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Ágrip  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2014. Hún fjallar um eigindlega rannsókn 

höfundar á viðhorfum myndmenntakennara á unglingastigi grunnskólans til vals nemenda 

í myndmennt. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort samræmi sé á milli viðhorfa 

kennara og framkvæmdar myndmenntakennslu í íslenskum grunnskólum. 

Meginrannsóknarspurningarnar voru:  

      1. Hver eru viðhorf kennara til vals í myndmennt á unglingastigi? 

      2. Hvað þarf að gera til að efla myndmenntakennslu á unglingastigi? 

Hálfopin viðtöl voru tekin við þrjá myndmenntakennara sem allir höfðu kennt 

myndmennt sem valgrein á unglingastigi grunnskólans. Sumir þessara kennara höfðu 

kennt greinina í tugi ára en aðrir aðeins í nokkur ár. Fyrst var búinn til atriðalisti sem 

notaður var sem grunnur að viðtölunum. Þar sem viðtölin voru hálfopin fengu 

þátttakendur tækifæri til að koma fram með eigin sjónarmið. Innihald viðtalanna var því 

misjafnt þó að viðfangsefnið væri það sama (Kvale, 1996). 

Í ljós kom að viðhorf kennara til vals í myndmennt er almennt jákvætt og fagna þeir 

vali í list- og verkgreinum. Þeim fannst einnig að myndmennt ætti að vera skylda í 8.–9. 

bekk eins og flestar aðrar námsgreinar en mætti vera valgrein í 10. bekk grunnskóla. Þrátt 

fyrir góðan vilja kennara hefur þó valtímum í list- og verkgreinum fækkað í grunnskóla. 
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Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs í 

grunnskólakennarafræði á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Rannsóknin er gerð til að 

kanna viðhorf kennara til vals nemenda í myndmennt á unglingastigi grunnskólans. 

Höfundur er nemandi á kjörsviðinu myndmennt í kennaradeild. Í vettvangsnámi sínu 

og með athugunum á heimasíðum skóla sá hann að ekki er boðið upp á val í myndmennt á 

unglingastigi í öllum grunnskólum á Íslandi. Samkvæmt áliti fræðimanna og margra 

skólafrömuða stuðlar þó myndmenntarnám á unglingastigi að auknum þroska nemenda 

og hjálpar þeim að verða læsir á umhverfi sitt. Þess vegna ákvað höfundur að kanna 

viðhorf kennara til framkvæmdar vals á unglingastigi grunnskólans og reyna að svara því 

hvernig megi efla það. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Gísla Þorsteinssyni dósent á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands, fyrir góða leiðsögn og stuðning. Einnig vil ég þakka Vilborgu Þórunni 

Guðbjartsdóttur fyrir yfirlestur verkefnisins. Fjölskyldu minni þakka ég fyrir stuðning á 

meðan verkefninu stóð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 skal nám á unglingastigi lagað að þörfum 

nemenda og hverjum og einum gert kleift að tengja áherslur í námi við eigin áhugasvið og 

framtíðaráform. Til þess að mæta þessu markmiði verða skólar m.a. að bjóða nemendum 

á unglingastigi upp á valgreinar. Val nemenda skal skipulagt sem undirbúningur fyrir 

framhaldsnám, verknám, starfsmenntun, bóklegt nám eða list- og tækninám. Nemendur 

eiga að geta valið þær námsleiðir sem þeim finnst áhugaverðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Megintilgangur náms í list -og verkgreinum í grunnskóla er að nemendur kynnist sem 

flestum vinnuaðferðum, nýti sköpunarkraft sinn, öðlist verkkunnáttu, samhæfi huga og 

hönd og læri að tjá sig með ólíkum tjáningarformum. Nemendur eiga að fá tækifæri til að 

vinna og skapa hluti í verklegu námi og framkvæma hugmyndir með eigin verkum. Þetta 

þroskar nemendur og eykur hæfni þeirra til að vinna á skapandi, gagnrýninn og 

persónulegan hátt. Ríkja þarf jafnrétti á milli verklegs og bóklegs náms til að jafnrétti 

nemenda til náms sé virt og hver og einn fái að nýta hæfileika sína (Mennta- og 

menningaráðuneytið, 2011). 

Í ritgerðinni verður fyrst fjallað um tilgang rannsóknarinnar og hann rökstuddur ásamt 

lýsingu á rannsóknaraðferðinni. Einnig verður fjallað um aðalnámskrá grunnskóla í 

myndmennt og það sem almennt er rætt um í tengslum við uppbyggingu vals á 

unglingastigi. Enn fremur verður fjallað um tímafjölda í valgreinum og í kennslu í list- og 

verkgreinum. Skoðaðar verða skólanámskrár nokkurra skóla og val athugað sem í boði er 

á unglingastigi og þann tímafjölda sem því er gefið miðað við aðalnámskrá grunnskóla. 

Skoðaðar voru fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á vali í list- og verkgreinum á 

unglingastigi grunnskólans og helstu niðurstöður þeirra teknar saman.  

Fjallað verður um skrif nokkurra kennimanna um gildi vals í list -og verkgreinum og 

hvaða þýðingu valið hefur fyrir nemendur. Að lokum verður fjallað um meginniðurstöður 

rannsóknarinnar og ályktanir dregnar af þeim. 
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2 Bakgrunnur  

 

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla í myndmennt  

Í aðalnámskrá grunnskóla er byggt á alþjóðasamningum, lögum og reglugerðum. 

Grunnþættirnir sköpun, læsi, sjálfbærni, heilbrigði, lýðræði og velferð eiga að fléttast inn í 

allt skólastarfið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Þessir þættir eiga að vera 

ráðandi í kennsluháttum grunnskólans á öllum aldursstigum. 

Fagmennska kennarans er grunnurinn að góðu skólastarfi. Mikilvægt er að starf hans 

byggi á fagþekkingu og siðviti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013 ; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b). Mikilvægt er að starf kennarans byggi á fagþekkingu, sérfræðilegri 

starfsmenntun og siðviti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013 ; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b).  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011) skal nám á unglingastigi sem fyrr segir 

lagað sem mest að þörfum nemenda og hverjum og einum gert kleift að tengja áherslur í 

námi við eigin áhugasvið og framtíðaráform. Til þess að mæta þessu markmiði verða 

skólar m.a. að bjóða nemendum á unglingastigi upp á valgreinar. Val nemenda skal 

skipulagt sem undirbúningur fyrir framhaldsnám, verknám, starfsmenntun, bóklegt nám, 

eða list- og tækninám. Nemendur eiga að geta valið þær námsleiðir sem þeim finnst 

áhugaverðar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Megintilgangur náms í list -og verkgreinum í grunnskóla er að nemendur kynnist sem 

flestum vinnuaðferðum, nýti eigin sköpunarkraft, öðlist verkkunnáttu, samhæfi huga og 

hönd og læri að tjá sig með ólíkum tjáningarformum. Nemendur eiga að fá tækifæri til að 

vinna og skapa hluti í verklegu námi og framkvæma hugmyndir með eigin verkum. Þetta 

þroskar nemendur og eykur hæfni þeirra til að vinna á skapandi, gagnrýninn og 

persónulegan hátt. Ríkja þarf jafnrétti á milli verklegs og bóklegs náms til að jafnrétti 

nemenda sé virt til náms og hver og einn fái að nota hæfileika sína og áhugasvið (Mennta- 

og menningaráðuneytið, 2011). 

Í námsgreininni myndmennt er unnið með miðla sjónlista, hugmyndir nemenda og 

birtingu þeirra. Sjónlistir hafa allt frá fornöld haft áhrif á fólk á fagurfræðilegan, 

tilfinningalegan og félagslegan hátt. Að skoða listaverk eflir skilning okkar á eigin 

menningu. Nemendur í myndmennt læra að tjá sig í verkum sínum án orða. Reynsla þeirra 

á að veita þeim forsendur til að læra um sjálfa sig. Stefnt er að því að auka skilning þeirra 

á tengslum efnisheimsins og náttúrunnar og gera tjáningu þeirra á eigin hugmyndum 
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persónulega. Hún á að byggja á raunveruleikaskynjunum, ímyndunarafli nemandans og 

rannsóknum hans á viðfangsefninu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Við lok tíunda bekkjar eiga nemendur í myndmennt að geta unnið sjálfstætt og tjáð 

skoðanir sínar í verkum sínum. Þeir eiga að geta sett fram hugmyndir á fjölbreyttan máta, 

vera læsir á umhverfi sitt með listrænt sjónarmið í huga og metið verk annarra. Nemendur 

eiga jafnframt að geta greint list og séð hvaðan hún kemur, því að list okkar sprettur af 

ólíkum menningarkimum. Að þroska skapandi hugsun og gagnrýna hjálpar nemendum 

einnig að finna lausnir á vandamálum samfélagsins og bera kennsl á þarfir sem koma upp í 

daglegu lífi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Undir listgreinasvið aðalnámskrárinnar heyra námsgreinarnar sjónlistir, sviðslistir og 

tónmennt, en verkgreinum tilheyra námsgreinarnar hönnun og smíði, heimilisfræði og 

textílmennt. Samkvæmt aðalnámskrá á að bjóða nemendum á unglingastigi grunnskólans 

kennslu í list -og verkgreinum, eða í áttunda til tíunda bekk. Heildartímafjöldi sem 

úthlutaður er í þessum greinum 340 mínútur á viku en grunnskólum er í sjálfsvald sett 

hvernig þeir úthluta þessum mínútum á milli greina (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Val á unglingastigi er hluti af stefnumótun hvers skóla og sveitafélags. Framboði 

valgreina er stjórnað af skólaráði hvers skóla fyrir sig. Mikilvægt er að viðhafa fjölbreytni í 

vali og taka mið af menningu, staðháttum og sögu nærsamfélagsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Valgreinar í 8., 9. og 10. bekk eru hluti af skyldunámi nemenda og eiga þeir að geta 

valið sér námsgreinar sem samsvara allt að fimmtungi heildarnámstíma þeirra í skólanum. 

Með valfrelsi nemenda á unglingastigi grunnskólans á hver og einn nemandi að eiga kost á 

því að stunda nám sitt út frá framtíðaráformum sínum og áhugasviðum í samráði við 

námsráðgjafa, foreldra og kennara (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í valgreinum eru fleiri greinar sem nemendur geta valið um og er heildartímafjöldinn 

því talsvert meiri. Til ráðstöfunar eru valgreinar samanlagt 870 mínútur á viku í áttunda til 

tíunda bekk. Þegar skólastarf er skipulagt er þess gætt að ekki halli á verklegt nám við 

skipulag valnámskeiða, en gert er ráð fyrir að helmingur vals tilheyri list- og verkgreinum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 

2.2 Dæmi um framkvæmd vals á unglingastigi þriggja grunnskóla 

Höfundur skoðaði skólanámskrár nokkurra skóla og uppgötvaði að mikill munur var á 

tilhögun vals í listgreinum.  
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Í fyrsta skólanum var mikið framboð valgreina í áttunda til tíunda bekk og hægt að 

velja á milli fjölbreyttra greina. Ítarlega var útskýrt hvernig áfangarnir voru settir upp og 

leitast við að allir nemendur finndu eitthvað við sitt hæfi. Valið stóð á milli 20 áfanga og 

þar af voru nokkrir áfangar í list- og verkgreinum í boði. Flestir áfangarnir voru kenndir í 

tvær kennslustundir á viku en nokkrir voru kenndir í eina kennslustund á viku. 

Í öðrum skólanum var fjallað um bekkjarnámskrár á heimasíðu hans og farið vel yfir 

flestar námsgreinar þótt hvergi væri neitt að finna um valgreinar á unglingastigi. Ekki var 

hægt að sjá framboð list -og verkgreina í bekkjarnámskrám unglingastigsins. 

Á heimasíðu þriðja skólans var skólanámskráin mjög ítarlega framsett og boðið upp á 

kennslu í list- og verkgreinum á öllum stigum skólans. Á unglingastigi hans voru í boði sex 

kennslustundir á viku í list- og verkgreinum. Í valgreinunum voru fjórar valbrautir fyrir 

unglingastigið og gátu nemendur valið sér sömu braut yfir allan veturinn. Brautirnar hétu 

listabraut, lífsstílsbraut, verknámsbraut og rannsóknarbraut. 

 

2.3 Rannsóknir á vali á unglingastigi grunnskólans  

Þrátt fyrir að ekki fari mikið fyrir rannsóknum er fjalla um val í grunnskólanum vakti 

rannsókn Kristínar Jónsdóttur (2003) þó athygli höfundar. Rannsókn Kristínar fjallaði um 

kennsluhætti á unglingastigi grunnskólans. Markmið rannsóknarinnar var að fá 

upplýsingar sem nýtast í faglegri umræðu, við stefnumótun skólastarfs og við þróun 

kennslu. Árið 2002 var spurningalisti lagður fyrir unglingakennara í Reykjavík þar sem 84% 

kennara svöruðu. Helstu niðurstöður bentu til að nokkur munur væri á viðhorfum og 

starfsháttum kennara í unglingadeild eftir því hvaða fög þeir kenna. Flestir kennarar eru 

ánægðir í starfi sínu. Kennarar sem starfa við kennsluskipulag sem getuskiptir nemendum 

í bóklegum greinum voru ánægðari í starfi en kennarar sem kenna bekkjum þar sem ekki 

er skipt eftir námsgetu. Í niðurstöðum kemur fram að rótgrónar kennsluaðferðir eru mikið 

notaðar en kennarar vilja auka til muna notkun tölva í kennslu. Einnig virðast kennarar 

fylgjandi einstaklingsmiðuðu námi (Kristín Jónsdóttir, 2003 ; Thomlingson, 2003). 

Rannsóknir á kennsluháttum á grunnskólastigi sýna að nemendur eru ólíkir, eiga ólík 

áhugamál, eru með ólíkan bakgrunn og búa við gjörólíkar aðstæður heima fyrir. Námsgeta 

þeirra er einnig misjöfn vegna þess að áhugamál þeirra eru ekki eins. Samt hafa 

rannsóknir sýnt að nemendur fá allir sömu viðfangsefnin frá kennurum sínum og sömu 

kröfur eru gerðar til flestallra nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 1992). 
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2.4 Hvað segja kennimenn um gildi myndmenntavals? 

Elliot W. Eisner er mikilsmetinn prófessor í listmenntun við Stanfordháskóla. 

Meginhugmyndir hans lúta að því hvernig hægt sé að efla þroska barna með kennslu 

listgreina.(Guðrún Geirsdóttir o.fl., 1998). 

Eisner heldur því fram að kennsla sé list og gagnrýna þurfi hana eins og leikrit eða 

bækur og að gamaldags kennsluaðferðir dugi skammt í kennslu. Engar tvær 

kennslustundir séu eins og meta þurfi hvernig til tekst í kennslu út frá listrænu sjónarmiði. 

Kennarar vinna oft samkvæmt markmiðum sem breytast og þurfa því gjarnan að fara 

aðrar leiðir til að ná þeim en þeir upphaflega áformuðu. Kennsla kennara veltur mikið á 

því hvernig þeir setja sig inn í aðstæður nemenda sinna hverju sinni. Þeir þurfa að fínstilla 

samskipti sín og nemenda eftir aðstæðum, þar sem hver og einn tími er einstakur. Til þess 

að þetta náist þurfa kennarar að stjórna bekknum á listrænan hátt (Eisner, 2002).  

Eisner telur að nemendur í listnámi séu ekki sömu takmarkanir settar og nemendum í 

bóklegum greinum þar sem ætlast er til að þeir læri utanbókar ýmislegt sem heftir 

sköpunargáfu þeirra. Nemendur þurfa ekki að leita að svörum og niðurstöðum á sama 

hátt í bókgreinum og í listnámi. 

Að læra í gegnum listsköpun felur í sér frelsi þar sem öll skynfærin eru virkjuð. 

Jafnframt er það þroskandi og eykur dómgreind barna að læra í gegnum listir. Lausnir á 

verkefnum í listnámi eru heldur ekki allar eins heldur geta ólíkar lausnir tengst sama 

verkefninu (Eisner, 2002). 

Í byrjun síðustu aldar talaði John Dewey fyrir mikilvægi lista í skólastarfi en 

staðreyndin er sú að í vestrænum skólasamfélögum er mun meiri áhersla lögð á bóklegar 

greinar en listgreinar sem byggja á reynslu nemandans sjálfs og sköpunar hans (Jackson, 

1998). 

Höfundur fjölgreindarkenningarinnar, Howard Gardner, hefur bent á að mismunandi 

leiðir henti ólíkum nemendum. Ástæðan er m.a. ólíkt námslag nemenda og hvernig þeir 

nálgast viðfangsefnið. Hann líkir aðferðunum sem kennarar þurfa að beita við herbergi 

með fimm ólíkum hurðum og táknar hver hurð tiltekna aðferð. Ein aðferðin af þeim fimm 

sem hann nefnir  er reynslunálgun (e. experiential approach) en sú aðferð byggir á að 

handfjatla efni, gera tilraunir og prófa sig áfram í verklegri framkvæmd (Gardner, 1993 ; 

Armstrong, 1994). 
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3 Rannsókn höfundar 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á viðhorfum kennara á unglingastigi í 

myndmennt. Því var þörfin fyrir slíka rannsókn orðin mikil þar sem fátt er vitað um 

framkvæmd vals í myndmennt í grunnskólanum. Tímum fyrir kennslu í myndmennt fer 

fækkandi og með aukningu vals gæti hún styrkst.  

Rannsóknin var bundin við myndmenntakennara og viðhorf þeirra til vals á 

unglingastigi. Markmið rannsóknarinnar var að skoða viðhorf kennara á unglingastigi til 

vals nemenda í myndmennt. Einnig er kannað hvort viðhorfin séu í takt við það sem 

gengur og gerist innan veggja grunnskólans og hvort valgreinar ættu að vera skylda en 

ekki val eins og aðrar námsgreinar í grunnskólum.  

Meginrannsóknarspurningarnar voru:  

      1. Hver eru viðhorf kennara til vals í myndmennt á unglingastigi? 

      2. Hvað þarf að gera til að efla myndmenntakennslu á unglingastigi? 

 

3.1 Um rannsóknaraðferðina 

Höfundur notaði eigindlegar rannsóknaraðferðir við athugun sína á vali nemenda í 

grunnskólum á Íslandi. Slíkar aðferðir komu fram á sjónarsviðið um miðja síðustu öld sem 

ný leið til að finna sannleikann í félagslegum veruleika. Þá hættu margir fræðimenn í 

menntunarfræðum og félagsvísindum að mæla með megindlegum aðferðum en tóku að 

nota eigindlegar aðferðir til að skoða betur hugarheim, umhverfi og upplifun manna á 

veruleikanum í félagslegu samhengi. Þessi aðferð hefur verið kölluð eigindleg 

aðferðafræði (Babbie, 2001). 

Megingagnasöfnunarleið höfundar voru óstöðluð og hálfopin viðtöl. Slíkar 

gagnasöfnunaraðferðir eru notaðar til að öðlast dýpri skilning á tilveru manna. 

Gagnasöfnunin er liður í að lýsa tilvist manna og kanna reynsluheim þeirra (Kvale, 1996). 

Viðtölin voru eins misjöfn og þátttakendurnir voru margir þó að lagt hafi verið upp 

með sömu spurningarnar. Því varð innihald viðtalanna ekki nákvæmlega það sama í hverju 

tilfelli. Reynt var að skoða reynslu kennara frá ólíkum sjónarhornum (Kvale, 1996). 

Miklu máli skiptir hvernig rannsakandi nálgast þátttakendur með tilliti til útkomunnar. 

Mikilvægt er að rannsakandi kynni tilgang rannsóknarinnar fyrir viðmælendum og 

framkvæmd hennar. Sambandið sem spyrjandi myndar við viðmælendur skiptir höfuðmáli 

(Usher og Holms, 1997). Hann þarf að nálgast þá af nærgætni og gefa þeim tækifæri að 

koma með eigin innlegg í viðtalið. Þessi innlegg getur hann spurt frekar út í til að dýpka 

skilning sinn á viðfangsefninu. 
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Rannsakandi sem notar eigindlegar aðferðir velur viðmælendur í samræmi við 

viðfangsefni sitt og í þessu tilfelli voru það myndmenntakennarar. Þeir eru valdir með það 

að leiðarljósi að þeir þekkja málefnið vel sem um ræðir. Huga þarf vel að því að umhverfið 

sem viðtölin fara fram í sé þægilegt og gæta þarf þess að ekki verði nein truflun á meðan 

viðtöl eru tekin (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Nauðsynlegt er að tryggja gagnaöryggi og í þessari rannsókn tók höfundur viðtölin 

upp á upptökutæki og vann síðan úr gögnunum með því að skrifa viðtölin niður frá orði til 

orðs. Síðan greindi hann viðtölin eftir innihaldi og flokkaði niðurstöðurnar í þemu 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

 

3.2 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Rannsóknin var framkvæmd á vorönn 2014. Byrjað var að forma rannsóknarspurningar 

sem átti að vinna með. Hafði höfundur mjög mikinn áhuga á að skoða afstöðu kennara til 

valgreina á unglingastigi og hvort kennurum þætti t.d. að það ætti að vera skylda að 

kenna myndmennt í áttunda til tíunda bekk en ekki einungis að bjóða upp á slíka kennslu í 

vali. Aðrar námsgreinar eru ekki bara val á unglingastigi því að skylt er að kenna ensku, 

dönsku, stærðfræði, náttúrufræði, leikfimi og sund. Oft á tíðum er þó hægt að velja 

aukatíma í þessum greinum sem val.  

Höfundur tók hálfopin viðtöl við þrjá myndmenntakennara sem höfðu allir reynslu af 

kennslu myndmenntar á unglingastigi. Úrtakið var valið með reynslu viðkomandi í huga og 

þá sameiginlegu þekkingu sem viðmælendur höfðu á kennslu í myndmennt.Viðmælendur 

störfuðu allir út landi og höfðu reynslu sem myndlistarmenn. Þeir voru á ólíkum aldri og 

ekki allir af sama kyni. Unnið var úr vettvangsnótum sem höfundur hafði tekið saman sem 

og gögnum úr viðtölunum og niðurstöðum þeirra. 

Val viðmælenda var afmarkað við myndmenntakennara sem höfðu menntun til að 

kenna myndmennt í grunnskólum. Þeir sem valdir voru töldust því gott hentugleikaúrtak. 

Við gagnaúrvinnsluna var notuð grunduð kenning og lýsandi rannsóknarsnið.  

Byrjað var að láta myndmenntakennarana undirrita yfirlýsingu um að þeir vildu taka 

þátt í þessari rannsókn. Í framhaldinu var ákveðið hvenær viðtölin færu fram og hvar þau 

yrðu tekin. Ákveðið var að þau yrðu í skólastofu hvers kennara eða í því umhverfi sem 

kennararnir voru kunnugir. Viðtölin voru mislöng eða eftir því hve miklu 

myndmenntakennararnir vildu deila með rannsakanda eða tjá sig um í tengslum við 

viðfangsefnið. Allir fengu svipaðar spurningar og spurði rannsakandi stöku sinnum frekar 

út í atriði sem kennararnir komu fram með og honum fannst áhugaverð. Rannsakandi 
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reyndi eftir bestu getu að sýna máli kennaranna áhuga og sýna þeim virðingu á meðan 

viðtölin fóru fram til að skapa afslappað andrúmsloft á staðnum (Weber, 1986).  

Gagnagreiningin og úrvinnsla þeirra fór fram með aðferðum grundaðrar kenningar. 

Við skráningu gagna fór fram greining þar sem leitað var eftir þemum og mynstrum. Eftir 

skráningu gagna hófst síðan nánari greining. Fyrst voru öll gögnin skráð og marglesin. Þá 

var leitað að vísbendingum í gögnunum sem þóttu áhugaverð. Þetta stig í ferlinu kallast 

opin kóðun en þá eru þemu fundin í textanum og flokkuð. Í framhaldi þessa voru 

afmörkuð þemu þróuð áfram með öxulkóðun. Á þennan hátt náðist samhengi í 

niðurstöður rannsóknarinnar þar sem fram komu orsakatengsl og áhrifaþættir (Strauss og 

Corbin og Creswell, 1998). Að lokum var fjallað um þemun, ályktanir voru dregnar og 

rannsóknarspurningum svarað. 

Viðtöl henta einstaklingum misvel en gefa viðmælendum tækifæri til að tjá sig um 

kringumstæður sínar. Í rannsókn Hutchinsons (1994) er fjallað um ávinning þess að taka 

þátt í rannsóknarviðtölum. Slík þátttaka veitir fólki útrás til að tjá sig um málefni sem 

skiptir viðkomandi máli. Það er einnig viss léttir að geta tjáð tilfinningar sínar, vandamál 

og hugsanir í viðtölum og þátttakendur finnst þeir vera verðugri einstaklingar fyrir vikið 

(Hutchinson, 1994). 

 

3.3 Siðferði 

Höfundur sótti um leyfi fyrir rannsókninni til Persónuverndar. Stofnunin annast eftirlit 

með framkvæmdum laga nr. 77/2000 og reglugerða um meðferð persónuupplýsinga og 

persónuvernd. Markmið þessara laga er að stuðla að friðhelgi einkalífs, tryggja 

áreiðanleika og að farið sé eftir reglum um grundvallar persónuvernd. Einnig á stofnunin 

að tryggja áreiðanleika upplýsinganna sem notaðar eru hverju sinni.  

Höfundur er ábyrgur og skal senda tilkynningu til Persónuverndar um vinnslu 

rannsóknarinnar. Sótt er um rafrænt á heimasíðu Persónuverndar (Persónuvernd, 2007). 

Höfuðmáli skiptir að nafnleynd sé viðhafin gagnvart öllum viðmælendum. Auk leyfis frá 

Persónuvernd fékkst einnig skriflegt leyfi frá viðmælendunum sjálfum. 
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4 Meginniðurstöður 

Greining gagnanna leiddi í ljós 14 meginþemu sem fjallað verður um hér á eftir en þau 

voru: 

1. Mikilvægi skólanámskrár 

2. Aðstaða skóla í myndmennt 

3. Menntun kennara og framkvæmd valsins 

4. Tilhögun vals í skólanum 

5. Tilgangur og markmið valsins 

6. Aðstaðan í skólanum 

7. Kennsluaðferðir 

8. Viðfangsefni  

9. Hverjir velja sér myndmennt í valgreinum?  

10. Áhugi nemenda  

11. Afstaða kennara til vals 

12. Undirbúningur fyrir framhaldsnám 

13. Gildi vals fyrir nemendur. 

 

4.1 Umræða um meginþemu rannsóknarinnar 

4.1.1 Mikilvægi skólanámskrár 

Ekki voru allir viðmælendur á sama máli um gagnsemi skólanámskrár. Einn viðmælenda 

sagði t.d. að hún væri of flókin til að hægt væri að framkvæma hana og taldi hana jafnvel 

geta truflað kennslu.  

Hugsanlegt er að viðmælendurnir hafi ekki þekkt til notkunar skólanámskrár og 

þess vegna ekki getað nýtt sér hana í kennslu. Einnig er möguleiki að ekki hafi verið lögð 

áhersla á gagnsemi skólanámskrár í skólunum. Mögulegt er einnig að viðmælendur hafi 

ekki verið búnir að kynna sér efni skólanámskrár skólans. 
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Elfa Ármannsdóttir (2013) gerði rannsókn á upplifun og reynslu umsjónarkennara í 

Grunnskóla Snæfellsbæjar. Þar kemur fram að við innleiðingu skólanámskrár hafi 

kennarar fundið fyrir óöryggi við að nota námskrána meðan á innleiðingunni stóð. 

Kennarar voru ekki vissir til hvers var ætlast af þeim og hvernig þeir ættu að nota 

skólanámskrána (Elfa Ármannsdóttir, 2013). Einnig sýna rannsóknir að mörg viðfangsefni 

sem nýjar námskrár kveða á um að eigi að taka fyrir eru aldrei kennd (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1992).  

 

4.1.2 Aðstaða skólans til vals í myndmennt 

Tveir af þremur viðmælenda taldi aðstöðu í eigin skóla mjög góða. Einnig fullyrtu þeir að 

aðstaðan væri með betra móti miðað við marga aðra skóla. Þeir gátu einnig keypt allt það 

efni sem þeir þurftu til kennslunnar.  

Einn viðmælandinn hafði þó aðra sögu að segja og var ekki ánægður með aðstöðu 

sína. Hann var einnig ósáttur við áhugaleysi samkennara sinna á vali í myndmennt. Einnig 

talaði hann um að myndmenntakennsla hefði minnkað um helming frá því sem áður var.  

Mögulegt er að viðmælendurnir sem voru ánægðir með aðstöðu sína hafi unnið í 

jákvæðara andrúmslofti í skólum sínum en sá síðastnefndi. Hugsanlegt er jafnframt að 

viðmælandinn sem var óánægður hafi ekki notið sín í kennslunni. Einnig er mögulegt að 

viðmælendur sem voru ánægðari hafi verið duglegri að láta í sér heyra um aðstöðu sína 

og fái jákvæðari viðbrögð frá öðrum kennurum. 

Enn fremur er mögulegt að vegna þess hversu skólarnir voru nýlegir hafi aðstaðan 

verið betri þar en í flestum öðrum skólum. Þetta er í samræmi við rannsókn Amalíu 

Björnsdóttur og Kristínar Jónsdóttur (2010) þar sem fram kom að auk íþróttakennara séu 

kennarar í list- og verkgreinum almennt ánægðastir með aðstöðu sína innan veggja 

skólanna (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010). 

 

4.1.3 Bakgrunnur kennara og framkvæmd valsins 

Helstu niðurstöður úr viðtölunum voru að viðmælendur telja menntun kennara og reynslu 

skipta mestu máli í framkvæmd valsins. Einnig fullyrtu þeir að fagleg þekking væri 

grunnurinn að árangursríkri kennslu í myndmennt.  

Einn viðmælendanna sagðist oft hafa tekið að sér kennaranema og fullyrti hann út 

frá eigin reynslu að kennaramenntun hefði hrakað. Sumir höfðu góðan faglegan grunn en 

aðrir lítinn sem engan. Þar af leiðandi hafi gæðum kennslu í skólum ef til vill hrakað. 

Gerðar hafa verið rannsóknir sem sýna að verkstjórnarhæfileiki kennarans, skýr fyrirmæli 
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og markviss uppbygging kennslustunda er forsenda fyrir góðri kennslu og að hún beri 

árangur (Berliner, 1987 ; Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). Mjög líklegt er að reynslumeiri 

kennarar sem hafa starfað lengi þekki vel getu nemenda í verkefnum með tilliti til aldurs. 

Hugsanlega þekkja kennararnir betur til nemenda sem þeir hafa kennt áður og þekkja 

áhugasvið þeirra og hvað þeim hefur verið kennt.  

 

4.1.4 Tilhögun vals í skólanum 
Kennararnir voru flestir sammála um að tímafjöldi í valgreinum væri ekki nægur. Þeim 

fannst að efla þyrfti þann þátt skólastarfsins og að tímar hafi verið fleiri í valgreinum áður 

fyrr. Annar kennari með mikla reynslu sagði að kennslustundum í myndmennt hefði 

stórlega fækkað með árunum. Einn viðmælandinn taldi að stefnu skólastjórnanda væri um 

að kenna.  

Hugsanlegt er að vegna fjármagnsskorts þurfi að fækka tímum í myndmennt. 

Mögulegt er einnig að fleiri menntaða myndmenntakennara vanti til starfa við 

grunnskólana sem geti kennt á unglingastiginu. Einnig mætti segja að skólastjórnendur 

hafi ekki mikinn áhuga á list- og verkgreinum og vilji þess vegna minnka kennsluna sem 

mismuni um leið nemendum sem stunda nám í verklegum og bóklegum greinum. 

Í rannsókn Sifjar Stefánsdóttur (2011) kemur fram að miklu máli skipti að hafa 

góðan aðgang og gott samstarf við stjórnendur skólans. Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) 

er skýrt kveðið á um að ekki skuli halla á skipulagningu list- og verkgreina á unglingastigi 

og að helmingur vals sem boðið er upp á skuli tengdur list- og verkgreinum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

 

4.1.5 Tilgangur og markmið valsins 

Allir viðmælendurnir undirstrikuðu mikilvægi þess að nemendur fái tækifæri til að velja 

það sem þeir hafa áhuga á. Samkvæmt aðalnámskrá eiga nemendur að geta tjáð sig með 

verkum sínum og verða þannig læsari á umhverfi sitt. Án efa eru áhugamál nemenda mjög 

misjöfn og ekki hægt að sinna þeim öllum í valgreinum. Mögulegt er einnig að nemendur 

fari í gegnum grunnskólann án þess að geta tjáð skoðanir sínar í orðum. Í aðalnámskrá er 

þó tekið fram að nemendur í myndmennt læri að tjá sig í gegnum verklega framkvæmd. 

Þannig þróa þeir með sér umburðarlyndi, samkennd og skilning á því sem er að gerast í 

heiminum hverju sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 
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4.1.6 Aðstaðan í skólanum 
Almennt voru kennararnir ánægðir með aðstöðu sína í skólanum en þó vantaði ýmis tæki í 

kennslustofuna. Minntust viðmælendur sérstaklega á skort á tölvubúnaði í kennslustofuna 

og að það myndi auðvelda kennslu ef þær væru til staðar. Samkvæmt rannsókn Kristínar 

Jónsdóttur (2003) um kennsluhætti á unglingastigi nota aðeins 6% kennara tölvukennslu 

að ráði í skólum (Kristín Jónsdóttir, 2003). Reyndar voru borð og stólar ekki ný hjá 

kennurunum en það skipti þá ekki máli. Þeim finnst betra að hafa vinnurýmið eins og á 

gömlu verkstæði en mikilvægt væri að vel væri gengið um. Hugsanlegt er að 

skólastjórnendum finnist ekki þörf á að hafa ný húsgögn í skólastofum þar sem verkleg 

kennsla fer fram. 

 

4.1.7 Kennsluaðferðir 
Viðmælendur eru sammála um mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða eftir því hver 

viðfangsefnin væru hverju sinni. Einn viðmælandinn talaði um að hans helsta 

kennsluaðferð væri sýnikennsla. Rannsóknir sýna að kennarar velja að nota sýnikennslu 

við innlögn á verkefnum, bæði verklega sýnikennslu og einnig töflukennslu til að sýna 

nemendum hvernig verkefnin eru framkvæmd (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

Mögulega væri hægt að nota fleiri kennsluaðferðir en notaðar eru í kennslustofum 

í listgreinum. Hugsanlega eru kennarar ekki nógu öflugir í að tileinka sér ólíkar og 

árangursríkar kennsluaðferðir (Halla Dögg Önnudóttir, 2014).  

 

4.1.8 Viðfangsefni  
Í einstaklingsbundinni kennslu er nemendum leyft að ráða námsefninu að einhverju leyti 

og er þessi kennsluaðferð kennd við sveigjanlega kennsluhætti (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a). 

Viðfangsefni sem viðmælendur bjóða upp á eru fjölbreytt og ættu að vekja áhuga 

flestra unglinga. Elsta kennaranum fannst mikilvægt að nemendur ynnu að verkefnum 

sem þeir hefðu áhuga á hverju sinni. Boðið var bæði upp á teikningu, málun, leirvinnu, 

ljósmyndun og myndbandagerð. Vegna aðstöðuleysis þurfti kennarinn þó að láta 

meirihluta nemenda ráða því sem tekið væri fyrir hverju sinni. Hugsanlega gætu kennarar 

haft nemendur á tveimur svæðum í skólanum, farið á milli staða í tímum og stuðlað 

þannig frekar að miðlun til einstaklinga í kennslu sinni. Ef til vill er ekki alltaf hægt að 

bjóða upp á slíka kennslu vegna of mikilla vegalengda á milli vinnusvæða í skólanum. 

Einnig væri hugsanlega hægt að vinna með öðrum kennurum í slíkri kennslu. 
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4.1.9 Hverjir velja sér myndmennt í valgreinum?  
Samkvæmt svörum viðmælenda eru þrír hópar sem velja myndmennt. Í fyrsta lagi eru það 

nemendur sem hafa mikinn áhuga á myndmennt og í öðru lagi nemendur sem velja 

myndmennt af því að þeir þurfa ekki að læra heima. Þriðji hópurinn velur myndmennt 

vegna þess að vinirnir velja myndmennt sem val. Hugsanlega mætti kynna valgreinarnar 

betur fyrir nemendum svo að val í myndmennt myndi vekja áhuga hjá stærri hópi. 

Mögulega væri einnig hægt að hafa valið fjölbreytilegra og finna nýjar og spennandi leiðir 

eða leyfa nemendum að ráða alfarið verkefnavalinu. Samkvæmt rannsókn Olgu 

Sveinbjörnsdóttur (2012) benda helstu niðurstöður rannsóknar sem gerð var á vali 10. 

bekkinga á Suðurlandi og Norðurlandi eystra til þess að nemendur velja yfirleitt valgrein 

út frá áhuga sínum.  

 

4.1.10 Áhugi nemenda  
Viðmælendur telja það mikilvægt að virkja áhugasvið nemenda og að vinna með 

einstaklingsmiðaða kennslu. Viðmælendur voru sammála um að áhugi nemenda á 

listgreinum sé yfirleitt mikill. Það er því mikilvægt að innihald námsins tengist áhugasviði 

þeirra (Tomlingson, 2003; Kindsvatter o.fl., 1992). Hugsanlega skapast aðstæður til að 

dýpka innihald námsins vegna áhuga nemenda. Einnig er mögulegt að kennarar geti ekki 

virkjað áhuga nemenda. 

 

4.1.11 Afstaða kennara til vals 
Afstaða viðmælendanna þriggja til vals í myndmennt er mjög jákvæð. Þeir fagna vali í list- 

og verkgreinum og finnst það mætti auka fjölda tíma í þeim verulega. Kennararnir eru 

mjög áhugasamir og telja val nauðsyn í unglingadeild. Myndmennt í 8.–9. bekk ætti að 

þeirra mati að vera skylda en að í 10. bekk væri boðið upp á val. Einn kennarinn talaði um 

að það ætti að skylda nemendur í 10. bekk að velja eina listgrein í vali. Einnig vildu 

kennararnir hafa val í öðrum greinum og nefna þar tungumál. Gott væri að bjóða upp á 

skylduval í einu tungumáli og síðan val um annað tungumál. Auðvitað er erfitt að breyta 

því sem nú er gert í skólum en hugsanlega væri hægt að leggja til breytingar á skipulagi 

vals eins og viðmælendur tala um. Mögulega er erfitt að koma að öðrum greinum innan 

list- og verkgreina. Ef myndmennt yrði skylda í 8.–9. bekk væri hugsanlega líka hægt að 

bjóða val aukalega í myndmennt fyrir þá nemendur sem hefðu áhuga á því. 

 

4.1.12 Undirbúningur fyrir framhaldsnám 
Allir eru kennararnir sammála um mikilvægi þess að nemendur sem ætla í framhaldsnám í 

myndmennt búi yfir góðri þekkingu á myndmennt. Kennararnir töluðu einnig um að gott 

væri að vita í grunnskóla hver áhugasvið nemenda væru svo að hægt væri að byggja ofan 
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á þau. Í rannsókn Jóhönnu Sólveigu Lövdahl (2011) voru 10 ára krakkar í Reykjavík spurðir 

hvað þeir vildu starfa við í framtíðinni. Í ljós kom að flestir krakkarnir vildu starfa við 

íþróttir eða listsköpun og að áhugasvið nemenda sé meginástæða fyrir vali þeirra á 

framhaldsmenntun (Jóhanna Sólveig Lövdahl, 2011).  

 

4.1.13 Gildi vals fyrir nemendur 
Allir þrír viðmælendurnir telja mikilvægt að nemendur velji það sem þeir eru góðir í. Það 

efli stöðu þeirra sem nemenda og styrki ímynd þeirra. Samkvæmt Gardner (1993, ) er 

mikilvægt að koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir og að gefa nemendum kost á að 

vinna með áhugasvið sín. 

Þarfir nemenda er ólíkar sem gerir starf kennara flóknara. Rannsókn sem gerð var í 

Bretlandi sýndi að vinnuálag kennara var meira þar sem ekki var getuskipting nemenda í 

bekkjum (Harlen og Malcolm, 1999). 

 

4.1.14 Hlutverk kennara í valáfanga 

Viðmælendur voru sammála um að hlutverk þeirra væri að gera valið áhugavert fyrir 

nemandann. Þeir töluðu um að leyfa nemandanum að vinna með hugmyndir sínar og að 

kennarar miðli þekkingu sinni til nemandans. Einn viðmælandinn talaði um að valið ætti 

að byggja á öðruvísi kennslu og vinna ætti með það sem nemendur hefðu virkilegan áhuga 

á. Í aðalnámskrá (2011) er tekið skýrt fram að í lok 10. bekkjar eigi nemandi að geta 

prófað sig áfram í vinnu sinni við sköpun og notað hugmyndir sínar í víðum skilningi. 

Nemandi á að geta tjáð tilfinningar og skoðanir í verkum sínum. 

Gott væri að þekkja inn á áhugamál unglinganna. Hugsanlega geta kennarar farið í 

hugmyndaleit og spurt nemendur um það sem þeim finnist áhugavert. 
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5 Samantekt á meginniðurstöðum og lokaorð  

Kennarar voru ekki á einu máli um mikilvægi skólanámskrár. Tveir 

myndmenntakennaranna töldu hana t.d. ekki nothæfa. Allir höfðu kennararnir góða 

menntun til að kenna myndmennt auk þess að hafa reynslu sem myndlistarmenn. Tveir 

myndmenntakennaranna var ánægður með aðstöðu sína innan veggja skólans. Þó vantaði 

ýmis áhöld og tæki til kennslunnar. Myndmenntakennararnir voru sammála um að 

menntun og reynsla kennarans skipti máli og að kennarar verði að hafa haldgóða 

þekkingu á því sem þeir eru að kenna hverju sinni. Viðmælendur töluðu um að tímum 

hefði verið fækkað í vali í myndmennt á unglingastigi skólanna. Kennarar voru samstíga í 

svörum sínum um tilgang og markmið vals og sögðu þeir að mikill áhugi nemenda væri 

nægur grundvöllur fyrir því. Allir kennararnir töluðu um að fjölbreyttar kennsluaðferðir 

skipti máli en færi þó eftir því hver viðfangsefnin væru hverju sinni. Kennararnir buðu allir 

upp á fjölbreytt viðfangsefni í valgreinum á unglingastigi. Þeir töluðu um að þrír hópar 

veldu myndmennt sem valgrein; mjög áhugasamir nemendur um myndmennt, nemendur 

sem ekki nenna að læra heima og þeir nemendur sem vilja fylgja vinum sínum. Töldu 

kennarar mikilvægt að virkja áhugasvið nemenda í kennslustundum. Allir kennararnir 

töldu myndmennt góðan undirbúning fyrir framhaldsnám nemenda. Einnig töldu þeir 

mikilvægt að nemendur ynnu með áhugasvið sín í valinu. Töluðu viðmælendur jafnframt 

um mikilvægi þess að sýna nemendum áhuga og því sem nemendur langaði til að gera í 

myndmennt.  

 

Nú hafa meginniðurstöður rannsóknarinnar verið reifaðar og því við hæfi að 

rannsóknarspurningunum séu gerð skil: 

1. Hver eru viðhorf kennara til vals í myndmennt á unglingastigi? 

Í ljós kom að viðhorf kennara til vals í myndmennt er mjög jákvætt og fagna þeir vali í list -

og verkgreinum. Telja þeir brýnt að efla kennslu í myndmennt á unglingastigi. Einnig 

fannst þeim mikilvægt að innihald vals tengist áhugasviði nemenda. Mögulegt væri að 

hafa valið enn fjölbreytilegra og finna nýjar og spennandi leiðir. Hugsanlega gætu 

nemendur verið með í ráðum um það sem kennt er í myndmenntavali. 

2. Hvað þarf að gera til að efla myndmenntakennslu á unglingastigi? 

Myndmenntakennararnir voru sammála um að nauðsynlegt væri að auka fjölda tíma í vali 

í myndmennt til að efla myndmenntakennslu á unglingastigi grunnskólans. Einnig töldu 
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þeir að myndmennt ætti að vera skylda í 8.–9. bekk eins og flestar aðrar námsgreinar. 

Hins vegar mætti hún vera valgrein í 10. bekk grunnskóla. Kennararnir voru sammála um 

að efla þyrfti kynningu á valgreinum í skólunum og hafa nemendur með í ráðum með 

hugmyndir um þær valgreinar sem bjóða ætti upp á. 

Að mati höfundar mætti áfram vinna úr gögnum þessarar rannsóknar og gott væri 

ef fleiri rannsóknir væru gerðar á kennsluháttum í myndmennt, þar sem rannsóknir eru 

fáar. Gott gæti t.d. verið fyrir höfund að halda áfram með svipað viðfangsefni í 

meistaraverkefni í kennaranámi. Þá væri e.t.v. hægt að taka fyrir afstöðu nemenda til vals 

í myndmennt á unglingastigi og einnig mætti taka viðtöl við skólastjórnendur til að fá fram 

sjónarmið þeirra. Einnig mætti gera megindlega spurningakönnun til að fá fleiri 

niðurstöður um ákveðin atriði.  

Rannsóknin reyndist mjög áhugaverð fyrir undirritaða. Hún var fróðlegt og 

gagnlegt viðfangsefni og kenndi höfundi margt, svo sem að taka viðtöl við reynslumikla 

myndmenntakennara sem starfað hafa lengi á öllum stigum grunnskólans. Þrátt fyrir að 

kennararnir væru á ólíkum aldri voru þeir sammála í mörgum svörum sínum og höfðu 

jákvæða afstöðu gagnvart rannsókninni.  
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Viðauki 1: Listi yfir atriði sem rannsakandi spurði um 

a. Menntun og reynsla kennara 

b. Afstaða skólans til vals í myndmennt 

c. Skoðun kennara á samhengi menntunar kennara og framkvæmdar kennslu í 

skólum 

d. Tilhögun vals á skólanum, tímafjölda o.f.l. 

e. Tilgangur og markmið með valinu 

f. Aðstaðan í skólanum  

g. Kennsluaðferðir 

h. Viðfangsefni 

i. Hverjir velja sér myndmennt? 

j. Áhugi nemenda 

k. Afstaða kennara til vals 

l. Undirbúningur fyrir framhaldsnám 

m. Gildi vals fyrir nemendur 

n. Hlutverk kennara í valáfanga 

o. Skólanámskrá 
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Viðauki 2: Samningur við myndmenntakennara 

 

                                                                                  Akranes 27. febrúar 2014 

 

Samningur um notkun eigindlegs rannsóknarviðtals við myndmenntakennara í 

lokaverkefni til BE.d.-náms á Menntavísindasviði Háskóla Íslands vorið 2014. 

 

 

 

 

 

Með undirskrift mun ég samþykkja þátttöku mína í þessari rannsókn og gefa rannsakanda 

leyfi til að nota öll gögn. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og 

nafnleyndar gætt. 
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