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Útdráttur 

 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða þá þróun sem hefur átt sér stað í gerð Aðalnámskrár 

Grunnskóla í myndmennt á Íslandi. Skoðuð eru árin 1977, 1989, 1999 og 2007. Einnig er 

markmiðið að meta stöðu Aðalnámskrá Grunnskóla í myndmennt frá árinu 2007 gagnvart 

núgildandi námskrám í myndmennt í Svíþjóð, Noregi og Danmörku. Með hliðsjón af 

samanburði námskránna er innihaldið borið saman við vestræna hugmyndafræði John 

Deweys´s um hlutverk skóla. Mikil þróun hefur átt sér stað frá árinu 1977 hvað varðar 

Aðalnámskrá Grunnskóla í myndmennt hér á landi þar sem flestir þættir hennar eru orðnir 

ítarlegri og aðgengilegri í námskránni árið 2007. Samanburður við námskrár frá Svíþjóð, 

Noregi og Danmörku við þá íslensku sýnir að við stöndum jafnfætis þeim löndum í gerð 

námskráarinnar. Sérstaða sænsku námskrárinnar felst í námsmatskerfinu sem er bæði 

sýnilegt og lýsandi fyrir nemendur og kennara að fara eftir. Danska námskráin hefur 

yfirburði yfir hinar námskrárnar, þar sem hún er mjög vel fram sett og miklu aðgengilegri 

hvað varðar kennsluleiðbeiningar. 
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1. Inngangur  

 

„Eitt einkenni allra góða lista er það að listamaðurinn hefur lært ekki aðeins 

verktækni heldur einnig að gera vandaðar áætlanir um verk sín. Námskrá er 

kerfisbundin áætlun um hvað og hvernig mætti læra og kenna með áragnursríkum 

hætti. Henni er ætlað að vera eitt af vinnugögnum og stuðningstækjum kennara í 

starfi.“ 

(Andri Ísaksson, 1983, bls. 26) 

 Undir lok 19. aldar og í byrjun 20. aldar vörpuðu fræðimenn fram kenningum um 

mikilvægi þess hvað list væri mikilvæg fyrir örvun og sköpunargáfu einstaklingsins. Þeir 

aðilar lögðu áherslu á það að listin yrði kennd börnum í skólum. Stuttlega verður minnst á 

þessa þróun sem og þróun skólanámskráarinnar í sögulegu samhengi og komið verður inn á 

íslenskar námskrár í myndmennt frá því um miðja 19. öld og verður fjallað um þá þróun 

sem átti sér stað.  

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar verður að skoða þá þróun sem hefur orðið í 

Aðalnámskrá Grunnskóla hér á landi í myndmennt á árunum 1977, 1989, 1999 og 2007. 

Einnig verða skoðaðar grunnskólanámskrár í myndmennt sem eru í gildi núna frá Svíþjóð, 

Noregi og Danmörku. Námskrárnar eru skoðaðar til þess að bera þær saman við gildandi 

Aðalnámskrá Grunnskóla í myndmennt, til þess að sjá hvar við stöndum á alþjóðlegum 

vettvangi gagnvart öðrum löndum í gerð námskráanna.  

 Námskrárnar verða skoðaðar hvað varðar breytingar og þróun á uppsetningu og gerð 

ýmissa þátta eins og markmið, náms- og verkþættir, námsmat, kennsluhættir, 

kennslutilhaganir og loks tillögur að námsgögnum. Námskrár Grunnskóla frá Svíþjóð frá 

árinu 2011, Noregi frá árinu 2006 og Danmörku frá árinu 2009 verða notaðar í samanburði 

við Aðalnámskrá Grunnskóla frá árinu 2007.  

 Með hliðsjón af innihaldi og samanburði námskránna verður fjallað um vestræna 

hugmyndafræði John Deweys um hlutverk og markmið skóla. 
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2. Listkennsla í upphafi 20. aldar 

 

Rithöfundurinn Friedrich Schiller gaf út bókina Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins í lok 

18. aldar. Hann leit svo á að sú tækniþróun sem hófst með iðnbyltingunni hafi haft mjög 

neikvæð áhrif á manninn. Á þann hátt, meðal annars, að manneskjan sjálf hafi gleymst sem 

tilfinningavera og maðurinn fór að einblína á sig sem skynsemisveru. Helstu ástæður fyrir 

þessum umskiptum voru þær miklu og hröðu breytingar sem áttu sér stað á tímum tækni og 

þróunar og sem höfðu áhrif á lifnaðarhætti og viðhorf fólks. Til þess að brjótast úr þessari 

stöðu sagði Schiller að „Listin og hið fagra veita viðnám og gera heiminn mannlegri og 

manninn frjálsari. Til þess að borgaralegt samfélag fái þrifist þarf þess vegna að sinna 

fagurfræðilegu uppeldi mannsins― (Ólafur Páll Jónsson, 2006, bls. 277). 

 Í kringum aldamótin 1900 byrjuðu raddir að heyrast um tilgang og mikilvægi 

listkennslu í skólum. Árið 1896 var stofnað í Hamborg, Kennarafélag til örvunar 

listmenntunar í skólum. Alfred Lichtwark (1852 -1914) var stjórnandi listasafns Hamborga 

og var mjög áhugasamur um list og að kynna hana fyrir kennurum og hvatti þá áfram til 

þess að nota hana í kennslu sinni. Fyrir tilstuðlan hans var haldin fyrsta af þremur 

listamenntaráðstefnum í Dresden þar sem rætt var um myndlist og skreytingar í skólum og 

á heimilum. Einnig var ráðstefna haldin árið 1903 í Weimar þar sem rædd voru viðhorf til 

máls og bókmennta, síðasta var haldin í Hamborg árið 1905 þar sem tekin voru fyrir tónlist, 

dans og leikfimi (Myhre, 2001, bls. 164).  

 Þessir þættir sýna að mikið umrót hefur verið í uppeldis- og kennslufræðum í listum á 

þessum tíma. Listmenntaráðstefnurnar sem voru haldnar á þessum tíma marka upphaf 

þeirrar listmenntunarhreyfingar sem átti eftir að koma fram og þróast á 20. öldinni. Áhersla 

var lögð á skapandi verk barna og nemandinn átti að túlka eftir sinni bestu getu reynslu sína 

í frjálsri teiknun, líkamshreyfingum, leikfimi og látbragði (Myhre, 2001, bls. 164-165). Það 

urðu þannig miklar breytingar á stuttum tíma í þróun skólasögu og í myndmenntakennslu á 

alþjóðlegum vettvangi.  
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3. Námskrá grunnskóla og hlutverk hennar 

 

Hvað er námskrá, hverjir ákveða hvað skal koma fram í henni og hvað eiga nemendur að 

læra? 

 Samkvæmt Andra Ísakssyni (1983, bls. 25-26) er námskráin áætlun um það hvað 

kennarar eigi að setja fram í kennslu og nemendur eiga að læra. Í þeirri áætlun eru þau 

markmið og stefnur um það hvert námið á að stefna. Það fjallar um uppsetningu efnisatriða 

í námsefni og útskýringar á þeim, ábendingar til kennara um námsmat, kennsluaðferðir og 

efnistök og um hvernig starfið getur farið fram. Námskráin er sett upp á ákveðinn og 

skipulagðan hátt og sem kennarar geta farið eftir og notað til að styðjast við í undirbúningi 

sínum fyrir kennslu og starf sitt í kringum það.  

 Á 20. öldinni er skólastarfið byggt á fastmótaðri áætlun námskráarinnar, hún er 

ákveðin áætlun sem kennarar nota sem viðmið.  

 En þetta skipulag hefur ekki alltaf verið til staðar. Breytingar urðu á skólakerfinu í 

lok 16. aldar þegar Iðnbyltingin hófst og þjóðernisvakning varð í samfélaginu. Leiddi það 

til þess að skólarnir urðu fastmótaðri og vísir að námskrá óx fram. Framfarir í 

fjöldaframleiðslu á prentverki studdu við þessa þróun þar sem kennsluefnið varð 

aðgengilegra en áður (Guðrún Geirsdóttir, 1997, bls, bls 110). 

 Skólastarfi er stjórnað af ríki og kirkju hvers lands og það eru starfsmenn þeirra sem 

stjórna því  hvernig kennarar og nemendur haga námi sínu. Námskráin er sett saman og 

mótuð af ýmsum aðilum. Þeir nota hana til að stjórna skólastarfinu og byggja á menningar 

og menntaarfi þeirrar þjóðar sem við á. Það eru notaðar hugmyndir og efni úr reynslubanka 

fortíðarinnar til þess að byggja upp framtíðaráætlun fyrir framtíðarnemendur. (Hamilton, 

1993, bls. 67-68). 

 Námskrár eru mikilvægur liður í skólastarfi og byggja skólar kennsluáætlanir og 

skólanámskrár sínar eftir aðalnámskrá hvers lands fyrir sig. Út frá aðalnámskrá ríkisins 

notar hver skóli þau markmið og tilhaganir til þess að byggja upp grunn eigin viðhorfa og 

áætlana. 

 Á Ísland er sá háttur hafður á að grunnskólar byggja sína skólanámskrá eftir 

Aðalnámskrá Grunnskóla sem er samin af aðilum í íslenska Menntamálaráðuneytinu 

(Mennta- og Menningarmálaráðuneytið 2011). 
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3.1  Íslenskar námskrár í myndmennt 

 

Þær skólareglur sem gefnar voru út árið 1867 fyrir Barnaskólann í Reykjvavík innihéldu 

reglur um það hvað ætti að kenna í skólanum. Í reglunum voru sett upp fög eins og 

trúarbragðafræði sem virðist vera aðalnámsgreinin, íslenskur bóklestur, saga og landafræði 

ofl. Reglurnar sýna kennslutilhaganir fyrir kennara og þau markmið sem nemendur eiga að 

ná. Kennsluaðferðirnar voru mikið byggðar á yfirheyrslum nemenda og kennarinn miðlaði 

efninu til nemenda í bóklegu fögunum. Nemendur fengu einkunn í hverri viku fyrir 

frammistöðu sína eftir yfirheyrslu um námsefnið frá kennaranum (Ármann Halldórsson, 

2001, bls. 61-65).    

 Ekki er myndmenntakennslu getið í þessum reglum nema að árið 1894 er sagt að 

uppdráttur eigi að vera kenndur tvisvar sinnum í viku (Ármann Halldórsson, 2001, bls. 67). 

Svo virðist að mikið rót sé komið á kennsluáætlanir og markmið ekki sett fram fyrir 

nemendur á þessum tíma í íslensku skólahaldi. Þessar námsáætlanir virðast ekki hafa verið 

upp á marga fiska miðið við það sem við þekkjum í dag í Aðalnámskrá Grunnskólans, 

listasviði (2007) í myndmennt. 

 Í námskrá frá árinu 1950 sýnir að námskrá í myndmennt eða teiknun í skólastarfi er 

mjög ítarleg og greinargóð á þann hátt að hún lýsir vel náms- og verkþáttum fyrir börn á 

aldrinum 3ja ára upp í 16 ára. Teknir eru fyrir námsþættir og þeim skipt niður í áfanga eftir 

aldri og því næst er hver námsþáttur útskýrður með hugmyndum og verkefnum sem 

tengjast þeim þáttum. Þessir námsþættir eru sem dæmi Frjáls teiknun fyrir börn á aldrinum 

2 til 10 ára og svo Myndræn teiknun fyrir 10 ára og eldri, námsþættirnir eru 8 talsins (Drög 

að námsskrám í teiknun og skólaíþróttum, 1950, bls. 7-39). Námskráin sýnir einnig 

kennslutilhaganir og dæmi um verkefni og námsgögn fyrir suma námsþætti og viðeigandi 

aldur barna. 

 Árið 1977 er myndmennt eða teiknun eitt fag sem er samþætt öðrum verklegum 

greinum sem hafa sameiginleg markmið og sýnir það að fagið sem slíkt hefur ekki ennþá 

öðlast sína eigin sérstöðu hvað varðar meginmarkmið fagsins (Aðalnámskrá Grunnskóla- 

Mynd- og handmennt, 2007, bls. 1-2) 
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4. Aðalnámskrá Grunnskóla - myndmennt  

 

Nú á tímum á Íslandi er skyldunám barna 10 ár. Þau eiga að hefja nám í grunnskóla 6 ára 

gömul og stunda það þar til þau eru 16 ára (Aðalnámskrá Grunnskóla. almennur hluti, 

1999. bls. 7). Þegar Aðalnámskrá grunnskóla – Mynd- og handmennt kom út árið 1977 og 

1989 þá var skólaárgöngunum skipt niður á þann hátt að fyrsti bekkurinn var kallaður 6 ára 

bekkur og svo var talið frá 1. bekk upp í þann níunda (Aðalnámskrá Grunnskóla – Mynd- 

og handmennt, 1977, 1989). Þær breytingar urðu á árgangakerfinu í Aðalnámskrá 

Grunnskólanna, listgreinum 1999, að 1. bekkur færðist niður í 6 ára bekk og er því talað um 

um bekkina frá 1. upp í 10. bekk, sem nær yfir alla bekkina fyrir skólaskyldualdurinn. Þetta 

kerfi er ennþá við lýði samkvæmt nýjustu Aðalnámskrá Grunnskólanna, listgreinar frá árinu 

2007 (Aðalnámskrá Grunnskóla, listgreinar 1999, 2007). 

 Í Aðalnámskrá Grunnskólanna, listgreinar (2007) stendur að sjónræn upplifun spili 

mikilvægan þátt í því hvernig við upplifum lífið og skynjum það. Maðurinn hefur í gegnum 

tíðina tjáð sig á myndrænan hátt með myndum sem hafa sitt eigið myndmál og tungumál. 

Með myndmálinu er hægt að koma áfram skilaboðum, viðhorfum og hugmyndum 

samfélagsins líkt og með tungumálinu sjálfu. Með myndum er hægt að túlka ýmsa þætti 

sem ekki væri hægt annars.  

 Af þessu er ljóst að nú er aukin áhersla á myndmennt og er greinin hugsuð sem 

námsfag og hefur sinn sérstaka sess í Aðalnámskrá Grunnskóla. Myndmennt er hugsuð sem 

stór þáttur í þroskaferli og upplifun einstaklingsins og er það hvers og eins, hvernig hann 

notar það í túlkun sinni í skólastarfi eða fyrir sjálfan sig. 

 

4.1 Aðalnámskrá Grunnskóla -- Mynd- og handmennt 1977 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1977 var myndmennt eða teiknun hluti af samþættri 

námsgrein sem hét mynd- og handmennt. Þessi samþættu fög voru hannyrðir, teiknun, 

smíði og vefnaður og áttu þau sameiginleg meginmarkmið, en hvert fag var þó byggt á 

sínum eigin grunni og námsefnum þótt meginmarkmiðin væru þau sömu. Fögin áttu að vera 

kennd saman í 1. og 2. bekk og sem valfög í 7.- 9. bekk (Aðalnámskrá Grunnskóla – Mynd- 

og handmennt, 1977, bls. 1-2). Ekki var byrjað að kenna þetta fag í 6 ára bekkjunum en þó 
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hvatt til þess að huga að því að leggja grunninn að mynd- og handmennt í þessum árgangi 

(Aðalnámskrá Grunnskóla, 1977, bls. 17).  

 Meiginmarkmið mynd- og handmenntar sýndu að hugað væri að nemandanum sem 

einstaklingi sem er gefinn kostur á að uppgötva sjálfur og vera virkur í námi sínu. 

Kennarinn og skólinn er hvattur til að hafa áhrif á nemandann á þann hátt að hann örvi 

hugsun sína, sköpun og löngun til þess að vinna og að hann öðlist út frá því sjálfstæði, sem 

hann getur farið með út í samfélagið (Aðalnámskrá Grunnskóla – Mynd- og handmennt, 

1977, bls. 3-5). Einnig voru gefin út þau markmið í námskánni í mynd- og handmennt að 

nemendur eiga að ná að þroska og þjálfa hug og hendur, uppgötva hæfni sína og getu, sem 

mun hjálpa þeim í áframhaldandi námi í skapandi og sjálfstæðri vinnu (Aðalnámskrá 

Grunnskóla – Mynd og handmennt, 1977, bls. 19). Teiknunin byggir á aðalmarkmiði sem 

er að nemendur læri „ ..að skynja, skilja og skapa myndir, að gefa og þiggja í mynd...― 

(Aðalnámskrá Grunnskóla – Mynd- og handmennt, 1977, bls. 44) .  

 Námsþættir í námskránni innihalda ágætar skýringar hvað varðar verkþætti þeirra og 

hvað skal vinna með nemendum. Í verkþáttunum eru útskýringarnar mjög ágripskenndar 

hvað varðar hvað á að vinna með hverjum árgangi fyrir sig. Lýsingar á náms- og 

verkþáttum er skipt niður í 1. og 2. bekk, 3. – 5. bekk og svo 6.- 9. bekk. Þættirnir eru 

skrifaðir með þessa árganga í huga, svo er það kennarans að vinna úr því hvernig og 

hvenær í náminu hann muni vinna úr námsefninu.  

 Hjá yngstu nemendunum sem eru nemendur í 1. og 2. bekk er megin áhersla lögð á 

frjálsa teiknun þar sem þeir túlka myndir sínar úr sínu eigin umhverfi, hugmyndum og 

reynslu. Einnig eiga þeir að læra að túlka og skilja boðskap myndverka sinna og annarra 

(Aðalnámskrá Grunnskóla – Mynd- og handmennt, 1977, bls. 23). Samkvæmt námskránni 

þá auka nemendur með tímanum hæfni sína í frjálsri teiknun og tekur því við og fylgist að 

myndræn teiknun. Á því stigi frá 3. bekk og upp úr fá nemendur að vinna vinnuteikningar, 

gera athuganir, finna úrlausnir, vinna þrívíddar- og tvívíddarteikningar. Hlutateikning 

kemur inn og þar er ljós og skuggi einnig skoðað ( Aðalnámskrá Grunnskóla – Mynd- og 

handmennt,1977, bls. 48-52). 

 Út frá frjálsri teiknun hjá yngstu nemendunum læra nemendur litafræði þar sem þeir 

kynnast litablöndun, hvernig hægt er að tjá tilfinningar með litum og enn fremur um heita 

og kalda liti. Formfræðin kemur sterk inn þar sem mikil áhersla er lögð á hana sem 
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tengingu við og undibúning fyrir skriftarkennslu. Til þess eru notaðar æfingar til að þroska 

fínhreyfingar og formskyn nemendans (Aðalnámskrá Grunnskóla – Mynd- og handmennt, 

1977, bls. 23). Eldri nemendur sem eru í 3. bekk og upp í 9. bekk læra að vinna með liti í 

umhverfi sínu, tengja þá við árstíðir og skoða heita og kalda liti ofl. Einnig vinna þeir með 

litahringina, fyrst 6 lita hringinn og svo 12 lita hringinn. Út frá því gera þeir athuganir með 

öðrum námsþáttum eins og með litaval, hvað hentar hverju verkefni fyrir sig og 

samsetningu (Aðalnámskrá Grunnskólanna – Mynd- og handmennt, 1977, bls. 48-52). 

 Í námskránni segir að mótun hafi þroskandi áhrif á nemendur og er því hvatt til þess 

að leirmótun sé þáttur sem telst sjálfsagður í náminu. Lagðar eru fram hugmyndir um ýmsar 

aðferðir til mótunar sem eru pappamassi, gifs og plast sem dæmi. 

 Aðrir námþættir hafa einnig aukið gildi en fylgja þessum þáttum að sem ég hef rætt 

hér að ofan. Þeir eru: Mynstursgerð, þrykk, formfræði, myndbygging, leturgerð og skrift, 

umhverfisfræðsla, athuganir á myndum fjölmiðla og fagurfræðileg glöggvun. Við skoðun 

mynda í fjölmiðlum eru nemendur að læra að lesa úr myndum og boðskap þeirra í 

kvikmyndum, sjónvarpi, dagblöðum ofl. Þessir námsþættir eru allir nefndir í náms- og 

verkþáttum hvað varðar 3. til 5. bekk og 6. til 9. bekk. Fyrir utan þessa þætti þá er nefnd 

leikbrúðugerð og vinnuteikningar fyrir nemendur í 3. til 5. bekk og svo er ljósmyndun og 

grafík bætt við í 6. til 9. bekk (Aðalnámskrá Grunnskóla – Mynd- og handmennt, 1977, bls. 

46-56). 

 Fram kemur í þeim þáttum sem nefndir er hér að ofan að nemendur þjálfist með því 

að takast á við kröfumeiri verkefni og að kynnast ýmsum aðferðum og tækjum til þess að 

vinna verkefnin. Þetta eru atriði eins og klippa, þrykkja, litablöndun, dúkristuaðferðir í 

grafík ofl. Með því að nota margvísleg og ódýr efni er hægt að ýta undir ímyndunarafl 

nemandans. Með leikbrúðugerð og notkun brúðanna getur það auðveldað nemendum að tjá 

tilfinningar sínar. Að læra að greina og meta myndir í fjölmiðlum er stór þáttur eins og að 

ræða um myndlistina sjálfa. Nemendur eiga að fá tækifæri að kynnast listasögu bæði 

erlendri sem innlendri. Hægt er að gera það með listaverkabókum, listaverkum og 

heimsókn á söfn sem dæmi (Aðalnámskrá Grunnskóla – Mynd- og handmennt, 1977, bls. 

46-56).  

 Í námskránni eru gefnar upp valgreinar fyrir nemendur í 7. til 9.bekk í mynd- og 

handmennt. Þessar greinar eru hugsaðar sem framhald af þeim námsþáttum sem kenndar 
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eru í viðkomandi greinum og byggðar á þeirri reynslu og kunnáttu sem nemendur eiga að 

hafa öðlast frá fyrri námsþáttum. Fer það eftir hverjum skóla hvort og hvernig þeir geta 

skipulagt kennsluna fyrir þessar greinar, en einnig eftir aðstöðu og kennurum. Það eru 

gefnar upp nokkrar hugmyndir af valgreinum, sem tengjast myndmenntinni: grafík, 

leirmótun, listasaga, ljósmyndun, mótun, mynsturgerð, teiknun og málun og vefþrykk 

(Aðalnámskrá Grunnskóla – Mynd- og handmennt, 1977, bls. 57-62). 

 Lítið sem ekkert er að finna um námsgögn í námskránni en það er stuttur listi fyrir 

sameiginlega mynd- og handmenntakennslu fyrir 6 ára nemendur (Aðalnámskrá 

Grunnskólanna – Mynd- og handmennt, 1977, bls. 18). 

 Við gerð kennsluáætlana, verkefna og tilhagana hjá kennurum þurfa kennarar að hafa 

í huga alhliða þroska, mismunandi þarfir nemendahópanna, markmið námsþátta, aðstöðu til 

kennslu og kennslugögn. Kennarar eiga að vekja áhuga nemenda á náminu með til dæmis 

upplestri, tónlist, myndum o.fl. Kennari þarf að hvetja nemendur til persónulegrar tjáningar 

í verkum sínum og sinna því hverjum og einum nemenda í tilsögn. Lagt er til að kennari 

skipuleggi hópastarf þar sem nemendur læra að vinna með öðrum og virða skoðanir 

annarra. Lagt er til að kennari ræði við samkennara og nemendur við skipulagningu 

námsins, leiðbeinandi í verkefnum í aðferðum og notkun verkfæra (Aðalnámskrá 

Grunnskóla – Mynd – og handmennt, 1977, bls. 54-56). 

 Námsmatið byggist á meginmarkmiðum mynd- og handmenntar. Kennarinn þarf að 

skoða hvernig nemandinn hefur tileinkað sér ýmsa þætti eins og frumkvæði, sjálfstæði og 

vinnubrögð. Símat er nefnt til þess að auðvelda kennaranum að fara yfir efnið í lokin. Gott 

er að gefa þá sérstaklega yngri börnunum skriflegar umsagnir og einnig er hægt að gefa 

eftir mælikvörðum. Einnig er mælt með að kennari taki viðtöl við nemendur til þess að 

nemandi og kennari átti sig á því hvar nemandinn stendur í námi sínu (Aðalnámskrá 

Grunnskóla - Mynd- og handmennt, 1977, bls. 8-9). 

 

4.2 Aðalnámskrá Grunnskóla 1989 

 

Í þessari námskrá eru markmið og námsþættirnir að mestu leyti uppbyggðir eins og í 

námskránni frá 1977. Líkt og í fyrri námskrá er námsgreinin samþætt smíðum og 

hannyrðum, vefnaðurinn er tekinn út en heitið yfir greinarnar er áfram Mynd- og 
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handmennt. Meginmarkmið mynd- og handmenntar eru þau sömu og sett eru upp í fyrri 

námskrá (Aðalnámskrá Grunnskóla, 1989, bls. 88) og aðalmarkmið myndmenntarinnar er 

einnnig það sama sem er að nemendur  læri „ ...að skynja, skilja og skapa myndir,  að gefa 

og þiggja í mynd,.. ― (Aðalnámskrá Grunnskóla, 1989, bls. 94)  

 Líkt og í fyrri námskrá þá er markmiðið frá upphafi skólagöngu í mynd- og 

handmennt að þjálfa hug og hendur nemenda, efla þroska þeirra og að þau uppgötvi 

hæfileika sína og getu og fái hvatingu til þess að skapa og læra að vinna sjálfstætt 

(Aðalnámsrká Grunnskóla, 1989, bls. 92). 

Í yngstu árgöngunum sem eru 6 ára nemendur og nemendur í 1. og 2. bekk er mælt 

með að það sé hafin skipulögð uppbygging fyrir mynd- og handmenntarkennslu og að 

hnitmiðuð markmið og vel skipulagðir námsþættir séu fléttaðir inn í annað nám barnanna 

(Aðalnámskrá Grunnskóla, 1989, bls.: 92-93). Námskráin sýnir þær áherslur sem eiga að 

vera kenndar í þeim árgöngum þar sem líkt og í fyrri námskrá er áhersla lögð á frjálsa 

teikningu barna, litameðferð, formfræði og myndlestur (Aðalnámskrá Grunnskóla, 1989, 

bls. 98) 

 Í aðalnámskránni frá árinu 1989 eru ekki miklar beytingar gerðar hvað varðar náms- 

og verkþætti námsgreinarinnar. Sömu áherslur eru settar hvað varðar frjálsa teikningu þar 

sem hún er mikilvæg í upphafi náms og nemandinn þroskast í námi sínu og byggir ofan á 

þekkingu sína með reynslu. Hann tekst á við ögrandi verkefni og lærir nýtt eftir því sem 

lengra líður á skólagönguna eins og að gera vinnuteikningar, fjarvíddateikningar, vinna 

myndir í tvívídd og þrívídd og hvernig vinna á með ljós og skugga.  

 Það er búið að draga saman skýringar á námsþáttunum og gera þá sameiginlega fyrir 

nemendur í 3. og upp í 9. bekk. Þar eru grunnþættirnir þeir sömu og úr fyrri námskrá með 

svipaða áherslu þar sem nemendur þróa aðferðirnar sínar og þjálfast í þeim og byggja á 

fyrri reynslu.  

 Á þeim áratug sem líður á milli námskráa hefur heimurinn breyst og skólinn orðinn 

tæknivæddari en áður. Lagt er til að nemendur fái tækifæri til að ræða um kvikmyndir og 

þann áhrifamikla boðskap sem þær ná oft að flytja. Einnig að nemendur fái tækifæri að 

kynnast hvernig nota eigi upptökumyndavél og að búa til stuttmyndir (Aðalnámskrá 

Grunnskóla, 1989, bls. 94-96). 



 

14 

 

 Verkþættirnir eru byggðir upp á þann hátt að þeir eru sameiginlegir fyrir 3. bekk upp í 

þann 5. og svo 6. bekk upp í 8. bekk. Verkþættirnir eru þeir sömu og í fyrri námskrá en 

áherslurnar eru ekki þær sömu. Búið er að taka nokkra grunnnámsþætti úr þeim eins og 

fagurfræðilega glöggvun og ljósmyndun. En ekki er gefið upp í grunnáminu útlistun fyrir 

listasögu og menningalegar umræður um myndlistina (Aðalnámskrá Grunnskóla, 1989, bls. 

99-101). Nefnt er að nemendur eiga að fá góða útlistun um forna og nýja list- og 

verkmenningu jafnt innlenda sem erlenda (Aðalnámskrá Grunnskóla, 1989, bls. 90).   

 Valþættir eru í boði í mynd- og handmennt fyrir 7. til 9. bekkjar nemendur. Fer það 

eins og í fyrri námskrá eftir aðstöðu í skólum hvað er kennt. Til þess að draga saman helstu 

atriðin sem tengist að mestu leyti myndmennt má nefna valgreinar eins og grafík, 

leikbrúðugerð og brúðuleik, leirmótun, listasaga, ljósmyndun, myndbandagerð, 

mynsturgerð, teiknun og málun, tækniteiknun og þrykk. En valfögin eru mun fleiri eins og 

bókband, fatasaumur, vefnaður o.fl. (Aðalnámskrá Grunnskóla, 1989, bls. 102-103). 

Ekki er mikið skrifað um námsgögn í námskránni, en námsmatið er byggt upp á 

sama hátt og gert er í fyrri námskrá og sömu þættir teknir fyrir. Eina áherslubreytingin er sú 

að foreldurm er bætt inn í viðtölin milli kennara og nemenda til þess að ræða stöðu 

nemandans í náminu ( Aðalnámskrá Grunnskóla, 1989, bls. 88 - 104). 

Kennsluaðferðir og tilhaganir kennara er lítið sem ekkert fjallað um í námskránni, 

en það er komið inn á hugmyndir um ýmsar kennslutilhaganir hvað varðar undirbúning 

kennslunnar, hvað þarf að hafa í huga. Kennarar þurfa að vera vel undirbúnir fyrir kennslu, 

eins og hvernig þeir ætla að vekja áhuga hjá nemendum, hvernig námið eigi að fara fram, 

tímasetning, markmið og námsgögn (Aðalnámskrá Grunnskóla, 1989, bls. 103). 

 

4.3 Aðalnámskrá Grunnskóla 1999 

 

Í samanburði við fyrri námskrá urðu breytingar í Aðalnámskrá Grunnskóla árið 1999 mjög 

miklar, og myndmennt er komið inn  með öðrum námsgreinum sem flokkast undir listasvið. 

Þetta svið skiptist í leikræna tjáningu, dans, tónmennt, myndmennt og textílmennt 

(Aðalnámskrá Grunnskóla, 1999, bls. 5).  

 Myndmennt hefur nú fengið sín eigin markmið til þess að byggja á sem ýtir undir 

sérstöðu námsgreinarinnar. Áætlað er að nemendur fái skipulagðar kennslustundir í 
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myndmennt frá 1. bekk. Námsgreininni er skipt niður í 3 hluta sem eru stígandi eftir ferli 

námsins. Fyrsti hlutinn er sá, að sett eru lokamarkmið þar sem sýnt er hvaða reynslu og 

hvernig þekkingu nemendur eiga að hafa öðlast í lok grunnskólanáms. Því næst eru sett 

áfangamarkmið þar sem gefin eru upp ákveðin markmið sem nemendur eiga að ná og ljúka 

við í lok þess áfanga. Þessum áföngum er skipt niður í 1. – 4. bekk, 5. – 7. bekk og svo 8. – 

10. bekk. Þar næst eru sett þrepamarkmið sem eru markmið sem eiga að nást eftir hvern 

árgang fyrir sig (Aðalnámskrá Grunnskóla, 1999, bls. 11-32).  

Á öllum stigum markmiðanna er þeim skipt niður í þrjá flokka sem skiptast í fyrsta 

lagi í lögmál og aðferðir, í öðru lagi í sögulegt og félagslegt samhengi og þriðja lagi í 

fagurfræði og rýni. Hverjum þessara flokka er skipt niður í tvo flokka sem eru þeir 

færniþættir sem nemendur eiga að hafa öðlast í lok hverra áfangamarkmiða. Þessir þættir 

eru „sköpun, túlkun og tjáning― í fyrsta lagi og í öðru lagi „skynjun, greining og mat―. Út 

frá þeim markmiðum byggir kennari kennslu sína og veitir því nemendum sínum tækifæri á 

því að þroska færniþætti sína í hverjum námsþætti (Aðalnámskrá Grunnskóla – listgreinar, 

1999, bls. 10-32). 

Í námskránni eru skilgreind hlutverk listgreinakennslu sem skiptist í tvo þætti: 

 

„-að kenna tjáningaleiðir listgreinanna, tjáningarleiðir sem maðurinn hefur þróað með 

sér frá fyrstu tíð 

-að vekja með nemendum vitund um tilgang, merkingu og samhengi í listum.― 

(Aðalnámskrá Grunnskóla – listgreinar, 1999, bls. 10) 

 

 Hvað varðar kennsluaðferðir og kennslutilhaganir kennara er lagt til að skipulagning 

námsins skuli vera byggð á forsendum nemandans. Að nemendur kynnist lögmálum og 

aðferðum, þjálfun í mótun hugmynda og að fylgja því eftir. Að kennsla fari fram á 

fræðilegan og verklegan hátt ásamt samþættingu þar á milli að hluta (Aðalnámskrá 

Grunnskóla – listgreinar, 1999. bls. 9-10).  

Sömu áherslur eru að mestu í náms- og verkþáttum og í fyrri námskrám. Sem dæmi 

má taka að nemendur eiga að vinna myndrænar frásagnir úr því umhverfi sem þeir þekkja 

og út frá ímyndunarafli. Tekin eru fyrir grunnform, litablöndun og unnið með ýmiskonar 

efni og áhöld. Því lengra sem líður á námið öðlast nemendur meiri þekkingu og reynslu og 

takast á við meira krefjandi verkefni. Nemendur læra að túlka myndir sínar og annarra. Í 
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þessari námskrá virðast nemendur í 1. bekk og upp í þann 3. kynnast fleiri námsþáttum 

myndlistarinnar en úr fyrri námskrám, eins og þrykk, ljósmyndun, verkum listamanna og 

hvernig listamenn túlka og vinna myndir sýnar. Einnig fá þeir að kynnast sögu listarinnar. 

 Í samanburði við fyrri námskrá hafa breytingar orðið á áherslum í gerð kennslugagna 

og markmiða vegna aukins vægis miðla á borð við kvikmyndir, tölvur, sjónvarp ofl. 

Fjölmiðlavæðing samfélagsins tekur alltaf stærri og stærri hluta af tíma nútímamannsins. Er 

það því eitt af markmiðum skólans að kenna nemendum að lesa og túlka það sem er að 

gerast í þeirra daglega lífi (Aðalnámskrá Grunnskóla – listgreinar, 1999, bls. 11). 

 Í samanburði við fyrri námskrár eru markmið og námsþættir í þessari námskrá 

ítarlegri, til þess að hægt sé að fylgja eftir hverju skrefi í verkþáttum hvers námsþáttar. Sem 

dæmi eiga nemendur að ná í lokamarkmiðum í flokki um „sögulegt og félagslegt 

samhengi― að kynnast helstu stílum vestrænnar listasögu ásamt táknum og 

grundvallarhugtökum myndlistar. Í áfangamarkmiðum í lok 4. bekkjar eiga nemendur að 

læra um stefnur og strauma í sögu myndlistar, en því er síðan lýst fyrir hvern árgang í 

þrepamarkmiðum hvaða markmiðum þeir eiga að ná til að klára hvern árgang.  

 Í 9. og 10. bekk er boðið upp á valgreinar þar sem lagt er til að hefðbundinni 

myndmenntakennslu sé haldið áfram. Nemendur eiga að halda áfram að nýta sér þá reynslu 

og þekkingu sem þeir hafa aflað frá fyrri kennslu með krefjandi verkefnum. Lögð er áhersla 

á fjölbreytni á vali miðla í listsköpun eins og tölvugrafík, ljósmyndun ofl. Það fer eftir 

aðstöðu og ákvörðun hvers skóla hvað er í boði.  

Ekki er mikið talað um námsgögn og kennsluaðferðir í þessari námskrá. En hvað 

viðkemur kennslutilhaganir er talað um að þegar kennari undirbýr námið skal hann huga að 

því að unnið sé út frá þroska og forsendum nemandans. Til þess að nemandinn nái að vinna 

sjálfstætt að hugmyndum sínum og læri að þróa þær, þarf að kenna þeim þær aðferðir og 

lögmál sem viðkemur myndlist (Aðalnámskrá Grunnskóla, 1999, bls. 11 – 12). 

Námsmatið er vel útskýrt og fjallar um hvernig gott sé að byggja það upp til þess að 

nemandi geti náð settum markmiðum. Gefnar eru upp hugmyndir að gagnaöflun eins og 

skrifleg eða munnleg próf, viðtöl við nemendur, verkefni nemenda ofl. Einnig eru þau 

markmið sett upp sem meta á eftir sem skipt er niður eftir þremur heildarmarkmiðum 

námskráarinnar. Í þeim þáttum er m.a. farið eftir eftirfarandi: Í lögmálum og aðferðum, er 

horft á skapandi og tæknilega færni í þróun hugmyndar og forms. Í sögulegu og félagslegu 
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samhengi, er horft á skilning og þekkingu á samhengi í námi á myndhefð í nútíð og fortíð. Í 

fagurfræði og rýni, er myndtúlkun skoðuð og þau gagnrýnu viðbrögð sem nemandi þjálfar 

með sér gagnvart verkefnum sínum og annarra (Aðalnámskrá Grunnskóla, 1999, bls. 12-

13). 

 

4.4 Aðalnámskrá Grunnskóla 2007 

 

Markmið og uppbygging náms- og verkþátta og skipting árganga eru þau sömu og í 

námskránni frá 1999 (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2007, bls. 5-22). Mesta breytingin sem 

hefur átt sér stað er sú að þrepamarkmiðin eru tekin út og sett sem viðauki og er það í 

höndum kennara hvort þeir nota þau þrepamarkmið eða fara eftir stefnu og markmiðum, 

sem skólinn sem þeir kenna við hefur sett sér (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2007, bls. 5). 

 

4.5 Samanburður á þróun íslensku námskránna 

 

Í Aðalnámskrá Grunnskóla hafa markmið fyrir myndmenntakennslu þróast mikið frá 

árunum 1977 til 2007. Í námskránni árin1977 og 1989 var kennslan byggð á 

sameiginlegum meginmarkmiðum ásamt smíði og hannyrðum. Þessar greinar voru 

samþættar undir heitinu mynd- og handmennt á þessum tíma vegna þeirra líku viðhorfa og 

skyldleika sem kennslan byggði á.  

Árið 1999 urðu þær breytingar að fagið fékk ítarlegri og sérstæðari markmið. 

Myndmennt var sett undir listasvið og fagið fékk sín eigin markmið til að vinna eftir og 

urðu þau hnitmiðaðri eftir námsþáttum og árgöngum en hafði verið í fyrri námskrám. 

Markmiðunum var skipt niður í lokamarkmið, áfangamarkmið og þrepamarkmið. Í 

námskráinni 2007 urðu ekki miklar breytingar aðrar en þær að þrepamarkmiðin voru sett í 

viðauka.  

 Námskrárnar frá árunum 1977 og 1989 eru byggðar að mestu leyti á sömu þáttum. 

Náms- og verkþættirnir í námskránum eru mikið til þeir sömu. Þeir gefa góða almenna sýn 

á hvað skal gera með nemendum í ákveðnum áföngum. Eitt sem stendur upp úr með 

námsþættina sem sést í námskránni frá árinu 1977 er að lýsingar á valfögunum fyrir mynd- 

og handmennt í 7. – 9. bekk eru skýrar og varpa fram hugmyndum fyrir kennarann. Þar sem 



 

18 

 

námskráin frá árinu1989 sýnir aðeins tillögur að valfögunum í mynd- og handmennt í sömu 

árgöngum þar sem heitin á valfögunum eru einungis nefnd í stað þess að varpa fram 

útskýringum og hugmyndum. Í námskránum frá 1977 – ´89 er lítið sem ekkert er rætt um 

kennslutilhaganir og kennsluaðferðir fyrir kennara. Aðalega er rætt stuttlega og almennt í 

öllum námskránum um það hvað kennarinn þarf að huga að áður en hann skipuleggur 

kennsluna fyrir veturinn (Aðalnámskrá Grunnskóla – Mynd og handmennt 1977, 

Aðalnámskrá. Mynd- og handmennt 1989).  

 Námsmatið í námskránni frá1989 er að mestu leyti það sama og í námskránni frá 

árinu 1977 og þar á ekki mikil þróun sér stað. Eina breytingin er sú að það virðist vera að 

skólinn sé að reyna að auka samstarf við foreldra. Það er gert með því að bæta foreldrum 

við þar sem kennarinn, nemandi og foreldrar ræða um gengi og framtíð nemenda í námi. 

. Í námskránum frá árunum 1999 og 2007 er námsmatið það sama og er það breytt 

uppsetning frá fyrri námskrám þar sem uppsetning og útskýringar eru aðgengilegri og 

ítarlegri fyrir kennarann til þess að vinna út frá.  

Mestu breytingar eiga sér stað á milli námskráarinnar frá árunum 1989 til 1999, þar 

sem námskráin frá árinu 1999 er ítarlegri og aðgengilegri fyrir kennara til þess að vinna 

eftir. Nýrri námskráin gefur kennurum betri sýn á það hvaða markmið kennarar geta unnið 

að með hverjum árgangi fyrir sig. Þeir geta þá einbeitt sér betur að því, hvernig hægt er að 

skipuleggja hvern námsþátt fyrir hvern árgang til þess að ná þeim markmiðum sem stefnt er 

að. Námskrárnar frá árunum1977 og 1989 eru mjög ítarlegar vegna þess að það koma 

margir náms- og verkþættir fram í henni, en sú umfjöllun er mjög grunn og er ekki rætt 

hvernig best er að vinna með hvern árgang fyrir sig. Námsþættirnir eru mjög sveigjanlegir í 

námskránum frá 1977 - ´89 og reynir það á hæfni kennarans að nota sinn faglega grunn og 

þekkingu til að vinna úr því efni sem koma skal og vinna að þeim meiginmarkmiðum sem 

sett eru upp 

Samkvæmt öllum námskránum er verið með myndmenntarnámi að þroska og þjálfa 

hug og hönd nemendans. Nemandinn lærir að þróa hugmyndir sínar með rannsóknum og að 

hann verði sjálfstæður í vinnu sinni og skapandi starfi. Einnig að hann kynnist mismunandi 

tjáningaleiðum í listum frá upphafi og veki áhuga hans á þeirri merkingu og samhengi sem 

er í listum. 
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Allar námskrárnar eru byggaðar að mestu leyti á sömu áherslum hvað varðar inntak 

í náms- og verkþáttum námsins. Megin áhersla er lögð á myndrænar frásagnir þar sem 

nemendur vinna út frá sinni eigin reynslu og ímyndunarafli. Nemendur eiga, í gegnum 

verkefnin sín, að kynnast ýmsum aðferðum, verkfærum og efnum. Með verkefnavinnu læra 

þeir formfræði og meðferð lita eins og litablandanir og túlkun þeirra. Nemendur læra að 

túlka og tjá sig um sínar eigin myndir sem og aðrar. Einnig eiga þeir að kunna að lesa og 

túlka boðskap mynda í fjölmiðlum og kvikmyndum. Með því að nemendur kynnast 

verkmenningu, listmenningu og mismunandi listamönnum læra þeir innlenda og erlenda 

listasögu og menningarhefðir. Nemendur kynnast hvernig listamenn vinna verkin sín og 

boðskap þeirra. Eftir því sem líður á námið þá öðlast nemendur meiri reynslu til að byggja 

ofan á og dýpka þekkingu sína með því að takast á við krefjandi verkefni.  

 Í nútímasamfélagi eru gerðar miklar kröfur um notkun á myndum í stafrænu formi. 

Samfélagið er upplýsingasamfélag sem vinnur hratt og eru því auknar kröfur um að 

nemendur nái að fylgjast með því sem er að gerast í kringum þá og kunni að túlka það sem 

kemur þeim fyrir sjónir í myndrænu formi. Í námskránni frá árinu 1977 eru nefndir 

námsþættir fyrir nemendur í 6. til 9. bekk þar sem þeir hafa tækifæri til þess að kynnast 

ljósmyndun og læra myndlæsi og skoða boðskap mynda í fjölmiðlum eins og í 

kvikmyndum, sjónvarpi ofl.  

 Í námskránni frá árinu 1989 eru sömu áherslur og í fyrri námskrá en þar við bætist 

að nemendur fá tækifæri til að vinna með myndbönd með því að læra að nota 

upptökumyndavél og gera stuttmyndir. Heimurinn breytist hratt og þegar námskráin kom út 

árið 1999 fengu nemendur að kynnast fyrr, eða frá 1. bekk, fleiri námsþáttum í myndmennt 

eins og í þrykki, ýmsum listamönnum og einnig fengu nemendur að nota ljósmyndir í vinnu 

sinni. Á þessu má sjá að breytingar eru orðnar miklar í samfélaginu og hefur það haft áhrif 

á verkefna val og vinnslu nemenda á myndum. 

 Unnið er að nýrri Aðalnámskrá frá ársbyrjun 2010 en þar hafa aðeins verið gefin út 

drög að almennum hluta Aðalnámskrár Grunnskóla (Aðalnámskrá Grunnskóla – drög 

2010). 
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5. Skandinavískar námskrár 

  

5.1 Norska Grunnskólanámskráin 2006 

 

Í hinum almenna grunnskóla í Noregi er kerfið sett upp á þann hátt að það er skólaskylda 

frá 1. bekk upp í þann tíunda. Þegar nemendur byrja í 1. bekk þá eru þeir 6 ára (Norge, 

engin dagsetning). 

Samkvæmt norsku grunnskólanámskránni þá er lögð áhersla á menningararf og 

hefðir í myndmenntarkennslu. Vinna nemenda í myndmennt byggist á skapandi starfi, 

þróun hugmynda og hönnun á ýmsum verkum. Faginu er skipt niður í fjóra megin þætti 

sem allir þurfa að fylgjast að í kennslu og námi. Þessir þættir eru sjónræn framsetning, list, 

hönnun og arkitektúr (Arts and crafts subject curriculum, 2006, bls. 1) 

Hver námsþáttur byggist á ákveðnum áherslum:  

Í sjónrænni framsetningu, er áhersla lögð á skapandi starf í tvívíð form og stafræna 

myndmiðla. Nemendur vinna út frá hugmyndum sínum og gera tilraunir, þar sem meðal 

annars er notast við liti og form. Í hönnun er einblínt á að vinna bæði með efni, skissur og 

módel. Vinnan byggist á hugmyndavinnu og úrlausnum. Í listum er lögð áhersla á að vinna 

með myndir og skúlptúra. Innblástur er veittur meðal annars með innsýn í listasögu allt frá 

steinöld. Í arktitektúr er verið að leggja grunn að þvi að nemendur séu meðvitaðir um 

umhverfið sitt og hefðir í byggingalist utan sem innan húss (Arts and crafts subject 

curriculum, 2006, bls. 2).  

Með námi sínu eiga nemendur að geta tjáð sig munnlega og skriflega um sína eigin 

list og annarra út frá meðal annars formum, táknum og boðskap þeirra. Nemendur eiga að 

geta notast við stærðfræði í list og handiðn eins og þegar unnið er með ýmis form, skala, 

víddir ofl. Einnig eiga nemendur að læra að nota stafræna miðla til þess að leita að 

upplýsingum og búa til texta ofl. Einnig eiga þeir að vinna með stafrænar myndir, t.d. með 

skönnum, myndböndum, kvikmyndum ofl. (Arts and crafts subject curriculum, 2006, 2-3). 

Svo virðist sem unnið sé sameiginlega með þá fjóra meginþætti sem leggja 

grunninn að faginu frá 1. bekk upp í 10. bekk. Þessum fjórum meginþáttum er skipt niður í 

áfangamarkmið eða færniþætti sem nemendur eiga að hafa náð í lok 2., 4., 7. og 10. 



 

21 

 

bekkjar. Undir hverjum meginþætti eru skildgreindar þær hæfniskröfur sem nemendur eiga 

að ná fyrir hvern þátt. 

Allt frá upphafi grunnskólanámsins eru nemendur að byggja ofan á þekkingu sína 

og öðlast meiri reynslu með því að takast á við fleiri og meira ögrandi verkefni.  

Í námi sínu eiga nemendur að vinna að ýmsum grunnþáttum eins og frjálsri teiknun, 

litablöndun og formfræði. Nemendur kynnast ýmsum aðferðum eins að klippa, líma, rífa 

o.fl. Unnið er með leir og ýmis efni í hönnun og list, sem og að kynnast listasögu, ýmsum 

menningarhefðum og listamönnum og verkum. Með því að kynnast arkitektúr er verið að 

efla vitund nemenda um nærumhverfi sitt og kynnast sögu og menningu frá ýmsum stöðum 

í heiminum í byggingalist (Arts and crafts subject curriculum, 2006, bls. 3-6)  

Námsgögn, kennslutilhaganir og verkþættir námsins fyrir kennara skipa ekki stóran 

sess í námskránni. Byggist það á ákvörðun kennarans hvernig best er að vinna með þá 

námsþætti og markmið sem koma þar fram. Í námskránni er ekki mikið lagt upp úr 

námsmati nemenda, en svo virðist sem matið byggist á huglægri skoðun kennara (Arts and 

crafts subject curriculum, 2006, bls. 1-6).  

 

5.2 Danska Grunnskólanámskráin 2009 

 

Í Danmörku er skyldunám 10 ár en það er kennsluskylda en ekki skólaskylda. Foreldrar 

ráða hvort börnin þeirra fá heimakennslu, senda þá í einkaskóla eða grunnskóla. Þessum 10 

árum í grunnskóla er skipt á þann hátt að fyrsti hópurinn er 6 ára og er hann hugsaður sem 

leikskólaárgangur. Næst fara 7 ára nemendur upp í 1. bekk og ljúka grunnskólanámi í 9. 

bekk. Nemendur hafa svo val um að taka 10. bekk en þurfa þess ekki (Undervisnings 

Ministeriet 2011).  

 Námskrá fyrir myndmenntakennslu í grunnskólum í Danmörku er sett upp á þann 

hátt að markmið og námsþættir eru sett upp fyrir nemendur í 1. – 5. bekk annarsvegar og 

svo sem valfag fyrir nemendur í 8. og 9. bekk hinsvegar. Svo virðist samkvæmt námskránni 

að nemendur í 6. og 7. bekk fái ekki kennslu í myndmennt. Lokamarkmið sem nemendur 

eiga að hafa náð í lok 5. bekkjar og svo sameiginleg lokamarkmið fyrir 8. og 9. bekk eru 

sett upp í þrjá námsþætti sem þau skiptast í: myndavinnslu, myndlæsi og sjónræna 

framsetningu. Ýmis markmið eru sett undir þá þætti eins og hvaða reynslu, þekkingu og 
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hæfni nemendur eiga að hafa öðlast á þessum tíma. Áður en þeim markmiðum er náð eru 

sett upp áfangamarkmið sem nemendur eiga að ná þegar þeir hafa lokið við 2. bekk og svo 

önnur áfangamarkmið sett þegar þeir hafa lokið við 5. bekk. Þessi markmið eru mjög skýr 

og sýna hvaða markmiðum nemandinn þarf að ná til að ljúka við þessa áfanga. 

Áfangamarkmiðin eru byggð upp eins og lokamarkmiðin, þeim er skipt í þá sömu þrjá 

námsþætti og lokamarkmiðin sem sýna þau markmið sem nemendur eiga að hafa náð 

(Fælles Mål, 2009, bls. 4-6). 

 Sérstaklega er tekið fram í námskránni að fagið er ekki handverksfag heldur 

fagurfræðilegt og listrænt fag. Nemendurnir eiga að læra að tjá sig í gegnum myndir og 

túlka þær. Þeir eiga að kynnast og vinna með mismunandi verkfærum og efnum í 

verkefnum sínum sem og ýmsum tjáningaformum. Námið virðist byggja mikið á túlkun 

nemenda, að öðlast þekkingu á sjálfum sér og læra að vera meðvitaðir um umhverfið sitt. 

Nemendurnir eiga að öðlast með náminu þá grunnhæfni að geta greint á milli mynda og 

boðskaps þeirra. Vegna aukinnar áherslu á myndina og sjónræn áhrif í nútímasamfélagi er 

lögð áhersla á stafræna miðlun í myndmennt (Fælles mål, 2009, bls. 9).  

 Í námskránni eru myndirnar flokkaðar í þrjá flokka sem eru: Tvívíðar myndir, 

þrívíðar myndir og svo stafrænar myndir. Undir hverjum flokki eru undirflokkar, t.d.: 

málun, grafík, skúlptúr, innsetning, arkitektúr, ljósmyndun, teikning, myndband o.fl. 

Nemendur vinna síðan innan hvers flokks fyrir sig og dýpka þekkingu sína í útvöldum 

undirflokkum. Fagið sjálft byggist á samþættingu verklegrar myndvinnslu, myndgreiningu 

og samskiptum eða túlkun. Þessum þáttum er dreift yfir kennslutímabilið á þann hátt sem 

kennarann kýs að vinna það með nemendum (Fælles Mål, 2009, bls. 9). 

 Nemendur vinna frá upphafi í námi sínu að því að öðlst reynslu og byggja ofan á þá 

þekkingu sem þeir hafa öðlast. Einnig kynnast þeir og þjálfast í grunnfærniþáttum 

myndmenntar eins og að vinna teikningar með litablöndunum og formum. Nemendur þróa 

myndmál á þann hátt að það lærist með rannsóknum, tilraunum og mismunandi aðferðum. 

Með verkum sínum túlka þeir með skissum, teikningum og myndum þann raunveruleika 

sem þeir upplifa, sitt nánasta umhverfi, drauma sína og uppstillingar. Þeir fara á söfn og 

læra að túlka myndir og form frá mismunandi tímabilum listasögunnar. Nemendur eru 

hvattir til þess að sækja kveikjur frá sínu nánast umhverfi, listum og arkitektúr. Nemendur 

læra að setja upp verkefnin sín á mismunandi hátt eins og í skólablað, á netið og sýningu 
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fyrir foreldra svo eitthvað sé nefnt (Fælles mål, 2009. bls. 9-10). Einnig fá nemendur að 

kynnast og læra um mismunandi menningarheima, ýmsar listastefnur, listamenn og verk 

þeirra. Nemendur eiga að þjálfast í því að sameina texta og myndir í ýmsum framsetningum 

og efnivið. Þeir velja ýmis stafræn form til þess að tjá sig með verkefnum sínum (Fælles 

Mål, 2009, bls. 11-12).  

 Í valfögunum er fagið byggt á upplifun nemendans, handverki, greiningu, 

samskiptum og tjáningu hans. Nemendur eiga að dýpka þekkingu sína í þeim náms- og 

verkþáttum sem unnið er að eins og innsetningu, landslagi, myndlæsi, arkitektúr o.fl. Í því 

felst meðferð lita, form og samsetning verkefna. Nefnt er að nemendur eiga að kynnast 

mikilvægi hönnunar í arkitektúr fyrir sjálbæra þróun. Farið er út í að þróa hæfni nemenda í 

vinnslu með mismunandi stafræna miðla og tjáskipti í margmiðlun. Áherslur eru lagðar á 

tjáningu nemenda á tilfinningum sínum í verkum sínum. Mikil áhersla virðist vera lögð á 

vinnslu með ljósmyndun og skoðuð saga ljósmyndarinnar og vinnslan í kringum hana frá 

árinu 1960 (Fælles Mål, 2009, bls. 40-51). 

 Hvað varðar kennsluaðerðir og kennslutilhaganir kennara, fá kennarar mjög góðar 

lýsingar í kennsluleiðbeiningunum um hvern námsþátt í kennslu kennarans. Markmið og 

lýsingar eru um það hvernig vinna á að markmiðum fyrir hvert áfangamarkmið (Fælles 

mål, 2009, bls. 9-12). Í þeim kennsluleiðbeiningum sem kennararnir fá eru settar upp 

tillögur að kennslustundum, áætlunum, námsefni og hugmyndum að því hvernig kveikjur 

geta orðið að verkefnum. Einnig eru settar upp ýmiskonar hugmyndir að samtölum milli 

kennara og nemenda þegar verið er að kynnast efniviði eða afla nýrrar þekkingar. Inn í 

þessum lýsingum koma einnig fram hugmyndir að kennsluefni, hugmyndabönkum og 

námsgögnum. Einnig eru settar fram hugmyndir fyrir kennara sem eru með tvítyngda 

nemendur og hvernig þeir geta unnið með þeim (Fælles mål, 2009, bls. 15-36).  

 Góður kafli er í námskránni um námsmat fyrir nemendur og eru tillögur fyrir 

kennara um það hvernig hann getur metið nemendur. Þegar kennari metur nemendur þarf 

hann að hafa í huga hvernig nemandinn upplifir námið og hvað og hvernig hann hefur lært 

á ferlinum. Það þarf einnig að vera ljóst fyrir báða aðila, þ.e. kennara og nemanda hvaða 

markmiðum þarf að ná til þess að ljúka við verkefni og áfanga, svo að nemandinn sjálfur og 

kennarinn geta unnið að því í sameiningu að ná sem bestum árangri (Fælles mål, 2009, bls. 

34-35). 
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5.3 Sænska Grunnskólanámskráin 2011 

 

Börn í Svíþjóð eru grunnskólaskyld frá 7 ára aldri þar sem þau fara í 1. bekk þar til þau 

klára 9. bekkinn (sem samsvarar 10. bekk hér á landi). Þetta felur í sér að aðeins er 

skólaskylda í 9 ár. Einnig kemur fram að ef nemendur hafa náð öllum þeim kröfuþáttum um 

hæfni í námsmatinu þá mega þau útskrifast fyrr úr grunnskóla en það er bæjarfélagsins að 

taka þá ákvörðun ef sótt er um það (Skolverket, Skollagen 2011). 

 Sænska grunnskólanámskráin er á síðu stofnunar sem heitir Skolverket, sem er mjög 

virk síða. Stofunin gefur út svo kallað „Läroplan― eða námskrá sem skiptist í þrjá hluta. 

Fyrsti hlutinn skilgreinir almennt gildismat skólans. Annar hlutinn sýnir hin almennu 

markmið og stefnur fyrir námið. Þessir tveir hlutar eru oft svipaðir fyrir alla skóla, bæði 

fyrir sérskóla og almennan skóla. Þriðji hlutinn er „Kursplan― eða kennsluáætlunin sem 

segir nánar til um hvernig og hvað á kenna í viðkomandi fagi og hvernig á að meta 

nemendur. Hver kennsluáætlun skiptist í tilgang fagsins, megininnihald og einnig hvaða 

kunnáttukröfur eru gerðar til nemenda (Skolverket, Väd er Skolverket?, 2011) 

 Í kennsluáætlun í myndmennt sem tók gildi árið 2000 er gerð grein fyrir tilgangi 

fagsins og hlutverki þess. Nemendur eiga að auka kunnáttu og þekkingu um sköpun mynda 

og á túlkun þeirra. Ýtt er undir innri hvatningu nemenda til sköpunar, vekja þá til 

umhugsunar á umhverfinu sem þeir hrærast í dags daglega og að þeir öðlist almenna 

þekkingu í myndmennt. Með markmiðum skólans er verið að leitast eftir að nemendur þrói 

þekkingu sína á sem persónulegastan hátt með mismunandi aðferðum eins og teikningum, 

tölvum og myndböndum. Nemendur læra að túlka og tjá sig um myndir sínar og annarra. 

Einnig fá þeir innsýn í lista- og menningasögu, til að þeir verði meðvitaðir um sitt 

nærumhverfi og mikilvægi arkitektúrs, listar ofl. (Skolverket - Kursplaner for bild, 2000, 

bls. 1-2). 

 Nemendur öðlast þekkingu á, hvernig myndir verða til með því að kynnast 

sjónrænni menningu, arkitektúr, hönnun, ljósmyndun, listum og umhverfinu. Þeir eiga að 

þróa og vinna sínar eigin hugmyndir með mismunandi aðferðum og efla sköpunarhæfni 

sína (Skolverket – kursplaner i bild i grunskola, 2011, bls 17).  

 Sett eru upp lokamarkmið fyrir nemendur sem þeir eiga að klára í lok 5. bekkjar (6. 

bekkur á Íslandi) og svo næst í lok 9. bekkjar (10. bekkur á Íslandi). Í lok 9. bekkjar eiga 
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nemendur að hafa öðlast þekkingu á þeim grunnaðferðum sem þeir hafa notað frá byrjun 

þar sem þeir vinna ýmis verkefni með misunandi efnivið, aðferðum og tækni (Skolverket – 

Kursplaner for bild, 2000, bls. 3-4). 

Inntak megin viðfangsefnis námsins eða hvað á að kenna í hverjum áfanga fyrir sig 

er sett upp í þrjá áfanga sem eru: 1.- 3. bekkur, 4. – 6. bekkur og 7. -9. bekkur. Hverjum 

áfanga er svo skipt niður í þrjá þætti sem eru:  sjónræn framsetning, verkfæri sem notuð eru 

og svo myndlæsi. Í hverjum þætti er sagt frá því hvað nemendur eiga að vinna að. Eins og í 

1.- 3. bekk eiga nemendur í sjónrænni framsetningu að vinna myndir sem hafa frásögn. Við 

gerð myndanna vinna þeir í teikningu, málun, leir ofl. Nemendur eru á þessum aldri strax 

farnir að vinna með ljósmyndun og vinna þær í tölvu. Nemendur eiga að læra mimsunandi 

myndframsetningu eins að blanda saman mynd, hljóði og texta. Með krefjandi verkefnum, 

mismunandi aðferðum og efnivið, byggja þeir ofan á reynslu sína og þekkingu (Skolverket 

– kursplan i bild i grunskolan, 2011, 18-19). 

Í námskránni koma fram góðar skilgreiningar á námsmati fyrir kennara til þess að 

fara eftir, til þess að meta hverju nemendur eiga að ná til þess að ná ákveðnum áfanga og 

námsþætti. Þær skilgreiningar flokkast undir matskvarða eins og, náði og náði vel. Þar 

kemur fram að með náminu er metið eftir getu nemenda til þess að túlka, skilja og nota 

myndir. Einnig er horft á sjálfstæði og fjölbreytni nemandans í skapandi starfi og öryggi 

hans í vinnu sinni. Kennarinn á að athuga þekkingu nemenda í ákveðnum listastefnum og 

hversu meðvituð og hugsandi þau eru í vinnu sinni. (Skolverket - Kursplan för Bild, 2000, 

bls. 3-4).  

 Drög að nýjum námskröfum sem nemendur eiga að ná til þess að ná ákveðinni 

einkunn munu taka gildi haustið 2012 (Skolverket, Kunskapskrav til kursplanen i bild, 

2010).  

 Kennslutilhaganir og aðferðir kennara eru ekki nefnd hér nema hvað viðkemur 

hvernig kennarinn á að meta nemendur eins og ég lýsti hér að framan. Ekki er hægt að segja 

að námsgögn séu stór þáttur í námskránni nema í undirflokkum í áfangamarkmiðum í 

inntakslýsingum fagsins. Þar eru nefnd einstök verkfæri og efni sem nemendur geta unnið 

með í hverjum áfanga fyrir sig í verkefnum sínum (Skolverket – kursplan i bild i 

grunskolan, 2011, bls. 18-19). 
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5.4 Samanburður á íslenskri námskrá við námskrá þriggja norðurlanda 

þjóða 

 

Hvar stöndum við í dag hvað varðar námskrána í myndmennt í samanburði við aðrar þjóðir 

ef miðað er við námskrána frá 2007? Stöndum við jafnætis, framarlega eða erum við eftir á 

hvað varðar innihald og tilgang námsins sem kemur fram í námskránni. Til þess að kanna 

þetta voru nýjustu námskrár í grunnksóla í myndmennt skoðaðar frá nágrannalöndunum; frá 

Svíþjóð frá árinu 2011, Noregi  frá árinu 2006 og Danmörk frá árinu 2009.  

Fagið sjálft, myndmennt, er skyldufag alla grunnskólagönguna í Noregi og Svíþjóð, 

en boðið sem valfag í 9. og 10. bekk á Íslandi og 8. og 9. bekk í Danmörku. Á Íslandi er 

fagið skyldufag upp í 8. bekk en svo virðist að það sé skyldufag í Danmörku aðeins upp í 5. 

bekk.  

Í öllum námskránum bæði þeim erlendu og íslensku eru lögð upp ákveðin markmið 

eða hæfniskröfur sem nemandinn þarf að ná til þess að ljúka við tiltekinn áfanga. Sem 

dæmi, í dönsku námskránni eru sett upp loka markmið og kröfur sem nemandinn þarf að ná 

í lok 5. bekkjar. Áður en hann nær þeim markmiðum og kröfum þarf hann að klára 

áfangamarkmið í lok 2. bekkjar og svo næst í lok 5. bekkjar. Þessir þættir eru mismunandi 

uppbyggðir og með mismunandi áherslur á náms- og verkþætti þó að hugsunin virðist vera 

almennt sú sama hvað varðar tilgang námsins fyrir nemendur.  

Hinn almenni tilgangur sem er sameiginlegur öllum námskránum er að nemendur 

læra að vinna sjálfstætt, þeir þróa hugmyndir sínar og læra einnig að tjá sig og kynnast 

mismunandi tjáningaleiðum í gegnum list. Nemendur nota sínar eigin upplifanir, reynslu, 

ímyndunarafl og persónulegan skilning í verkefnum sínum. Mikil áhersla er lögð á að 

nemendur upplifa og verði meðvitaðir um sitt nærumhverfi, og að þeir öðlist reynslu og 

byggi ofan á þekkingu sína með því að vinna kröfumeiri verkefni eftir því sem líður á 

námið með mismunandi verkfærum, aðferðum og efnum. 

Grunnur í öllum námskránum virðist vera myndræn frásögn og túlkun nemendans út 

frá hans eigin reynslu og ímyndunarafli. Í öllum námskránum er verið að leggja aukna 

áherslu á kennslu í mismunandi stafrænni myndvinnslu vegna þess mikla upplýsingaflæðis 

í myndrænum formum sem er nútímasamfélagi. 
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Íslenska námskráin stenst samanburð við þær námskrár sem eru í boði í 

nágrannalöndunum. Norska námskráin er mjög stutt en inniheldur mjög greinagóða lýsingu 

á því námi sem á að eiga sér stað og þeim kröfum sem skal náð í hverjum 

áfangamarkmiðum. Það sem aðskilur norsku námskrána frá þeirri íslensku er áherslan á 

hönnun og arkitektúr í þeirri norsku. Þeir tveir námsþættir eru hluti af fjórum megin 

námsþáttum í námskránni ásamt sjónrænni framsetningu og list. Með arkitektúr er verið að 

efla vitund nemenda um hvað er að gerast í umhverfi þeirra og hanna ýmis módel af húsum 

jafnt utan sem innan og skoðaðar menningalegar hefðir frá ýmsum stöðum í heiminum.  

Danska námskráin er mjög ítarleg og aðgengileg á þann hátt að flestir þættir eru 

mjög vel útskýrðir og með flestum verk- og námsþáttum fylgja góðar útskýringar. Þetta eru 

útskýringar á markmiðum, hæfniskröfum, kennsluleiðbeiningum fyrir kennara, námsgögn 

og námsmat. Hvað námskráin hefur fram yfir þá íslensku og erlendu námskrárnar er að 

námsþáttum, hæfniskröfum, námsmati og námsgögnum er mjög ítarlegra lýst og þau 

útskýrð fyrir kennurum og nemendum. Þar að auki eru ítarlegar kennsluleiðbeiningar settar 

upp í námskránni fyrir kennara sem gefa hugmyndir og tillögur að kennslustundum, 

námsefni, kveikjum, samtölum milli nemenda og kennara sem leiða til verkefna og 

námsgagna. Í dönsku námskránni er áhersla lögð á að þetta sé ekki handverksfag heldur 

byggt á fagurfræðilegum grunni. 

Sænska námskráin hefur það fram yfir þá íslensku og erlendu námskrárnar að settar 

eru upp hæfniskröfur og útskýringar í námsmati um það hvað nemandinn á að kunna til 

þess að fá ákveðna einkunn.  

Íslenska námskráin hefur það fram yfir erlendu námskrárnar að markmiðum er 

raðað upp og þau útskýrð í þrepum fyrir hvern árgang, áfanga og síðast lokamarkmið. Með 

þessari uppsetningu auðveldar það skipulagningu kennara fyrir kennslu og sparar þeim 

tíma. Vegna þess að kennarahlutverkið er mjög margþætt, þarf hann að nýta tímann vel og 

geta einbeitt sér betur að því að leiðbeina nemendum á faglegan og skipulagðan hátt. Þó að 

námskráin sé með uppsettum greinagóðum markmiðum þá er ekki mikil áhersla á 

hugmyndir um verkefni og kennslutilhaganir.  

 Námsmat er stór þáttur í kennslu hjá kennurum og skipar það mismunandi sess í 

námskránum. Í þeirri íslensku kemur ágætlega fram hvað kennurum ber að huga að þegar 

þeir meta nemendur á almennan hátt. Í námsmati geta þeir notast við viðtöl við nemanda, 
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próf, verkefni nemenda ofl. en ekki eru gefnir upp neinir mælikvarðar til þess að meta eftir. 

Í norsku námskránni kemur ekkert ákveðið námsmat fyrir kennarann til þess að meta 

nemendur, verða kennarar því að túlka og styðjast við sitt eigið huglæga mat. Danska 

námskráin varpar fram góðum og mismunandi tillögum um hvernig kennarar geta metið 

nemandann. Í þessum þætti ber námskráin frá Svíþjóð af þar sem námsmatið er sett upp á 

skilmerkilegan hátt og kennarar geta notast við það.  

 

6. Hugmyndafræði John Deweys 

 

Nám- og verkþættir í myndmennt virðast byggjast á þeirri reynslu og þekkingu sem 

nemendur öðlast í námi sínu, með verkefnavinnu af ýmsum toga, mismunandi aðferðum, 

tækni og efniviði. Það skiptir máli hvernig stuðlað er að þeirri reynslu og þekkingu sem er 

miðlað frá kennurum til nemenda.  

John Dewey (1859 -1952) var heimspekingur og menntafrömuður og var einn af 

brautryðjendum verkhyggjurnar sem á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna á seinni hluta 

19. aldar . Samkvæmt verkhyggjunni þá er maðurinn virkur þátttakandi í samspili milli 

manns og náttúru. Dewey leit svo á að skólinn ætti að vera smækkuð mynd af samfélaginu 

sjálfu og er því ljóst að áhersla er lögð á þau tengsl sem skólinn á að mynda milli umhverfis 

og samfélags sem nemandinn hrærist í dags daglega (Gunnar Ragnarsson, 2000, bls 16 -28)  

Samkvæmt viðhorfum Deweys á nemandinn að vera virkur í félagslegu umhverfi í 

skólanum og er það því hlutverk kennarans að leiða nemendurna áfram með því að skapa 

aðstæður og veita leiðsögn í gegnum ferlið sem kallað er „nám í verki― (learning by doing). 

Ein af forsendum „náms í verki― (learning by doing) var frelsi nemenda. Í fyrsta lagi 

athafnarfrelsi og í öðru lagi frelsi til að koma með tilögur og hugmyndir. 

Dewey taldi að börn fæddust með ákveðnar hvatir og atferlishneigðir sem þyfti að 

virkja. Þessar hvatir eru:  

 Félagshvötin, 

 Rannsóknarhvötin,  

 Sköpunarhvötin  

 Listahvötin. 

(Myhre, 2001, bls. 174 – 175) 
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Samkvæmt kenningu Deweys þá öðlast einstaklingurinn reynslu innra með sér þar 

sem hann mótar lífsviðhorf sín og einnig kemur reynslan frá ytri áhrifum þess umhverfis 

sem hann hrærist í. Til þess að nemandinn öðlist sem mesta uppbyggjandi reynslu er það 

kennarans að setja upp og móta það umhverfi sem stuðlar að reynslu nemandans sem leiðir 

til alhliða þroska hans (Dewey, 2000, bls. 49 -50).  

Dewey segir að listin sé manninum mikilvæg og er honum sjálflæg þar sem hún 

örvar vitund hans og til að varpa fram hugmyndum.(Dewey, 1934, bls. 25) Menningahefðir 

í listum, byggingalist og handverk frá mismunandi löndum og fyrri tíð gerir einstaklingum 

kleift að byggja á fyrri þekkingu, sem þeir sem á undan koma hafa þróað (Dewey, 1934, 

bls. 337). 
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7. Lokaorð 

 

Myndlistin hefur leikið stórt hlutverk í mannkynssögunni allt frá steinöld. Maðurinn hefur 

notað listina til þess að tjá sig og til þess að fegra heimilin sín og umhverfið sig. Þau 

tjáningaform sem listamaðurinn notar eru mismunandi eins og efniviður, tækni og aðferðir. 

Um aldamótin 1900 var upphaf þeirrar listmenntunnarhreyfingar sem lagði áherslu á 

mikilvægi uppeldis- og kennslufræði í listum. Allt frá þeim tíma hefur þróunin verið mjög 

mikil á alþjóðavettvangi jafnt og á Íslandi. 

 Hin almenna grunnskólanámskrá hefur einnig breyst og þróast á alþjóðlegum 

vettvangi allt frá 16. öld þegar grunnur var lagður að henni. Námskráin er áætlun sem er 

byggð á fyrri þekkingu, reynslu og menningarhefðum hverrar þjóðar. Kennarar nota hana til 

leiðbeiningar í undirbúningi fyrir kennslu. Í námskánni kemur fram hvernig námið er byggt 

upp, hvaða markmið og stefnur eru lagðar til þess að vinna að ákveðnu námsefni og 

verkefnum. Á Íslandi hefur mikil breyting orðið á grunnskólanámskránni í myndmennt á 

þann hátt að faginu er gefið aukið vægi og lögð áherslu á mikilvægi hennar fyrir alhliða 

þroska nemandans.  

Með hliðsjón af samanburði milli Aðalnámskrár Grunnskóla í myndmennt, á sér 

stað mesta þróunin og breytingin í námskránni þegar hún var endurnýjuð árið 1999. 

Námskráin varð ítarlegri og hnitmiðaðri hvað varðaði náms- og verkþætti þar sem þeim var 

skipt niður í þrjú stig af markmiðum sem eru lokamarkmið, áfangamarkmið og 

þrepamarkmið. Með því geta kennarar séð stig af stígi hvernig vinna skal með hvern árgang 

með þerpamarkmiðum til þess að ná áfanga- og svo lokamarkmiðum. Í samanburði við fyrri 

námskrá frá árinu 1989 sem var byggð á námskránni frá árinu 1977, þá var hver náms- og 

verkþáttur skilgreindur, en þeim er ekki raðað niður eftir árgöngum eins og í námskránni 

frá árinu 1999. En þeim er raðað niður eftir áföngum. Það var þvi faglegt mat kennarans 

sem réði því hvaða markmiðum og námsþáttum var unnið eftir fyrir hvern árgang. 

Námskráin frá árinu 2007 breytist mjög lítið að öðruleyti en að þrepamarkmiðin voru sett í 

viðauka og gefið sem val fyrir skóla til þess að vinna skólanámskránna sína eftir. 

Breytingar í samfélaginu hafa haft þau áhrif að skólastarfið breytist líka vegna 

aukinnar tæknivæðingar sem hefur átt sér stað á tímabilinu frá árinu 1977 til 1999. Í 

námskránni frá árinu 1989 var lagt til að nemendur kynntust myndbandsupptökugerð og 
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árið 1999 fær starfrænir myndmiðlar aukið vægi í verkefnagerð eins og myndir unnar í 

tölvum, heimildir sóttar á netið ofl. 

 Út frá samanburði íslensku námskráarinnar frá árinu 2007 við þær sænsku, norsku og 

dönsku þá kemur íslenska námskráin vel út úr þeim samanburði. En margt má bæta og gera 

betur eins og sést út frá dönsku námskránni. En þar eru náms- og verkþættir útskýrðir mjög 

vel hvað varðar markmið, verkefni og námsefni. Með þeirri námskrá fylgja 

kennsluleiðbeiningar og tillögur að flest öllum námsþáttum sem vinna skal að. Hvað varðar 

sænsku námskránna hefur hún mjög gott kerfi fyrir nemendur til þess að fara eftir í 

námsmati á nemendum. Varpað er upp í námskránni þeim hæfniskröfum og viðmiðum sem 

nemendur eiga að öðlst til þess að ná tiltekinni einkunn sem nefnd er. Allir kennara hafa 

sömu viðmið fyrir hverja einkunn.   

 Eftir að hafa unnið að samanburði námskránna jafnt þeim innlendu og þeim erlendu, 

þá er ljóst að þær leggja allar grunn að því sama, sem er að efla alhliða þroska nemandans. 

Miklar áherslur eru lagðar á það að nemendur þjálfist í grunnþáttum myndmenntanámsins 

eins og þegar nemendur vinna og tjá sig í gegnum frjálsa teikningu þar sem unnið er með 

ýmsa litablöndun og form út frá sinni eigin reynslu og hugarheimi. Námið byggist á því að 

nemendur þjálfist í því að byrja á þessum grunnþáttum og öðlist meiri reynslu og byggi 

ofan á þekkingu sína eftir því sem líður á námið með krefjandi og fjölbreyttum verkefnum. 

Nemandinn á að uppgötva sjálfan sig, vera virkur í starfi, læra að vinna sjálfstætt og þróa 

hugmyndir sínar áfram á ýmsa vegu með rannsóknum og könnunum. Þess vegna er það 

mikilvægt að þróunin haldi áfram í myndlistarkennslunni á grunnskólastigi vegna mikils 

vægi hennar í alhliða þroska einstaklingsins.  

 

 

 

————————————————— 

Þuríður Svava Guðmundsdóttir  

Reykjavík 24. maí 2011 
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