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Ágrip 

Námskrárnar frá árunum1929 til 2007 eru kanna!ar og sú áhersla sem lög! er á 

teikningu/myndmenntarkennslu og einnig eru nota!ar heimildir úr skólasögunni. 

Me! "essari athugun er sko!a! hva!a breytingar hafa átt sér sta! í 

teiknun/myndmenntarkennslu hjá skólaskyldum börnum á Íslandi á árabilinu 1929 til 

2007.  

Kennsluhættir i fasta skólanum og farskólanum eru sko!a!ir í námskránni sem kom 

út 1929 og "ær breytingarnar sem stó! til a! gera í drögunum 1948 fyrir næstu 

námskrá. Rætt um skólalöggjöfina og skólahverfin.  

#egar drögin sem komu út 1950 eru sko!u!, sjást "ær áherslubreytingar sem ver!a á 

"roskagildi og "$!ingu barnateikningar í skólastarfinu. 

%tarlega er fjalla! um teiknun og markmi! teiknikennslunnar í námsskránni frá 1960. 

Markmi!um í námi, kennslu og hugmyndum vi! kennslu á greinum sem eru innan 

mynd- og handmenntar eru ger! gó! skil í  námskránni frá 1977.  

Uppeldishlutverk skólans er sko!a! í námsskránni sem kom út 1999.  

Rök fyrir námssvi!inu og greinum innan "ess, er í námskránni frá  2007. 

Sér kafli er um námsmat.  Í honum er fari! í grófum dráttum yfir "róun  

námsmats í námskránum. 
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Inngangur 

 

Öll höfum vi! "örf fyrir a! tjá okkur á einn e!a annan hátt, myndmáli! er ein af "eim 

a!fer!um sem vi! höfum nota! til a! l$sa "eirri upplifun sem vi! ver!um fyrir sem 

og áhrifum, hugsunum og tilfinningu.  

Skólabla!i! sem kom út ári! 1910 segir frá "ví a! teiknun hafi fengi! vi!urkenningu 

fyrir a! vera nau!synleg námsgrein í skólum eins og a!rar námsgreinar fyrir löngu 

sí!an, en "a! bæri miki! á "ví a! hún væri ekki  kennd í skólum og ef hún var kennd 

væri "a! mjög stopult. 

Oft væri hörgull á kennurum til a! kenna greinina "ví var! hún stundum útundan, e!a 

henni áætla!ur allt of lítill tími (L. Th. 1910, bls. 81-84).  

 

#a! er engin námsgrein sem skerpir eins miki! eftirtekt og athygli hjá börnunum eins 

og teiknun. Teikning hefur áhrif á tilfinningu barnanna og kennir "eim a! opna augun 

fyrir "ví sem er fallegt. 

Lengi vel var teiknikennsla fólgin í "ví a! draga upp myndir eftir ö!rum myndum, 

einhverskonar forteikning sem sí!an hefur "róast í "a! a! teikna og mála myndir af 

$msum raunverulegum hlutum og af umhverfinu sem er í kringum okkur, me! 

margvíslegum efnum og áhöldum (Laufey Vilhjálmsdóttir, 1910, bls. 11-12). 

Til a! efla skilning okkar á myndlistarkennslu í dag er nau!synlegt a! sko!a hvernig 

myndlistarkennslu var haga! hér á!ur fyrr.  

Í "essari ritger! er fari! yfir sögu teiknikennslu/myndmenntarkennslu barna og 

unglinga á skólaskyldualdri á Íslandi frá upphafi til dagsins í dag, svo hægt sé a! átta 

sig á "eirri "róun og breytingu sem hefur or!i!  á teiknikennslunni/ 

myndmenntarkennslunni. Geri "a! me! hjálp námskráa og drögum um hana. 

Námskrárnar frá 1929 til 2007 eru sko!a!ar ásamt drögum sem koma út á milli "eirra 

og ö!rum skrá!um heimildum svo betra sé a! átta sig á "eirri breytingu sem ver!ur á 

milli "eirra í teiknikennslu/myndmennt.  

Sko!u! er sta!a teiknikennslu á Íslandi frá upphafi. Hva!a breyting hafi átt sér sta! í 

teiknikennslunni/myndmenntarkennslunni frá "ví a! stúlkum og drengjum var kennt í 

sinn hvoru lagi, og til dagsins í dag "ar sem drengjum og stúlkum er kennt saman og 

tæknivæ!ingin í stö!ugri "róun.  
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Skólaskylda 

Í bókinni um Sögu Reykjavíkurskóla stendur a! teikning hafi fyrst veri! kennd 

veturinn 1877-1878. Í regluger!inni frá árinu 1877 er teiknun einnig talin ein af 

námsgreinunum og jafnframt eru tilmæli um a! hún ver!i kennd í "remur ne!stu 

bekkjum skólans og a! hver bekkur fái kennslu í um eina stund á viku. (Einar 

Magnússon 1975, bls. 240). 

Tali! er a! regluleg teiknikennsla hafi hafist um hausti! ári! 1898 og Sigur!ur 

Jónsson hafa kennt hana (Halldór Ármansson, 2001, bls. 88). 

 

Ári! 1907 voru sett lög um fræ!slu barna á Íslandi. #essi lög áttu eftir a! hafa 

ví!tækar breytingar á skólaskyldu á Íslandi. Fyrir "ann tíma haf!i engin skólaskylda 

veri! á Íslandi "ví fór kennslan oft fram me! sjálfsmenntun, heimakennslu og 

heimiliskennslu.  

Algengt var a! heimilisfólk kenndi börnunum sem og prestar og „heimspekingar“. 

#ví var "a! algengt a! nemendur sem áttu fátæka foreldra sóttu skólann verr en 

nemendur sem áttu ríka foreldra. Stúlkur voru einnig taldar færri í skólum á "essum 

tíma. Fengu stúlkurnar helst tilsögn hjá  „prestdömunni“ í heimilishaldi og 

hannyr!um. Tali! er a! stúlkur hafi fengi! litla fræ!slu í bóklegu námi á "essum 

tíma.  Hlutfalli! á milli stúlkna og drengja í skólunum jafna!ist a!eins "egar lei! á 

níunda áratuginn (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 60-64). 

Me! lögunum 1907 fengu bygg!arlögin sjálf a! ákve!a í hva!a farveg "au vildu hafa 

lögskipa!a fræ!slu og "a! var! til einskonar málami!lun á milli skólafræ!slu og 

heimafræ!slu (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 75).  

 

Á Eyrabakka ári! 1852 var stofna!ur fyrsti nútíma barnaskólinn.   

Um áratug sí!ar e!a ári! 1862 var barnaskólinn í Reykjavík stofna!ur. Um hausti! 

sama ár, kom út regluger! fyrir alla kennara barnaskólans í Reykjavík. Var hlutverk 

regluger!arinnar a! vera fyrirmynd fyrir föstu skólana sem voru stofna!ir sí!ar. 

Í barnaskólunum var nemendum oft skipt í deildir, tvær e!a fleiri eftir stær! skólans. 

Fór skipting deildanna ekki eftir aldri nemenda, heldur eftir kunnáttu "eirra.   

Barnaskólinn í Reykjavík var fjölmennur skóli, "ví var nemendum skólans skipt í 

deildirnar, ne!ri, mi! og efri deild.   
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Í minni skólum voru deildirnar oftast bara tvær. Skiptust "ær "annig a! í ne!ri deild 

voru nemendur á aldrinum sjö til fjórtán ára en í efri deild á aldrinum níu til fimmtán 

ára (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 56-60). 

 

Fræ!slulögin sem sett voru ári! 1926 höf!i mikil áhrif á "éttb$lin "ar sem flestir 

bjuggu. Me! "eim var lög!u áhersla á a! skólaskyldan ætti a! ná jafnt til eldri sem 

yngri barna. Var skólahverfum gefin heimild til a! skylda börn frá sjö til níu ára aldri 

a! sækja skólann.   

Lögin 1926 sög!u a! leggja ætti jafn mikla áherslu á verklega færni barna og bóklega 

færni "eirra. Me! "essum lögum 1926 komst teikning inn sem kennslugrein, og var 

hugmyndin sú a! láta börnin gera au!veldar dráttarmyndir. 

Lögin frá1926 höf!u "au áhrif á dreifb$li!/strjálb$li! a! föstu skólarnir sem komnir 

voru ví!a, leystu farskólana af hólmi (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 108-111). 

Samkvæmt lögunum 1929 átti skólaskyldan a! hefjast „ 1. maí "a! almanaksár, sem 

barni! ver!ur fullra 7 ára, og endar me! fullna!arprófi "a! ár sem "a! ver!ur fullra 

14 ára“ (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 108-111). 

 

Um 1890 höf!u flest sjávarpláss og kauptún hér á Íslandi sem höf!u um 150 íbúa e!a 

fleiri  komi! sér upp föstum skólum. Húsakynni skólanna voru oft léleg, héldu oft á 

tí!um hvorki vatni né vindi. Enda voru "essi húsakynni oft tekin á leigu e!a fengin a! 

láni (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 56-59). 
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Námskrárnar 

 

A!alnámskráin er stjórntæki sem menntamálayfirvöld nota til a! útfæra lög og 

regluger!ir. Námskráin segir til um kröfur og inntak náms á hverju skólastigi fyrir 

sig, og hvert markmi! skólastarfsins sé. A!alnámskráin á a! vera vi!mi! og 

uppl$sing fyrir foreldra, einnig á hún a! vera tæki sem tryggir jafnrétti nemenda 

(Menntamálará!uneyti!, 2006, bls.10-11). 

Námskrárnar innihalda ákve!i! skipulag um hva! eigi a! kenna. Í skilgreiningu ETAI 

á námskrám kemur m.a. fram a! hún sé „skipulag skólans og hluta!eigandi kennara á 

kennslu og námi í skólanum“ (Rósa Eggertsdóttir og Grétar L. Marinósson, 2002, bls. 

17).  

Námskrárnar eiga a! innihalda "ættir eins og markmi! e!a stefnu. Í "eim eiga a! 

koma fram uppl$singar um "ær kennslua!fer!ir sem á a! nota, hva!a efni eigi a! 

kenna, og hvernig meta eigi árangur nemenda. Námskrárnar eiga a! vera áætlanir e!a 

lei!arvísir fyrir alla um "a! hva! eigi a! gera e!a kenna, og me! sk$rum og vel 

framsettum markmi!um ver!ur nám og kennsla au!veldari í skólum (Andri Ísaksson, 

1983, bls. 25-26). 

Námskrár hafa "a! hlutverk a! gefa heildarmynd af námsefnum skólanna sem 

tilheyrir skólaskyldu, einnig eiga "ær a! lei!beina kennurum og skólastjórum um 

starfstilhögun og hvernig sé best a! haga námsefnunum í hinum $msu greinum 

skólans. Námskráin er ekki „ófrávíkjanleg“ í sambandi vi! námsefni og 

námstilhögun en hún telur nau!synlegt a! mi!a námskröfur sínar vi! "roskastig 

nemenda skólans (Menntamálará!uneyti!, 1960, bls. 5).  

Námskráin kemur til móts vi! skólana me! sveigjanleika. #ar sem skólarnir "urfa a! 

taka tillit til "roskastigs nemenda og a! hæfileikar nemenda eru misjafnir og liggja á 

mismunandi svi!um.  

Listgreinakennsla er grein sem "jálfar og "roskar $msa ólíka hæfileika nemenda og er 

"ví ein af "eim greinum sem kemur á móti mismunandi "örfum og "roskastigum 

nemenda. (Markmi! listakennslu í grunnskólum og framhaldsskólum 1997, bls. 4).  

 

Skólavæ!ing Íslenskra barnaskóla er talin hafa átt sér sta! um 1880-1905 (Loftur 

Guttormsson, 2008, bls. 65). 
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Me! lögum um fræ!slumálastjórn var komi! á skólará!um, einu 
fyrir barnaskóla og ö!ru fyrir gagnfræ!askóla; skyldu "au gera 
tillögur til rá!uneytisins um námskrár, kennslugögn og tilhögun 
prófa á hvoru skólastigi um sig. En merkasta n$mæli laganna voru 
ákvæ!i um kennslueftirlit 
                                                  (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 114). 

 

Kennslueftirliti! var skipa! fimm ár í senn.  #a! önnu!ust hæfir 

kennarar/eftirlitskennarar stundum kalla!ir námsstjórar. #eir áttu a! hafa eftirlit me! 

ákve!num svæ!um, s$slum og kaupstö!um. #eir fóru á hverju ári a! vitja a! hverju 

skólahéra!i sem var í umdæmi "eirra og sendu sí!an sk$rslu til skólanefnda og 

fræ!slumálastjóra um ástandi! (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 114). 

Í námskrám "arf a! útfæra og samræma námsefni  hverrar greinar fyrir sig. 

Námskrárnar "urfa "ví a! vera "a! $tarlegar a! gott samræmi sé um námsefni! í 

skólunum (Drög a! námskrám fyrir barnaskóla og gagnfræ!asskóla, 1948, bls. 3). 

Í teikninámi hjá öllum grunnskólum er ætlast til a! fjalla! sé um myndir og 

breytileika "eirra á bæ!i fræ!ilegan og verklegan hátt. Undirsta!an fyrir myndræna 

mi!lun og sköpun er sú a! nemendur geti ö!last "ekkingu, reynslu og tækifæri til a! 

túlka eigin hugmyndir í myndum. #annig læra nemendur a! "roska me! sér 

hæfileikann a! vinna sjálfstætt og a! vinna í samstarfi me! ö!rum. Námi! á a! vera 

hvatning til meiri r$ni og til a! d$pka skilning nemandans á myndum og umhverfi. 

„#a! a! skynja, skilja og skapa myndir, a! gefa og "iggja í mynd er eitt a!almarkmi! 

myndmenntarnámsins“ (Menntamálará!uneyti!, 1977, bls. 44). 

Vi! sko!un námskráa frá 1929 til 2007 er hægt a! sjá a! breytingin á milli "eirra er 

mismikil. Í námskránni 1929 er megin áherslan á uppeldi barnsins. Vægi bóklegs 

náms er miki! og er teiknun/myndmennt a!allega notu! í sam"ættingi vi! 

átthagafræ!i. 

Í drögunum 1948 kemur fram kynjamunur í handavinnu stúlkna og smí!akennslu 

drengja. Me! drögunum sem komu út 1950 er lög! meiri áhersla á "roskagildi og 

"$!ingu barnateikningar í skólastarfinu. 

Í námskránni 1960 er vara! vi! rangri og óréttlátri gagnr$ni á verk nemenda, "ví röng 

og óréttlát gagnr$ni geti skemmt sjálfstraust "eirra. Taka "arf tillit til me!fæddra 

hæfileika og áhugamála nemenda. Einnig er komi! inn á a! "a! "urfi a! vera til 



 
 
 

 6 

$miss konar efnivi!ur i teiknikennslu og  "ví l$st hvernig teiknistofan eigi a! vera 

útbúin. 

Tilgangur námskrárinnar 1977 er a! l$sa markmi!unum me! námi og kennslu og 

varpa fram $msum hugmyndum vi! kennslu innan mynd- og handmenntar. Eins er 

bent á æskilega náms"ætti og námsmat. Eins er tala! um a! "a! eigi a! hætta  a! 

greina nemendur eftir kyni í hannyr!a- og smí!anámi. 

Í námskránni 1999 er tala! um áfangamarkmi! og "repamarkmi!. Einnig er fjalla! 

um uppeldishlutverk skólans út frá forsendum nemandans og "roska hans. 

 

Námsskrá fyrir barnaskóla, 1929 

 

Lög um fræ!slumálanefnd voru sett ári! 1928 og lög um fræ!slumálastjórn tveimur 

árum sí!ar. #essi fræ!slumálanefnd var skipu! „stjórn Barnakennarafélags Íslands, 

forstö!umanni Kennaraskólans og fræ!slumálastjóra“. Í nefndinni sátu sjö  

„stjórnendur Sambands íslenskra barnakennara (SIB) “ fyrir hönd kennara. 

„Höfu!verkefni hennar var a! gera tillögur til rá!uneytisins um námskrár fyrir 

barnafræ!slu, löggildingu kennslubóka og tilhögun prófa“  

Námskráin fyrir barnaskóla sem gefin var út 1929 er ávöxturinn af "essu samstarfi og  

námskráin sem gefin var út í ágúst 1929 er fyrsta námskráin sem gefin er út fyrir 

skyldunám í barnaskóla á Íslandi (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 112-113). 

Námskránni 1929 var skipt í tvennt. Í henni er fjalla! um fastaskólann og um 

farskólann. Fastiskólinn var skóli sem var í "éttb$li og var hann fyrir börn á aldrinum 

sjö til "rettán ára. En farskólinn var fyrir börn á aldrinum tíu til "rettán ára og "á sem 

ekki gátu sótt fasta skólann. 

 Í fastaskólanum var sjö til níu ára börnum kennd einföld teikning sem tengd var vi! 

átthagafræ!i. Me! átthagafræ!inni var lag!ur grunnur/undirbúningur fyrir kennslu í 

helstu fögunum fyrir eldri deildina. Markmi!i! me! átthagafræ!inni var a! efla 

hæfileika og löngun barnanna til a! afla sér "ekkingar. Einnig var lög! áhersla á a! 

barni! gæti tjá! sig, tilfinningar sínar og upplifanir og "ví sem barninu bjó í brjósti.  

Ætlast var til a! barni! hef!i ö!last vissa "ekkingu, getu og reynslu á yngstu stigum 

námsins, "ví bóknámi! á efri deildum skólans var sí!an byggt á "ví. 
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Nemendur taka ekki próf í átthagafræ!i, "ví mesta áherslan var lög! á uppeldi 

barnsins. #ar sem miki! er um sam"ætting milli námsgreina á fyrstu árunum "urfa 

nemendur vi! lok átthagafræ!i a! "ekkja helstu liti, lögun og a!ra höfu!eiginleika 

$missa hluta. Einnig er fari! fram á a! "au "ekki "ær mælieiningar sem helst eru 

nota!ar, og viti "a! helsta um daglegt líf og um "á sta!hætti og sögu sem eru i næsta 

umhverfi "eirra. #etta er nausynlegt fyrir námi! í eldri deildunum "ví námskráin í 

landafræ!i, náttúrufræ!i og sögu byggir á "essu. 

Námskráin sem var gefin út 1929 fyrir barnaskóla er mjög einföld í sni!um. Í henni 

eru engin markmi! fyrir teiknikennslu en í henni er sagt frá "ví hvernig kenna eigi 

hverjum aldursflokki fyrir sig. 

Samkvæmt námskránni 1929 er ætlast til a! nemendur á fyrsta til "ri!ja ári geti lita! 

og gert au!veldar dráttarmyndir í átthagafræ!i.  

 

Nemendur á fjór!a til fimmta ári eiga a! geta teikna! eftir minni og eftir fyrirmynd. 

Nemendur eiga a! geta lita! og skyggt fyrirmyndirnar, sem valdar eru sérstaklega í 

tenglsum vi! a!rar námsgreinar og nánasta umhverfi. 

Nemendur sem eru á sjötta til sjöunda ári eiga a! gera áfram æfingar í flatarteikningu, 

einnig eiga "eir a! gera teikningu í sambandi vi! handavinnukennslu. Nemendur eiga 

a! geta skyggt og lita! rúmteikningar sem bygg!ar eru á almennum reglum eins og 

sjón og reynd (Námskrá fyrir barnaskóla, 1929, bls. 8). 

 

Drög a! námskrá fyrir barnaskóla og gagnfræ!askóla 1948 

Drög a! námskrá eru a!eins frumdrög a! námskrá sem margir hafa komi! a!, "egar 

reynsla er komin á hana ver!ur hún endursko!u! og fullger!. Í "essum frumdrögum 

a! námskrá er mi!a! vi! n$ju skólalöggjöfina en hún nær yfir sex fyrstu skólaárin.  

Í drögunum 1948 er m.a. fjalla! um a! sum skólahverfin hafi ekki  ná! a! samræmast 

skólahaldi me! n$ju skólalöggjöfinni og jafnvel séu bara einn e!a tveir kennarar í 

hverju skólahverfi, "ar sem tveir e!a fleiri árgangar eru i sömu kennslustund í sömu 

stofu, "urfa "ví "essi skólahverfi a! mi!a nám barnanna sem mest vi! gömlu 

námskrána frá 1929, "ar sem teiknun var sam"ætt ö!rum námsgreinum.  
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Á "essum tíma "urftu nemendur á mismunandi aldri og me! mismunandi getu a! 

vinna saman í sömu stofu, hefur "a! reynt á mikla samvinnu á milli kennara og barna 

vi! kröpp skilyr!i.  

Í drögunum er flokka! ni!ur hva! hver árgangur eigi a! læra. #ó er ekki teki! fram 

hva! eigi a! kenna í teikningu, handavinnu og fimleikum en í heildaráætlun 

stundaskrá barnaskólanna er sagt a! teikningu sé ætla!ur sinn tími (Drög a! 

námskrám fyrir barnaskóla og gagnfræ!askóla, 1948, bls. 20). 

 

Sú breyting á sér sta! frá "ví sem var í námskránni frá 1929 a! einn vetur var tekin af 

barnaskólanum og honum bætt framan vi! gagnfræ!askólann. 

Sú vi!bót kemur fram í drögunum 1948 a! tala! er um a! mi!a "urfi námskröfur 

nemenda vi! aldur "eirra og "roska "ví "urfi a! breyta námsbókum og 

hjálpargögnum í kennslu í samræmi vi! námskröfur, "roska og aldur "eirra.  

Teiknikennslan/myndmenntarkennslan fer enn a!allega fram me! átthagafræ!i eins 

og í námskránni 1929.  

Kennarar og námsstjórar ræ!a saman um ger! dragana 1948. Vi! ger! draganna 

koma upp vangaveltur um hva!a námsbækur og áhöld sé hentugast og best a! kenna 

og nota í hverri námsgrein fyrir sig. Ef "örf er á endurbótum er "a! sent til 

fræ!slumálaskrifstofunnar  (Drög a! námskrám fyrir barnaskóla og gagnfræ!askóla, 

1948, bls. 4). 

 

Á fyrsta og ö!ru ári er teiknun sam"ætt reiknikennslu, "ar læra nemendur 

byrjunaratri!i í me!fer! og gildi talna, og er "a! gert m.a. me! "ví a! klippa, líma, 

teikna og sko!a og telja myndir úr heimi barnanna (Drög a! námsskrám fyrir 

barnaskóla og gagnfræ!askóla, 1948, bls. 4-24). 

 

Föndur "ar sem nemendur gera og búa til $msa hluti me! margvíslegu efnum og 

áhöldum í sjöunda og áttunda bekk er tali! hjálpa til vi! a! skapa vinnugle!i og örva 

handlagni nemenda sem og glæ!a hagkvæmni "eirra og gefi "eim tækifæri til 

listrænnar sköpunar. Föndri! á a! gefa nemendum tækifæri til a! kynnast 

margvíslegum efnivi!, e!li efnivi!arins, hvernig eigi a! fara me! hann og hvernig sé 

hægt a! hagn$ta sér efnivi!inn í námi, leik og vinnu. Á "ennan hátt er föndur 

undirbúningur a! skipulegu verknámi sem tekur vi! af föndrinu. 
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Skylduvinna í föndri í sjöunda og áttunda bekk er leirmótun, pappírsvinna, vírvinna, 

bastvinna, kartöfluprent, tréföndur, teikning og me!fer! lita og ullarvinna (Drög a! 

námskrám fyrir barnaskóla og gagnfræ!isskóla, 1948, bls. 38-39). 

#essa föndurvinnu á bekkjarkennari a! kenna samhli!a ö!rum námsgreinum í 

kennslustofu bekkjarins, öfugt vi! alla a!ra handavinnukennslu "ar sem ætlast er til 

a! sérstakur fagmennta!ur kennari kenni.  

 

Handavinna nemenda á a! byrja í níunda bekk samkvæmt drögunum 1948. 

Í drögunum er ger!ur kynjamunur á nemendum í handavinnukennslunni. A!greind er 

handavinna stúlkna og skólasmí!i drengja.  

Í drögunum er teki! fram a! "a! "urfi a! vera til sérstök handavinnustofa me! 

tækjum og tólum, eins og saumavélum, skápum og nau!synlegum tækjum og 

áhöldum og ekki sé æskilegt a! kennt sé fleirum en 15-18 nemendum í hverri 

kennslustund.   

Fram kemur a! nau!synlegt sé a! halda s$ningu á verkum nemenda í lok hvers 

skólaárs, til a! örva nemendur og veita nemendum og kennurum a!hald. S$ningin 

gefur a!standendum tækifæri til a! bera vinnubrög! allra nemenda saman, einnig fá 

"eir tækifæri til a! fylgjast me! framförum og árangri hvers nemanda fyrir sig (Drög 

a! námskrám fyrir barnaskóla og gagnfræ!isskóla, 1948, bls. 42-43). 

 

Drög a! námskrá í teiknun og skólaí"róttum 1950 

Í drögunum a! námskrá í teiknun og skólaí"róttum 1950 ver!ur sú áherslubreyting a! 

fjalla! er meira um "roskagildi og "$!ingu barnateikningar í skólastarfinu. #ví er 

haldi! fram a! "roski barnsins náist best me! "ví a! gefa barninu tækifæri til a! tjá 

sig og hugsanir sínar me! me! línum og litum í teikningu (rúmfræ!i teiknun og 

fjarvíddarteiknun). Á "ann hátt er sagt a! barni! geti tileinka! sér umheiminn í 

gegnum teikningu, tákn og merki og "annig lærir barni! a! tjá tilfinningar sínar, 

hugsanir sínar, skilning, vonir og drauma. Barni! "arf a! hafa komist í snertingu vi! 

hluti e!a "a! sem "a! er a! gera til a! skilja "a!. Grundvallarreglan um teiknun barna 

segir a! „ "a! sem barni! skilur ekki, getur "a! ekki heldur teikna! “ (Drög a! 

námskrá í teiknun og skólaí"róttum, 1950, bls. 3-4). 
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Í drögunum er teiknikennsla nemenda flokku! ni!ur eftir aldri og getu. Tali! er a! hjá 

tveggja til tíu ára börnum skipti sjónin mun minna máli en sköpunargle!in. #ví komi 

reynsla og "ekking barnanna meira fram í frjálsri teikningu. Öll börn læra a! 

uppgötva og "ekkja "a! sem "au sjá  (Drög a! námskrá í teiknun og skólaí"róttum, 

1950, bls. 8). 

Samkvæmt drögunum, á frjáls teikning hjá sex til tíu ára nemendum m.a. a! snúast 

um "a! a! geta teikna! eftir hugmyndum, ímyndunarafli og umhverfi sínu. Einnig er 

fari! fram á a! nemendur geti lært a! útfæra $miss konar fantasíuteikningar, eins og 

af umhverfi sínu, ævint$rum og sögum  (Drög a! námskrá í teiknun og skólaí"róttum, 

1950, bls. 28). 

 

Í níunda og tíunda bekk er námsefninu sett "rengri takmörk "ví nú eiga a! koma fram 

ákve!nari og $tarlegri l$singar. Um tíu ára aldur breytist skapandi vi!leitni barnsins í 

myndræna teiknun. 

Myndræn teiknun kemur vegna vaxandi lífsreynslu barnsins og vegna aukinnar 

athugunar barnsins á náttúrunni. Myndræn teiknun barns er ger! me! bundnum 

myndrænum formum, "ar er hægt a! sjá hvernig hlutir myndarinnar ná a! tengjast 

betur hver ö!rum á skipulegan hátt, "a! er m.a. gert me! teikningum úr 

Íslendingasögum, sérstæ!um atbur!um og ævint$rum.   

Myndræn teiknun hjálpar barninu a! skynja og sko!a náttúruna betur. #annig fær 

barni! d$pri inns$n í e!li hlutanna/vi!fangsefnisins, hva! "a! er sem sameinar "á og 

hva! "a! er sem greinir "á frá hver ö!rum.  

#a! er einmitt hlutverk allrar menntunar a! barni! fái inns$n og yfirlit yfir "a! sem 

"a! er a! læra, og hvernig eigi a! a!greina og ö!last samsjón (Drög a! námskrá í 

teiknun og skólaí"róttum, 1950, bls. 11). 

 

Í átthagafræ!i túlka nemendur umhverfi sitt me! teiknun eftir eigin reynslu og 

athugun.  #a! er hægt a! hagn$ta teiknun me! náttúrufræ!i, rúmfræ!i og vi! allar 

verklegar greinar. Teiknun spilar stórt hlutverk í verklegum greinum, "ví hún sk$rir 

út hugmyndina og ákve!ur endanlegt form "ess sem á a! búa til, einnig s$nir hún stig 

af stigi "ær vinnua!fer!ir og "au handtök sem notu! eru vi! verki! (Drög a! námskrá 

í teiknun og skólaí"róttum, 1950, bls. 23-26). 
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Eftir "ví sem nemendur fara í hærri bekki og ver!a eldri er lög! meiri áhersla á bilin á 

milli hluta og persóna, eins er lög! meiri áhersla á fyllingu og byggingu 

myndflatarins (Drög a! námskrá í teiknun og skólaí"róttum, 1950, bls. 10, 30). 

 

Í drögunum 1950 er "ví haldi! fram a! uppeldisfræ!ingar séu á einu máli um a! 

mestum "roska nái barni! me! a!sto! teikningar, merkja og tákna. #annig geti barni! 

lært a! gera sig skiljanlegt, tjá tilfinningar sínar og hugsanir. Á "essu byggja drögin 

1950. #ar segir a! "a! a! teikna sé ekki námsgrein e!a fag eins og vi! skiljum "a!, 

heldur sé "a! einhvers konar, tæki, athöfn, starfsemi e!a a!fer! sem er notu! til a! 

efla skilning og "ekkingu barnsins, me! "a! markmi! a! grandsko!a, rannsaka og 

læra a! tileinka sér umhverfi! og lífi! sjálft.  

Teiknun hafi "ví ómetanlegt gildi í sambandi vi! uppeldi og "roska barna. Teiknun 

getur hjálpa! eldri börnum vi! a! beita nákvæmni vi! athugun og rannsókn (Drög a! 

námskrá í teiknun og skólaí"róttum, 1950, bls. 23-3-4). 

 

Í drögunum 1950 koma fram mikilvæg n$mæli eins og frjáls barnateiknun, myndræn 

teiknun, athugun á náttúrunni, rúmfræ!ileg teiknun og fjarvíddarteiknun, 

skrautteiknun, mótun/formun og athugun mynda og listaverka (Drög a! námskrá í 

teiknun og skólaí"róttum, 1950, bls. 20-38). 

 

Námskrá fyrir nemendur á fræ!sluskyldualdri – teiknun, 1960 

 

Í a!alnámskránni 1960 er fjalla! mjög $tarlega um teiknun. #ar er fjalla! um 

markmi! teiknikennslunnar eins og a! nota línur og liti til  a! efla hugsun, skilning  

og "roska nemenda, eins eiga nemendur a! ölast getu til a! tjá sig og tilfinningar 

sínar.  Námskráin 1960 telur nau!synlegt a! nemendur geti "roska! me! sér 

athyglisgáfu og lært a! nota ímyndunarafl sitt. 

Samkvæmt námskránni 1960 á teiknikennsla  a! "roska fegur!arskyn og smekkvísi 

barna, og vekja áhuga "eirra og efla hæfileika "eirra og vir!ingu fyrir listi!na!i og 

listum. Me! teiknikennslu eiga börnin a! ö!last hæfni og áhuga til samstarfs vi! a!ra 

(Námskrá fyrir nemendur á fræ!sluskyldualdri- teiknun, 1960, bls. 65). 
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Í námskránni 1960 er teki! sk$rt fram a! nau!synlegt sé a! taka tillit til sérkenna 

hvers barns fyrir sig, sem og verka "eirra og aldurs. 

Sérstaklega "arf a! gæta varú!ar "egar gagnr$na á verk barnanna og "a! sem "au eru 

a! gera. #ví röng e!a óréttlát gagnr$ni getur skemmt sjálfstraust nemenda og áhuga 

"eirra. Í teiknikennslu (og í ö!rum fögum) "arf a! taka til greina a! me!fæddur 

hæfileiki hvers barns til myndrænnar tjáningar er misjafn. #ví "arf "a! verkefni e!a 

vi!fangsefni sem lagt er fyrir barni! a! vera mi!a! vi! hæfileika, "roska og áhuga 

hvers barns fyrir sig, eins og "ess er kostur (Námskrá fyrir nemendur á 

fræ!sluskyldualdri- teiknun, 1960, bls. 66).  

 

%mis efnivi!ur "arf a! vera til sta!ar fyrir teiknikennsluna. Eins "arf a! venja 

nemendur strax í upphafi á snyrtilega umgengni, á öllu sem "au nota, bæ!i efnum og 

áhöldum. Hver skóli fyrir sig "arf a! eiga gott safn $missa muna sem hægt væri a! 

nota sem fyrirmynd vi! teiknikennsluna (Menntamálará!uneyti!, 1960, bls. 66). 

 

Í námskránni 1960 kemur fram l$sing á teiknistofunni a! hún eigi a! vera brei! og 

björt me! stö!ugu vinnubor!i, teiknitrönum, rúmgó!um skápum undir verk nemenda, 

töflu sem á a! vera vi! kennarabor!i! og vaski me! rennandi vatni. Í stofunni "urfa 

a! vera öll nau!synleg áhöld fyrir teiknikennsluna. Fyrir utan venjuleg áhöld "urfa a! 

vera, hnífar fyrir kartöfluskur!, tæki til dúkskur!ar, skuggavélar, listbækur og a!rar 

handbækur (Menntamálará!uneyti!, 1960, bls. 67). 

Í námskránni 1960 er námsefni! flokka! ni!ur eftir aldri nemenda. 

Í átthagafræ!i hjá sjö til níu ára börnum er teikningu ætla! miki! pláss til a! hjálpa 

nemendum a! afla sér "ekkingar.  Teikning á a! hjálpa nemendum a! átta sig á lífinu 

sjálfu og umhverfinu sem "au búa í. #annig geta nemendur stu!st vi! reynslu sína og 

hugmyndir til a! átta sig á "eim vi!fangsefnum sem "eir eru a! glíma vi! í hvert 

skipti. 

Hjá tíu til "rettán ára börnum er vi!fangsefni! í teikningu og málun frjáls, fer "a! 

eftir skólastarfinu. 

Nemendur í frjálsri teikningu, teikna eigin hugsmí!ar eins og persónur, d$r, atbur!i 

úr ævint$rum e!a sögum. Eins er bl$ants og pennateikningar sem og 

munsturteikningar og formfræ!i í bo!i fyrir tíu ára nemendur. 
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Ellefu ára nemendur fá "a! verkefni a! teikna umhverfi sitt, hugmyndir sínar og 

sérstaka atbur!i.  #au "róa teikningu sína frá einstökum hugmyndum til athugunar 

sem "au "ekkja e!a kannast vi! úr eigin reynslu. Eins byrja "au a! velta lítillega fyrir 

sér fjarvíddar og rúmfræ!i teikningum. Fjarvíddar og rúmfræ!i teikningar eru sí!an 

"róa!ar betur eftir "ví sem nemendur fara í eldri bekki. Mynsturteikning hefst hjá 

nemendum í ellefu ára bekk, "au læra m.a. a! skipta flötum me! frjálsum formum 

eins og ferhyrningum og "ríhyrningum. #au teikna litahringinn út frá litafræ!i og 

litablöndun og ræ!a og sko!a $mislegt um list (Menntamálará!uneyti!, 1960, bls. 

64).  

Nemendur í tólfta bekk læra m.a. a! teikna d$r og jurtir eftir hugmyndavinnu og 

sí!an eftir eigin athugun á náttúrunni. Rúmfræ!ileg og fjarvíddar teiknun er ger! 

me! skálínum í tólfta bekk. #a! er gert svo nemendur læri a! s$na fjarlæg! og d$pt. 

%msar fyrirmyndir eru nota!ar hjá tólfta bekk. Einnig læra nemendur a! ræ!a og 

sko!a list/listi!na!inn og listamenn (Menntamálará!uneyti!, 196, bls. 65). 

 

#rettán ára nemendur leggja meiri áherslu á byggingu myndflatarins, og a! teikna 

eftir lifandi fyrirmyndum, andlistmyndum og uppstillingum. Nemendur gera einfaldar 

fjarvíddarteikningar, mynsturteikningar, skrautteikna!ar prentmyndir í litum og me! 

bl$anti og pennateikningar. Einnig gera "au vatnslitamyndir og heimsækja söfn og 

galleri (Menntamálará!uneyti!, 1960, bls. 64 – 65). 

 

Hjá unglingastiginu í fyrsta bekk er námsefni "a! sama og hjá "rettán ára nemendum. 

Í ö!rum bekk á unglingastiginu bætist settaskrift (skrautskrift) og settaskriftarletur 

(skrautskriftarletur) vi! í námi!.  Einnig tengja nemendur og bæta vi!  sig í "ví efni 

sem "au hafa á!ur lært (Menntamálará!uneyti!, 1960, bls. 65). 

 

A!alnámskrá grunnskóla, mynd- og handmennt, 1977 

 

Samkvæmt námskránni 1977 er tilgangur hennar a! l$sa markmi!um í námi og 

kennslu. Námskráin bendir á $msar hugmyndir vi! kennslu og a!rar greinar sem eru 

innan mynd- og handmenntar. Samkvæmt námskránni er mynd- og handmennt 

sam"ætt af hannyr!um, smí!i, teikningu og vefna!i. I námskránni 1977 er bent á 

náms"ætti sem taldir eru æskilegir og lei!beinandi, einnig bendir hún á kennsluhætti 
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sem eru í bo!i og námsmat. Í a!alnámskrá 1977 er búin til sam"ætt námsgrein í 

smí!i, teiknun, hannyr!um og vefna!i.  Í upphafi var stungi! upp á hugtakinu 

myndí!, en hætt var vi! "a! "ví nafni! var tali! of l$sandi fyrir eina greinina ".e.a.s. 

myndlist (Menntamálará!uneyti!, 1973, bls. 1).  

#essar námsgreinar fengu sameiginlega heiti! mynd- og handmennt í námskránni 

1977. Taldi námskráin 1977 "ær sty!ji hverja a!ra og vera me! sömu 

heildarmarkmi!in. 

Námi! í mynd- og handmennt er me! sérgreindum markmi!um og námsefnum. 

Námskráin 1977 bendir á "a!, a! nemendur ver!i a! tileinka sér undirstö!uatri!i 

hverrar greinar (Menntamálará!uneyti!, 1977, bls. 1). 

Me! mynd- og handmenntarnáminu er reynt a! koma til móts vi! markmi! 

grunnskólans, "ar sem allir nemendur eigi rétt á a! fá tækifæri til a! uppgötva og efla 

"á hæfileika sem "eir búa yfir. Hæfileikann eins og a! læra a! skilja, skapa og skynja 

sem b$r í öllum a! einhverju leiti. Megin markmi! námskrárinnar er a! „"roska og 

"jálfa hug og hendur nemandans til a! tjá eigin hugmyndir, "ekkingu og reynslu í 

margskonar efnivi! me! vi!eigandi vinnubrög!um. A! efla hugmyndarflug, 

sköpunarhæfileika, sjálfstraust og sjálfstæ!i nemandans“ (Menntamálará!uneyti!, 

1977, bls. 2). 

Nemendur "urfa a! ver!a læsir á umhverfi! sitt svo "eir geti auki! félags"roska sinn 

og samtstarf vi! a!ra, bæ!i í skólanum og úti í samfélaginu. 

Megin markmi! námskrárinnar er a! leggja grunninn a! sjálfstæ!u gildismati hjá 

nemendum, svo hægt ver!i a! vekja áhuga "eirra á aukinni "ekkingu á 

verkmenningu, mismunandi listum og ö!rum menningarau!i. 

Námskráin leggur áherslu á nytsöm, "roskandi tómstundastörf svo nemendur geti 

komi! sér upp hagn$tum vinnubrög!um, sem ver!a nemendum til sjálfstæ!is og 

sjálfbjargar í "ví sem "eir gera og taka sér fyrir hendur (Menntamálará!uneyti!, 

1977, bls. 2). 

Skólanum ber a! efla, "jálfa og n$ta hæfileikana a! læra, skynja og skilja sem hver 

nemandi b$r yfir, gerir skólinn "a! m.a. me! margvíslegum námsa!fer!um.   

Börn í fyrstu bekkjum grunnskóla eru stö!ugt a! vinna a! einhverju, en "au hugsa 

meira hlutlægt en huglægt. #a! er ein ástæ!an fyrir "ví a! stór hluti námsins fer fram 

me! verklegu starfi (Menntamálará!uneyti!, 1977, bls. 3). 

 



 
 
 

 15 

Sex ára börn hafa ekki sérstakar kennslustundir, heldur er kennslan látin fléttast inn í 

allt námi! hjá "eim m.a. hefur handmenntargreinin a!allega veri! notu! til a! a!sto!a 

"au í lestri og skrift (Menntamálará!uneyti!, 1977, bls. 3, 17). 

Me! námskránni sem kom út 1977 er stefnt a! "ví a! nám í mynd- og handmennt 

byrji strax í fyrsta og ö!rum bekk. #ví "essi ár eru svo mikilvæg í mótun og "roska 

barnanna og hugur "eirra er svo opinn og móttækilegur, "a! er "ví mun au!veldara 

a! hjálpa nemendum a! uppgötva hæfileikann um getu sína og hæfni, sem sí!an getur 

or!i! "eim hvatning til eigins frumkvæ!is og sjálfstæ!is í sköpun í náminu. 

Strax í fyrstu bekkjunum "arf skólinn a! koma til móts vi! nemendur og vi!urkenna 

a! nemendur eru misjafnir og "arfir og áhugasvi! "eirra líka. #etta er mikilvægt "ví 

vi!horf nemenda til námsins mótast í fyrstu bekkjunum og getur "ví haft áhrif á 

hvernig skólaganga nemenda ver!ur. Hjá "essum nemendum "arf a! leggja grunninn 

a! verklegu námi sem "au geta sí!an byggt á. Byggist mynd- og handmenntanámi! á 

"ví a! kenna nemendum fyrstu handtökin og æfa "au sí!an. Einnig "arf a! rækta me! 

nemendum samstarf, "ví í skólastarfinu reynir miki! á a! nemendur geti a!sto!a! 

hvert anna! og unni! saman í verkefnum. Á "essum árum tengist teiknun flest öllum 

námsgreinunum (Menntamálará!uneyti!, 1977, bls. 20, 26). 

Kennarinn "arf a! skipuleggja námi! á "ann hátt a! "a! geti örva! ímyndunarafl, 

skilning og vir!ingu nemandans á verklegri menntun. #a! gerir kennarinn me! "ví 

a! finna fjölbreytt áhugavekjandi verkefni sem höf!ar til vits og vilja nemenda, og 

eykur áhuga og örvar sköpunargle!i nemandans. Er "etta nau!synlegt, svo 

nemandinn ver!i ekki áhugalaus og neikvæ!ur fyrir náminu, "ví "á er hætta á a! 

árangur námsins ver!i lítill (Menntamálará!uneyti!, 1977, bls. 6 -7, 20).  

 

Bur!arás myndmenntanámsins er skapandi starf, "ar sem áherslan er á breytilegar 

"arfir nemenda. En a!almarkmi! myndmenntanámsins er a! hjálpa og "jálfa 

nemendur í a! skilja, skynja, skapa og hanna $msar tegundir mynda. Fer "örf 

nemenda eftir aldri, "roska og áhugamálum "eirra. Námskráin 1977 stefnir markvisst 

a! "ví a! me! skapandi starfi nái námi! a! "roska hæfileika "eirra og efla getu 

nemenda til a! nota, skapa og njóta mynda (Menntamálará!uneyti!, 1977, bls. 44). 

Í teiknun hjá "ri!ja, fjór!a og fimmta bekk er margháttu! myndafrásögn a!alatri!i!. 

Frjáls barnateiknun hefur veri! í öndvegi í myndsköpun hjá nemendum fram a! tíu 

ára aldri, en sí!an tók myndræn teikning vi! og ákve!in myndræn vi!fangsefni 
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"jálfu!. Nemendur eru "jálfa!ir í a! gera eigin athugun og a! tjá ni!urstö!urnar á 

myndrænan hátt, á "etta líka vi! um myndsköpun í $mis efni me! $mis konar 

vinnubrög!um. Myndmótun í $mis efni hefur auki! "roskagildi fyrir nemendur. #a! 

er nú svo a! mörgum nemendum gengur betur a! móta e!a byggja "ríví!ar myndir úr 

$msum efnum heldur en a! teikna, "ví er leirmótun sjálfsag!ur "áttur í 

myndmenntanáminu. Nemendum er leyft a! gera myndir úr ver!litlum efnum, "ví 

hugmyndaflug "eirra fær oft best noti! sín vi! ger! "eirra, "ar sem "au eru óbundin 

hef! og fyrirmyndum (Menntamálará!uneyti!, 1977, bls. 48).  

 

A!al"ættirnir í teiknináminu hjá sjötta, sjöunda, áttunda og níunda bekk eru myndræn 

teiknun, og tengist hún oft áhugamálum nemenda. 

Í efstu bekkjum grunnskóla er sko!u!  fjarvíddarteiknun, rúmfræ!ileg teiknun og 

hlutateiknun út frá ljósi og skugga (Menntamálará!uneyti!, 1977, bls. 52).   

Nemendur á "essu aldurskei!i gera grátónastigann, litabrig!astigann, tólf lita 

hringinn og kennd litafræ!i. Nemendur læra vinnua!fer!ir vi! a! móta í leir, 

skreytingu, brennslu og glerjun og a! móta í pappamassa, gifs, plast og fleira. 

Mynsturger! og "rykk er eitt af "ví sem nemendur læra ásamt dúkskur!i og tréristu. 

Nemendur læra formfræ!i í tengslum vi! myndkönnun og myndsköpun. Leturger! og 

skrift læra nemendur í tengslum vi! útgáfu skólabla!a og augl$singa. 

Í umhverfisfræ!slu gera nemendur athuganir og myndrænar l$singar á $msum "áttum 

umhverfisins. Nemendur læra ljósmyndun, myndatöku, kóperingu, framköllun og um 

me!fer! myndavélar. Nemendur fá fræ!slu um erlenda og Íslenska list og verkmennt 

frá $msum tímum ásamt a! fara á söfn, vettvangsfer!ir og sko!a verksmi!jur og 

verkstæ!i og anna! (Menntamálará!uneyti!, 1977, bls. 50 - 53). 

 

Gert er rá! fyrir $msum valgreinum í mynd- og handmennt hjá sjöunda, áttunda og 

níunda bekk í vi!bót vi! fyrri verkhæfni og kunnáttu sem nemendur halda áfram a! 

auka færni sína í.  Er námi! skipulagt sem framhaldsnám í mynd- og 

handmenntagreinum. Nemendum er m.a. bo!i! upp á greinar eins og batík, bókband, 

grafík og leir (Menntamálará!uneyti!, 1977, bls. 57-61). 
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Endursko!u! a!alnámskrá 1996 – 1998 

 

Vi! ger! sk$rslunnar Markmi!  listakennslu í grunnskólum og framhaldsskólum, 

kom saman hópur listgreinakennara "ann 13. mars 1997, tilgangur "eirra var a! 

endursko!a listakennslu í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi. Kom "essi hópur 

listgreinakennara saman í tólf skipti frá tímabilinu mars til ágústsloka. Var "essum 

hóp fali! a! athuga "örf og tilgang listkennslu og námsgreina innan hennar. Vir!ist 

sem a! "essum hópi hafi veri! fali! a! röksty!ja "örf, tilgang listkennslu, námsgreina 

innan hennar og leggja fram tillögur um lokamarkmi! (Markmi! listakennslu í 

grunnskólum og framhaldsskólum 1997, bls. 2-3). 

Samkvæmt endursko!un a!alnámskrá 1996 -1998 reynir listnám á $msa "ætti hjá 

nemendum m.a. „hug og hönd“ til a! ná árangri. #a! er "ví nemandanum nau!synlegt 

a! læra bæ!i a! au!ga hjá sér ímyndunarafl og efla rökhyggju til a! koma á móti 

auknum kröfum "jó!félagsins (Markmi! listkennslu í grunnskólum og 

framhaldsskólum, 1997, bls. 6).  

#ar sem tjáningarmáti nemandans fer eftir mismunandi greindar"áttum hans er 

nau!synlegt fyrir hann a! "roska me! sér fjölbreyttan, persónulegan tjáningarmáta til 

a! hann geti auki! sjálfsmynd sína og sjálfskynjun. En nemandinn getur lært a! ver!a 

me!vita!ri um fagurfræ!i og vi! a! "ekkja og tjá tilfinningar sínar m.a. gerir hann 

"a! me! "ví a! auka félags"roska og tilfinninga"roska sinn. Til a! virkja 

menningarlegan "átt nemandans, ver!ur hann a! geta greint og meti! áhrifin sem 

hann ver!ur fyrir, "a! gerir hann me! "ví a! auka skilning sinn á táknmáli listarinnar. 

A! efla færni nemandans í mannlegri reynslu er lykilhlutverk listnáms í grunnskóla. 

#annig læra nemendur um $mislegt í umhverfi sínu. #etta er gert svo hægt sé a! 

"jálfa og kenna ólík ferli námsvi!sins. Me! "ví a! auka "ekkingu og skilning á 

táknmáli listarinnar ö!last  nemandinn meiri færni í a! greina og meta "ær 

uppl$singar og "au áhrif sem hann ver!ur fyrir dags daglega. Nemandinn ver!ur 

virkari "átttakandi í menningu og í skilningi á menningarlegum fjölbreytileika sem 

hann ö!last me! aukinni "ekkingu og skilningi á táknmáli listarinnar. Einnig lærir 

nemandinn a! vir!a gildi, hef!ir og hugmyndaflæ!i sem er í hans eigin samfélagi sem 

og annarra (Markmi! listkennslu í grunnskólum og framhaldsskólum, 1997, bls. 6-7).  
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Myndlist er skyldunám í grunnskólum Íslands frá fyrsta til tíunda bekkjar. Áætla! er 

a! nemendur séu hámark fimmtán í hverjum hóp me! tvær kennslustundir á viku. 

Myndlist hjá níunda og tíunda bekk er valgrein og fá nemendur tvær til fjórar 

kennslustundir á viku (Markmi! listkennslu í grunnskólum, 1997, bls. 7-10). 

Í endursko!un a!alnámskráar 1996 – 1998 er hönnun ekki skilgreind sem námsgrein í 

grunnskóla, heldur er hún skilgreind sem náms"áttur sam"ætt handavinnu og 

myndlist, "ó a! hún ætti í sjálfu sér a! tengjast öllu í námi og starfi í skólanum, "ví 

nemendur ver!a a! ö!last skilning á "ví hva!an hugmyndirnar koma og hvernig "ær 

ver!a til. Allir nemendur "urfa a! læra a! vinna hugmyndarferli! frá hugmynd til 

útfærslu hugmyndar (Markmi! listkennslu í grunnskólum, 1997, bls. 7-16). 

Samkvæmt endursko!un a!alnámskráar 1996-1998 "urfa nemendur a! skilja 

myndræna hugsun og ver!a læsir á sjónrænt umhverfi sitt en "a! geta "eir m.a. ö!last 

me! "ví a! búa til hluti, horfa í kringum sig, sko!a listasöfn og "a! sem a!rir hafa 

gert og setja hlutina sí!an í samhengi. Einnig "urfa "eir a! læra a! geta vali! og 

meti! myndmál götunnar, listasöfn e!a fagurlistaverk til a! skilja tilgang og e!li 

"eirra. #eir "urfa a! geta greint megineindir í myndrænni hugsun, "ví "a! er eitt af 

markmi!um myndlistarkennslunnar (Markmi! listkennslu í grunnskólum, 1997, bls. 

20-21). 

Í endursko!a!ri námskrá 1996-1998 á sér sta! breytt vi!horf til listar "ar segir m.a.  

„Myndlistarkennsla felur í sér ákve!i! ferli sem má skilgreina sem sköpun, túlkun og 

tjáningu annars vegar og sem skynjun, greiningu og mat hins vegar“ (Markmi! 

listkennslu í grunnskólum og framhaldsskólum, 1997, bls. 20). 

Me! "essu er veri! a! segja a! myndlistarkennslan byggist á "ví a! reyna a! "roska 

færni og kunnáttu nemenda í bá!um "essum svi!um.  

Í framsetningu markmi!a í myndlistakennslu "urfa nemendur a! tileinka sér "au 

lögmál og "ær a!fer!ir sem tí!kast í myndlist og "a! "jó!félagslega og sögulega 

samhengi sem myndlist er sko!u! í og "eirri lists$n og persónulegri fagurfræ!ilegu 

skynjun sem nemandinn upplifir. Me! "essu er teki! mi! af bá!um ferlunum 

(Markmi! listkennslu í grunnskólum, 1997, bls. 20-21). 

Hér er í fyrsta sinn tala! um listasögu sem grein og jafnframt a! listasögukennslan 

eigi a! vera partur af myndlistarkennslu í grunnskólum og á myndlistarkennslan a! 

vera verkleg og me! sko!un myndverka. Eftir a! nemendur hafa kynnt sér lögmál og 

a!fer!ir myndlistar eiga "eir a! hafa ö!last sjálfstæ!i vi! ger! eigin verka, og hafa 
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ö!last "ekkingu og getu til a! nota "au efni og áhöld sem vi! eiga, "annig a! "eir geti 

"róa! verk sín frá hugmynd til loka útfærslu.  

Myndlistarkennslan hefur "a! hlutverk a! efla fagurfræ!ilega upplifun nemenda, 

bæ!i gerenda sem og njótenda myndlistar svo "eir nái a! "roska myndvit sitt 

(Markmi! listkennslu í grunnskólum og framhaldsskólum, 1997, bls. 21).  

Lokamarkmi! myndlistar sn$st um a! nemendur hafi "ekkingu á lögmálum 

myndlistar og út frá "eim geti nemendur unni! sjálfstætt a! eigin verkum, einnig eiga 

nemendur a! "ekkja efnivi! og tækni og helstu a!fer!ir sem nota!ar eru til enda 

verksins.  

Nemendur eiga a! hafa kynnst helstu stefnum, grunn"áttum og stílum í íslenskri 

myndlist. Ennfremur "urfa nemendur a! átta sig á áhrifamátt mynda og myndmáls. 

Geta nota! gagnr$ni til a! túlka myndir og "ekkja myndmál umhverfisins, eins og 

ljósmyndir, $mis blö!, augl$singar og tölvur (Markmi! listkennslu í grunnskólum, 

1997, bls. 21-22) 

 

A!alnámskrá grunnskóla 1999 

 

Í námskránni 1999 er m.a. fjalla! um uppeldishlutverk skólans út frá forsendum 

nemandans og "roska hans. 

Listasvi!i! í námskránni 1999 nær yfir fimm sjálfstæ!ar skyldulistgreinar, sem eru 

dans, leikræna tjáningu, myndlist, textílmennt og tónmennt. #essar greinar eru 

skyldugreinar fyrstu átta árin en í níunda og tíunda bekk eru "ær valgreinar 

(A!alnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 5). 

Í námskránni er gert rá! fyrir áfangamarkmi!um í öllu skólastarfinu og a! "eim sé 

skipt í "rjú stig. Fyrsta stigi! er eftir nám í fyrsta til fjór!a bekk, anna! stigi! er eftir 

nám í fimmta til sjöunda bekk og "ri!ja og sí!asta stigi! er eftir nám í áttunda til 

tíunda bekk. 

Áfangamarkmi! hafa "ann tilgang a! gefa heildarmynd á "ví sem nemendur hafa 

tileinka! sér í lok hvers áfanga. 

#repamarkmi! er sí!an safn vi!fangsefna/markmi!a sem notu! eru til a! ná 

áfangamarkmi!unum. L$sa ferlinu, stígandanum í hverri grein fyrir sig (A!alnámskrá 

grunnskóla, 1999, bls. 6).   
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Í námsskránni 1999 er fjalla! um fjöl"ætta greind, og a! listnám reyni á $msa "ætti 

mannlegrar hæfni, "ar sem bæ!i er beitt rökhyggju og ímyndunarafli til a! ná settu 

marki.  

Í a!alnámskrá grunnskóla 1999 kemur fram a! nemendur "urfi a! kynnast lögmálum 

og a!fer!um myndlistar svo "eir geti lært a! vinna á aga!an og skipulegan hátt vi! 

mótun hugmynda sinnar, frá hugmynd til endanlegrar útfærslu á verkinu. 

A! hluta til á fræ!ileg kennsla a! vera sam"ætt verklegri kennslu á grunnskólastigi, 

me! fyrirlestrum, verkefnum, starfandi listamönnum e!a safnaheimsóknum. 

Í námskránni er rætt um a! nota tölvur eins og kostur er vi! "róun ímyndar vi! 

hönnunarvinnu og uppl$singaleit  (Menntamálará!uneyti!, 1999, bls. 11-12). 

 

Í "repamarkmi!um hjá fyrsta bekk, eiga nemendur a! gera myndræna frásögn út frá 

umhverfinu og nota vi! "a! $mis konar efni og tæki. Nemendur í fyrsta bekk læra a! 

"ekkja muninn á grunnformum og náttúrulegum formum og a! "ekkja grunnlitina og 

gera litablöndu. Nemendur sko!a $msar myndger!ir eins og "rykk, málverk, styttur 

og teikningar. Nemendur læra um myndbyggingu og um hugtökin nálæg! og 

fjarlæg!. Allir bekkir eiga a! læra a! ganga frá eftir sig, eins "urfa "au a! vita um 

ver!mæti efna og áhalda. 

Hjá ö!rum bekk bætist svo vi! a! "ekkja sex lita hringinn og gera litablöndu me! 

frumlitunum. Nemendur í ö!rum bekk læra a! beita og "ekkja hugtaki! áfer!. 

Nemendur "urfa a! kunna a! beita hugtakinu lína á $msan hátt til a! fá mismunandi 

áhrif, eins ræ!a nemendur út frá eigin sko!unum um inntak myndverks og læra a! 

greina a!alatri!i frá aukaatri!um á mynd.  

 

Hjá "ri!ja bekk læra nemendur a! vinna me! $msar tegundir af pappír m.a. vi! 

"rykk. Nemendur læra fleiri hugtök, eins og um heita og kalda liti, bakgrunn, 

forgrunn, mi!r$mi, hreyfingu og kyrr! o.fl. Læra um verkun grunnforma vi! 

myndger!. Sko!a hvernig listamenn túlka raunveruleika og ímyndun á mismunandi 

hátt í nútí! og fortí!, og læra nokkur ólík mynd dæmi úr íslenskri listasögu, 

byggingalist og listi!na!. Nemendur læra a! "egar listamenn eru a! skapa er ekki til 

einn raunveruleiki e!a sannleikur vi! nálgun myndrænna frásagna, einnig læra 

nemendur a! "ekkja nokkra listamenn og verk "eirra. 
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Í fjór!a bekk bætist vi! a! "ekkja virkni ljóss og skugga í umhverfinu og a! "ekkja 

hugtök eins og jákvætt og neikvætt r$mi og vinna me! r$mishugtaki! vi! myndger! 

eins og "rykk e!a mótun. Nemendur ver!a a! geta breytt tvíví!um formum í "ríví!. 

(Menntamálará!uneyti!, 1999, bls. 17-20). 

 

Á mi!stigi, fimmta til sjöund bekk er reynt a! "roska sjálfstæ! vinnubrög! me! 

nemendum, eins er leitast vi! a! örva samstarfshæfni "eirra m.a. me! sameiginlegum 

verkefnum. Nemendur eru látnir d$pka og "jálfa "ekkingu sína á lögmálum og 

a!fer!um sem "au lær!u í yngri stigum, einnig er n$jum "áttum bætt vi!. Á mi!stigi 

á námi! a! auka skilning á lögmálum myndmáls fortí!ar og nútí!ar 

(Menntamálará!uneyti!, 1999, bls. 21-27). 

 

Á unglingastigi er líka lög! áhersla á sjálfstæ! skipulög! vinnubrög! nemenda út frá 

fyrra námi, í lok sjöunda bekkjar eiga nemendur a! vera færir um a! vinna eftir 

vinnuferli me! upphaf og endir. Myndlist er skyldunám hjá áttunda bekk en val hjá 

níunda og tíunda bekk og fer vali! eftir forsendum hvers skóla fyrir sig. 

Á unglingstigi nota nemendur m.a. tölvu vi! sköpun og skipulagningu sína frá 

einfaldri hugmyndavinnu/skissuvinnu (tvíví!, "ríví! verk) og nota sér grunn"ætti 

myndlistar vi! "a! ( Menntamálará!uneyti!, 1999, bls. 28 – 32 

Skólanámskrá 2007 

 

Í a!alnámskrá grunnskóla – listgreinar 2007 er fjalla! um nau!syn uppbyggingar 

myndmenntarnáms strax á yngsta stigi.  

Á yngsta stigi, fyrsta til fjór!a bekk fer fram kynning á inntaks"áttum myndlistar, 

sem sí!an ver!ur fari! d$pra í sí!ar. Nemendur læra a! handleika efni og áhöld og 

læra um lögmál og grunnhugmyndir myndlistar. Einnig læra nemendur fjölbreytt 

vinnubrög! og $mis konar myndafrásagnir (Menntamálará!uneyti, 2007, bls. 11). 

 

Í lok mi!stigs eiga nemendur a! geta sett eigin upplifun og ímyndum upp á sjónrænan 

hátt me! $msum efnum og áhöldum, eins og klippimyndum, málun, "rykki og mótun. 

Nemendur  eiga a! "ekkja $mis hugtök og heiti sem tengjast a!fer!um, listaverkum 



 
 
 

 22 

og lögmálum verka sem "au eru a! gera, e!a hafa kynnst. Í lok mi!stigs eiga 

nemendur a! geta lagt einfalt mat á verk sín og annarra. 

Á mi!stigi eiga nemendur a! læra a! vinna sjálfstætt og a! vinna í samstarfi me! 

ö!rum. Í skapandi starfi er hvatt til aukinnar sko!unar (r$ni) og meiri skilnings á 

lögmálum myndmáls bæ!i í fortí! og framtí!. 

Nemendur eiga a! geta unni! eftir ákve!nu skipulagi sem hefur upphaf og endir. Geta 

nota! grunn"ættina, formfræ!i, grunnreglur, litafræ!i og myndbyggingu í eigin 

sköpun. Nemendur eiga a! ö!last "ekkingu til a! nota vi! verki! $mis efni og áhöld 

og mi!la, eins og grafík, mótun, tölvur, málun o fl. Eins eiga nemendur a! geta 

teikna! og móta! eftir fyrirmyndum og geta unni! $msar hugmynd fyrir tví- og "ríví! 

verk m.a. me! a!sto! tölvu e!a annars mi!ils. 

Nemendur eiga a! geta bori! saman, meti! og n$tt sér $mis heiti tengd lögmálum og 

a!fer!um. Nemendur "urfa a! læra um íslenska sjónlistarhef!, og vita um nokkrar 

stefnur í vestrænni myndlist. Eins ver!a "au a! geta bori! saman $msa stíla og 

tímabil ákve!inna verka. Geta tjá! í eigin sköpun sko!anir og tilfinningar sínar á 

fagurfræ!ilegan hátt (Menntamálará!uneyti!, 1999, bls. 14). 

 

Á unglingastigi í áttunda til tíunda bekk eiga nemendur a! vinna á grundvelli fyrra 

náms.  Hjá áttunda bekk er myndmennt skyldunám en val hjá níunda og tíunda bekk. 

#a! sem er bo!i! í vali er m.a. ljósmyndun myndbandsger!, grafík, myndvinnsla í 

tölvu, pappírsger!, málun , mótun og fl. En  "a! fer eftir forsendum hvers skóla fyrir 

sig hva! er bo!i! upp á í vali. 

A! loknu unglingastigi eiga nemendur a! geta fylgt hugmynd sinni til lok verks og 

nota! til "ess fyrri "ekkingu, lögmál og grunn"ætti (Menntamálará!uneyti!, 2007, 

bls. 14). 

Námskráin 2007 segir a! listgreinakennsla eigi a! stu!la a! "ví a! "roska 

sköpunargáfu, sjálfsvitund og menningarskilning nemenda. 

Nemendur geta "roska! sköpunargáfuna me! "ví a! nota rökrænt mat og ályktanir á 

"a! sem "eir eru a! gera, ásamt a! beyta ímyndunarafli sínu.  

Me! listum og áhugamálum geta nemendur eflt sjálfsvitund, sjálfsmynd, 

félags"roska og tilfinninga"roska sinn, sem sí!an hjálpar "eim a! átta sig á stö!u 

"eirra í umhverfinu. Listkennsla hjálpar nemendum a! átta sig á "ví hva! sé 

mikilvægt fyrir samfélagi! og hva! "a! er sem spegli gildum og venjum í 
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menningararfi "jó!arinnar. Greinarnar si!fræ!i og fagurfræ!i fjalla m.a. um "etta 

samfélagslega gildi (Menntamálará!uneyti!, 2007, bls. 6-7).  

Í uppl$stu samfélagi hafa nemendur a!gang a! gnæg! "ekkingar og uppl$singa og er 

hlutverk skólans a! kenna nemendum a! meta og vinna úr "essum uppl$singum og 

"ekkingu, túlka "ær og mi!la (Menntamálará!uneyti!, 2007, bls. 7).  

 

#ær áherslubreytingar sem eru í námskrá listasvi!s eru "ær a! "a! á a! vera  

„meira jafnvægi  milli sköpunar, túlkunar og tjáningar  annars vegar og skynjunar, 

greiningar og mats hins vegar “ (Menntamálará!uneyti!, 2007, bls. 7).   

Samkvæmt "essu er hægt a! skilgreina hlutverk listgreinakennslu á tvennan hátt. 

Fyrst "arf a! kenna nemendum tjáningarlei!ir listgreinanna, sí!an "arf a! fræ!a 

nemendur um tilgang, merkingu og samhengi listarinnar. Markmi!i! í hverri 

námsgrein er a! tryggja a! í náminu sé samfella sem er mi!u! vi! "roska og fyrra 

nám nemandans. E!lilegur stígandi í náminu er „ frá hinu einfalda til hins flókna, frá 

hinu almenna til hins sérhæf!a og frá handlei!slu til sjálfstæ!is í námi“ 

(Menntamálará!uneyti!, 2007, bls. 8).  

#egar skipuleggja á nám í listum ver!ur a! gæta a! "ví a! "a! "arf a! hjálpa 

nemendum vi! a! auka "ekkingu sína, ö!last meiri færni og efla skilning sinn á 

vi!fangsefnum í listum (Menntamálará!uneyti, 2007, bls. 6 - 8). 
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Námsmat 

 

Samkvæmt a!alnámskrá grunnskóla- listgreina 2007 er megintilgangur námsmats sá 

a! afla uppl$singa til a! hjálpa grunnskólanemendum vi! nám sitt. Námsmati! á a! 

veita uppl$singar um stö!u nemenda, kunnáttu "eirra, getu, skilning og vi!horfs 

"eirra til námsins sem og hvetja nemendur og örva "á til a! leggja sig betur fram vi! 

námi!. Námsmat á a! vera lei!beinandi fyrir kennara og nemendur og veita 

uppl$singar um allt skólastarfi! (Menntamálará!uneyti, 2007, bls. 8).  

Námsmat í list- og verkgreinum er vandme!fari! "ví "a! er svo fjöl"ætt. #ví er 

nau!synlegt a! nemendur viti strax í upphafi hvers áfanga fyrir sig hver markmi!in 

eru og a! hverju sé stefnt  og hvernig "a! ver!ur meti!. Námsmat í list -og 

verkgreinum byggist a!alega á "ví a! bæta verklag nemenda og a! efla mismunandi 

túlkunara!fer!ir hjá "eim, "ví "arf námsmati! a! vera lei!beinandi og hvetjandi fyrir 

nemendur svo "eir viti hvar "eir standa í náminu (Menntamálará!uneyti, 2007, bls. 

8).  

Greininni, Námsmat byggt á traustum heimildum eftir Ingvar Sigurgeirsson er elsta 

heimildin um or!i! námsmat frá árinu 1968 (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 147). 

 

#a! voru biskupar og prestar sem fyrstir voru ger!ir ábyrgir fyrir námsmati hér á 

landi og langt fram eftir tuttugustu öldinni voru "eir prófdómarar vi! lokapróf í 

grunnskólum. Heimsóttu kirkjunnar menn heimilin og prófu!u börnin munnlega, eins 

var börnum í sóknum og héru!um safna! saman á vorin til a! prófa "au á 

samræmdan hátt. Nemendur voru prófa!ir munnlega fram til ársins 1920, en "á 

kynnti Magnús Helgason skrifleg próf fyrir kennurum á Íslandi. Í kjölfari! af 

skriflegu prófunum e!a ári! 1929 voru tekin upp samræmd skrifleg próf fyrir atbeina 

Steingríms Arasonar. Kennslan í barnaskólunum var bygg! á dönskum hef!um og fór 

mati! "annig  fram a! nemendum var „hl$tt yfir“ heimanámi! og lag!i sí!an 

kennarinn mat á frammistö!u nemenda. Lagt var daglegt mat á nám nemenda og 

sí!an voru einkunnir "eirra fær!ar í einkunnabók (Ólafur Proppé, 1999, bls. 62-63; 

Sigur!ur Jónsson, 1899, bls. 7). 

Samkvæmt námskránni 1929 er ekki geti! um sérstakt námsmat anna! en "a! a! ekki 

sé lagt próf fyrir nemendur í átthagafræ!i.  
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Í drögunum 1950 má telja a! komin sé vísir a! námsmati. Í drögunum 1950 er tala! 

um a! teikning barnanna geti veri! kennurum og lei!beinendum "eirra einhvers konar 

kvar!i e!a mælitæki sem hægt er a! nota til a! mæla getu og "roskastig barnsins 

(Drög a! námskrá í teiknun og skólaí"róttum, 1950, bls. 4).  

Í almenna hluta a!alnámskrá grunnskóla, 1976 er fjalla! um a! mat eigi a! vera 

órjúfanlegur "áttur af námi og kennslu og "urfi "ví a! ná til $missa ólíkra "átta 

skólastarfsins. Tilgangur matsins er a! afla ví!tækrar og öruggrar vitneskju um gang 

skólamála, "annig a! hægt sé a! laga "a! sem fer úrskei!is jafnó!um. 

Fyrir foreldra og nemendur á mati! a! veita uppl$singar um hvernig nemendum 

gangi a! ná tilsettum markmi!um. Mati! á a! vera lei!beinandi fyrir framhaldsnám 

og starfsval nemenda. Mati! á ekki a!eins a! meta árangur nemenda heldur á "a! líka 

a! meta a!ra "ætti sem tilheyra skólastarfinu, eins og verkefnum og hvort 

kennslua!fer!irnar hæfi "roska nemenda til a! "eir nái markmi!um námsins.  

Vi! mat á námsárangri nemenda "arf alltaf a! hafa í huga a! meta ekki a!eins "a! 

sem nemandinn kann í sambandi vi! sta!reyndir, heldur "arf líka a! meta $mis 

flóknari hugsunarferli hjá nemandanum (Menntamálará!uneyti!, 1976, bls. 23). 

Samkvæmt námskránni 1977 "á "arf kennarinn a! gera sér grein fyrir hvernig 

nemendur standa námslega, og ekki er sí!ur mikilvægt a! nemendur fái vitneskju um 

nám sitt. #a! getur nemandinn fengi! me! $msu móti, m.a. me! vi!tali vi! kennara, 

stuttu samtali í kennslustund e!a me! vi!tali fyrir utan kennslutíma, einnig geta stutt 

könnunarpróf, skrifleg e!a munnleg komi! til greina. #annig getur nemandi fengi! 

a! vita stö!u sína eins og hún er á hverjum tíma fyrir sig. 

Einnig er tala! um sanngirni í námsmat, til "ess "arf a! taka tillit til fjölmargra "átta, 

"ví s$nilegur árangur nemandans segir ekki nema a! vissu marki um "a! hvernig 

nemanda gengur í náminu. #egar meta á árangur nemandans "arf a! taka tillit til 

hæfileika, sjálfstæ!is, frumkvæ!is, tjáningarhæfni, vinnubrag!a, framfara og vi!horfa 

nemanda til námsins.  

Réttlátt mat "arf a! taka tillit til mismunandi túlkunara!fer!a nemandans. Námsmati! 

má aldrei minnka sjálfstraust og vinnusemi nemandans. 

Umsagnir eru bestar vi! mat í mynd og handmennt, sérstaklega "ó hjá yngstu 

bekkjunum (Menntamálará!uneyti!, 1977, bls. 8 – 9). 
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Í endursko!un a!alnámskráa 1996-1998 kemur fram a! lokamarkmi!in eigi a! gefa 

heildarmynd af "ví sem námsgreinarnar stefna a!, l$sa "ví sem skólarnir stefna a! og 

"ví sem nemendur eiga a! hafa lært a! loknu skyldunámi (Menntamálará!uneyti!, 

1999, bls. 5). 

Fjalla! er um a! taka "urfi tillit til $missa "átta vi! lokamat. #átta eins og framfara, 

vinnulags og frumkvæ!is. Í lokamat geta einkunnirnar veri! gefnar í tölum, stöfum 

e!a umsögnum ( Menntamálará!uneyti!, 1999, bls. 5). 

Í listkennslu er daglegt skólastarf ferilmi!a!, og á sá ferill a! vera metinn til jafns vi! 

fullunni! klára! verk. Námsmati! á a! endurspegla markmi!in í öllum námsgreinum.  

Í námskránni 2007 er fjalla! um a! sköpunar"örf sé "a! sem list og verknám byggist 

á. Bætt verklag og efling á mismunandi túlkunara!fer!um er "a! sem stefna á a!. #ví 

"arf námsmati! í list- og verkgreinum alltaf a! vera lei!beinandi, "annig a! kennarar 

geti gefi! nemendum ábendingu og hvatningu í náminu.  

Mismunandi matsa!fer!ir eru nota!ar á mismunandi vi!fangsefni í list- og verknámi. 

Símat er ein lei! a! uppbyggjandi námsmati, me! "ví fær nemandi vitneskju og 

hvatningu um árangur jafnó!um. 

Sjálfsmat er nau!synlegt fyrir nemendur til a! "róa me! sér jákvætt og lifandi vi!horf 

og til a! ögra sjálfum sér (Menntamálará!uneyti, 2007, bls. 8). 

Námsmat í list og verkgreinum er bæ!i byggt á gögnum, vinnuferli, tilraunum og 

undirbúningi nemenda vi! verki!. Til a! au!velda sér lokamati! geta kennarar n$tt 

sér $mislegt vi! gagnasöfnunina, eins og gátlista, vi!töl vi! nemendur, dagbók og 

próf, bæ!i munnleg og skrifleg.  

 

Námsmat er nau!synlegur lei!sagnar"áttur fyrir nemendur, kennara og 
skólastarfi! í heild. Námsmat byggist á uppl$singum um stö!u 
nemenda, getu "eirra, kunnáttu, skilning og vi!horf til 
vi!fangsefnanna. #ví "arf fyrst og fremst a! taka mi! af settum 
markmi!um hverju sinni. 

                                                              (Menntamálará!uneyti, 2007, bls. 8). 
 

Fyrir kennara, nemendur og skólakerfi! í heild sinni er námsmat nau!synlegur 

lei!sagnar"áttur  (Menntamálará!uneyti, 2007, bls. 8). 

#egar meta á verknám ver!a nemendur a! vita af markmi!unum í byrjun hvers 

námsáfanga, svo "eir viti a! hverju "eir eiga a! stefna og hvernig "eir ver!a metnir.  
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#ví "arf tilgangur námsmats a! vera sk$r, "ar "arf a! koma fram hva! "a! er sem á 

a! meta. Til hvers og hva!a hlutverki námsmati! eigi a! "jóna. Námsmat á "ví a! 

vera lei!beinandi fyrir nemendur um námsgengi, vinnubrög! "eirra og framfarir 

(Menntamálará!uneyti, 2007, bls. 8). 



 
 
 

 28 

Lokaor! 
 

Tjáning me! teikningum og myndum hefur fylgt manninum langt aftur i sögunni  eins 

og myndir á hellisveggjum frá steinöld s$na. Me! teikningum og myndum hefur 

ma!urinn geta! tjá! tilveru sína og sko!anir, móta! umhverfi sitt, tjá! hugsanir, 

hugrenningar og túlka! "a! sem er um a! vera í samfélaginu á hverjum tíma fyrir sig.  

Eins og kemur fram í námskránum "á felst myndsköpun hjá börnum í "ví a! kanna 

umheiminn í gegnum sjónlistir og snertingu, "annig túlka "au myndsköpunina út frá 

sjálfum sér, fyrst me! frjálsri teikningu og sí!an á myndrænan hátt.  

Í myndlist eru notu! margvísleg efni og a!fer!ir vi! listsköpunina og ekkert eitt efni 

e!a a!fer!ir betri en önnur. Vi! listsköpun er brug!ist vi! $msum "áttum eins og 

hugmyndum, tilfinningum, athugun nemenda ásamt annarri reynslu "eirra til a! 

skapa. Vi! "essa sköpun nota nemendur $mis áhöld og tæki sem "ei nota til a! útfæra 

me! $mis konar mi!lum af hugvitsemi og hæfni. Tí!arandinn og samfélagi! koma 

sí!an inn í og hafa áhrif á "ær áherslur og breytingar sem taldar eru skipta máli fyrir 

hvern tíma fyrir sig.  

 

Myndlistarkennsla var ekki skilgreind sem námsgrein líkt og a!rar námsgreinar innan 

skólans fyrr en skólastjórnendur og uppeldisfræ!ingar áttu!u sig á mikilvægi hennar. 

Í fyrstu námskránum fékk teiknun/myndlistarkennsla aldrei "ann tíma sem hún "urfti, 

var alltaf sam"ætt ö!rum greinum, einskonar ja!argrein í námskrám. #a! var! ekki 

fyrr en me! námskránni 1977 sem teiknun fær vi!ukenningu sem námsgrein innan 

mynd– og handmenntar ásamt smí!i, vefna!i og hannyr!um. Í a!alnámskrá 1977 er 

búin til sam"ætt námsgrein me! smí!i, teiknun, hannyr!um og vefna!i og haf!i "a! 

"au áhrif a! nafni! teiknun féll undir sam"ætta hugtaki! mynd- og handmennt. Um 

tíma veltu menn fyrir sér  hugtakinu myndí!, en hætt var vi! "a! "ví nafni! var tali! 

of l$sandi fyrir myndlist en ekki a! sama skapi fyrir hin fögin. Í námskránni frá 1977 

kemur líka fram tillaga um a! fella ni!ur a!greiningu kynja í smí!um og hannyr!um 

sem haf!i veri! vi! lí!i frá upphafi. 

Mikil breyting og "róun hefur átt sér sta! í teiknun/myndlistarkennslu frá "ví fyrsta 

námskráin kom út ári! 1929. Í byrjun var teiknun/myndlistarkennsla í 

almenningsskólum á Ísland mjög einföld. En eftir "ví sem á lei! breyttust áherslur 

námskrárinnar miki! og jafnframt kennslan sjálf. Í drögunum 1948 kemur fram a! 
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bekkjarkennarinn eigi a! kenna föndurvinnu samhli!a ö!rum námsgreinum í 

kennslustofu bekkjarins, en í annarri handavinnukennslu var ætlast til a! sérstakur 

fagmennta!ur kennari kenndi. 

Me! drögunum 1950 er tala! um a! teikning barnanna geti veri! kennurum einhvers 

konar kvar!i e!a mælitæki til a! mæla "roskastig barnanna, "arna getur veri! kominn 

fyrsti vísirinn a! námsmati eins og vi! "ekkjum "a! í dag.  

Um1960 var! breyting á hugmyndum manna um myndmennt "ví me! námskránni 

sem kom út 1960 átti teiknikennslan a! "roska fegur!arskyn, hæfileika og 

vi!urkenningu nemenda fyrir list og listi!na!i. Fyrir "ann tíma haf!i veri! lítil 

umræ!a um fagurfræ!ileg gildi í myndmenntarkennslu, a!allega veri! lög! áhersla á 

tæknilega útfærslu og túlkun nemandans me! litum og formum.  

Me! námskránni 1977 kemur fram hvatning til meiri r$ni og auknum skilningi 

nemandans á myndum og umhverfi. #annig lærir nemendinn a! ver!a læs á umhverfi 

sitt og a! lesa og skilja myndir, myndrænt merkja- og táknmál og a! "roska hæfileika 

sinn a! vinna sjálfstætt og a! túlka eigin humyndir sem og annarra. 

 

#egar a!alnámskráin 1999 kom út var! ákve!in breyting í myndlistarkennslu á 

Íslandi. Felur breyting "essi einkum í sér meira jafnvægi á milli túlkunar á sköpun og 

tjáningu annars vegar og greiningu skynjunar og mats hins vegar. Me! sköpun/túlkun 

og tjáningu getur nemendinn nota! $msa mi!la og efnivi!i til a! skapa, tjá hugsun, 

tilfinningar, hugmyndir sínar og lausnir. Me! greiningu skynjun og mati getur 

nemandinn auki! hæfni sína til a! skynja, meta og skilgreina myndlist á hæfan og 

rökstuddan hátt. Einnig kemur fram í námskránni 1999 a! listasvi!i! nái yfir fimm 

sjálfstæ!ar skyldulistgreinar fyrstu átta árin  en  sé val í níunda og tíunda bekk, "etta 

eru greinarnar dans, leikræna tjáningu myndlist, textílmennt og tónmennt.  

 

#a! hefur átt sér sta! ákve!in endursko!un á "róun myndvits og á hlutverki 

myndlistarkennslu á undanförnum áratugum. Í námskránni 2007 kemur fram a! 

"áttur myndhugsunar hafi vaxi! hratt í uppl$stu samfélagi en almennur skilningur á 

e!li og áhrifamætti myndar hafi ekki vaxi! a! sama skapi. 

Markmi! myndmenntakennslunnar á a! vera a! kynna fyrir nemendum öll "au 

hugtök sem eru nau!synleg til "ess a! skilja, "ekkja og njóta fegur!ar umhverfisins. 

Í myndmentarkennslu í grunnskóla "arf a! huga jafnt a! huglægum og verklegum 
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"áttum. Í myndlist/myndmennt er alltaf hægt a! læra meira og svo lengi sem hver 

vill. 

Me! "ví a! sko!a námskrárnar 1929 - 2007er au!sjáanlegt a! "róunin í 

teiknun/myndlist hefur veri! töluver!, en "a! er aldrei svo a! "a! megi ekki bæta og 

breyta einhverju. Me! aukinni tækni og breyttu samfélagi koma breyttar áherslur og 

á "a! eftir a! hafa áhrif á teikni- og myndlistarkennslu sem og allt anna!. Me! "ví a! 

sko!a námskrárnar frá 1929 – 2007 er hægt a! sko!a og reyna a! átta sig á "ví hvort 

e!a hverju væri æskilegt a! breyta e!a gera ö!ruvísi. 
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