hafi síðan skilað sér inn í skólana.  

 Myndlistarkennsla var lengi vel óskipulögð og vanmetin af mörgum. Fyrst 

um sinn var myndmennt ekki skilgreind sem námsgrein innan skólans, heldur átti 

hún að styðja við annað nám en þó mátti hún ekki taka of mikinn tíma frá öðrum 

þarflegri greinum skólans.  

Það var ekki fyrr en skólastjórnendur og uppeldisfræðingar sáu þá sýn að 

myndlist í skólum væri mikilvæg. Þá var hún skilgreind sem námsgrein líkt og 

aðrar námsgreinar innan skólanna. Samt sem áður fékk hún ekki þann tíma sem 

hún í raun þurfti og þannig er það enn þann dag í dag.  

Eins og lesa má úr viðtölum við myndmenntakennara, þá kemur það í ljós 

að þeir myndu vilja sjá að myndmenntin fengi að vera á sama stigi og aðrar 

námsgreinar skólans og öðlist þá virðingu sem hún á skilið. 

   Það eru þó ekki allir sammála um hvaða áherslur eigi að vera í 

myndlistarkennslu þannig að öll börn fái tækifæri til að tjá sig á myndrænan hátt 
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með myndsköpun. Kennsla í myndlist virðist þó alltaf vera háð hverjum og einum 

kennara og þeim hugmyndum og áherslum sem hann setur með náminu. 

 Þegar farið er í gegnum námskrárnar frá 1929 og til dagsins í dag sést að 

mestu breytingarnar eiga sér stað í kringum 1950 þar sem áhrifin frá Bauhaus og 

listastefnum koma inn. Svo er eins og þróunin standi í stað þar til í námskrá 1989 

þar sem tæknin kemur inn. Þá er farið að tala um myndbandsnotkun og 

ljósmyndun, eins og mikið er notað við myndmenntakennslu enn í dag en tæknin 

er önnur og betri. Það eina sem bætist við í nýjustu námskrám er notkun tölva við 

myndsköpun.  

 Eftir að hafa skoðað sögu myndlistarkennslu á Íslandi og þá fjölmörgu 

þætti sem hafa haft áhrif á hana, þá verður fróðlegt að sjá og fylgjast með hvert 

ný öld og nýjar áherslur í skólamálum leiða hana áfram. 
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