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Formáli 

Ritgerð þessi fjallar um rannsókn á tengslum menningarfræðslu og 
myndmenntarkennslu í íslenskum grunnskólum. Í rannsókninni var 
athugað hvernig myndmenntarkennarar nýta staðbundna menningu í 
nærsamfélagi skóla sem inntak náms og kennslu. Rannsóknin var 
framkvæmd með blönduðum rannsóknaraðferðum. Verkefnið hófst á 
haustönn 2014 með samantekt fræðilegra heimilda og 
spurningakönnun. Spurningakönnuninni var ætlað að athuga skilning 
kennara á hugtakinu menning og menningarfræðsla og hvaða 
tækifæri þeir nýta til menningarfræðslu í umhverfi sínu. Í framhaldi af 
spurningakönnuninni voru tekin hálfopinn viðtöl við kennara á 
vorönn 2015 til að leita svara við athyglisverðum atriðum sem komu í 
ljós í könnuninni. 

 Rannsóknin var 30 eininga M.Ed. lokaverkefni sem unnið var á 
myndmenntarkjörsviði kennaradeildar Menntavísindasviðs Háskóla 
Íslands. Leiðbeinandi var Dr. Gísli Þorsteinsson og sérfræðingur 
rannsóknarinnar var Dr. Meyvant Þórólfsson. 

Ég þakka leiðbeinanda mínum fyrir innblástur og góða leiðsögn og 
sérfræðingi mínum fyrir gagnlegar ábendingar. Einnig þakka ég 
fjölskyldu minni og vinum fyrir stuðning þeirra og hvatningu. 
Ritgerðina tileinka ég manninum mínum og dótturinni Magneu, en 
stuðningur þeirra gerði mér mögulegt að sinna viðfangsefninu. 
Eiginmanni mínum þakka ég sérstaklega fyrir yfirlestur og lagfæringar 
á málfræðiatriðum í ritgerðinni.  
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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um rannsókn á tengslum menningarfræðslu og 
myndmenntarkennslu í íslenskum grunnskólum. Þátttakendur í 
rannsókninni voru starfandi myndmenntarkennarar á Íslandi. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna þátt menningarfræðslu í 
myndmenntarkennslu í íslenskum grunnskólum. Rannsóknin var 
framkvæmd með útskýrandi rannsóknarsniði (e. explanatory research 
design).  

Fyrsti hlutinn byggði á veflægri spurningakönnun sem kannaði 
framkvæmd menningarfræðslu í íslenskum skólum og skilning 
kennara á viðfangsefninu. Áhugaverð atriði í spurningakönnuninni 
voru notuð til að byggja upp atriðalista fyrir fimm hálfopin viðtöl við 
starfandi myndmenntarkennara sem valdir voru með 
hentugleikaúrtaki (e. convenience sampling). Viðtölunum var ætlað 
að dýpka skilning rannsakandans á einstökum þáttum viðfangs-
efnisins. Þau voru greind með fyrirbærafræðilegri nálgun þar sem 
gögnin voru kóðuð og flokkuð í þemu. Niðurstöður rannsóknarinnar 
voru svo skoðaðar í fræðilegu samhengi og ályktanir dregnar.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má ráða að myndmenntar-
kennarar eru reyndir og vel menntaðir en starfa á ólíkan hátt. Margir 
þeirra vinna að menningarfræðslu en gera sér ekki allir grein fyrir því 
þó ótal tækifæri gefist í nærumhverfi þeirra. Stefna stjórnvalda og 
aðgerðaráætlun um að auka þátt menningarfræðslu í grunnskólum er 
tiltölulega ný og hefur skilað sér í takmörkuðu mæli inn í skólastarf. 
Einnig hefur vinnuskipulag kennara hamlandi áhrif. Úr niðurstöðum 
rannsóknarinnar má einnig greina að stöðnun hefur átt sér stað í 
myndmenntarkennslu og nauðsynlegt er að endurskipuleggja inntak 
kennslunnar til þess að gera nám nemendanna og starf kennaranna 
fjölbreyttara.  
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Abstract 

Cultural and Art Education in Icelandic Elementary Schools  

The essay reports a research examining the relationship between 
Cultural and Art Education in Icelandic elementary schools. The 
participants were all elementary art teachers. The aim of the 
research was to examine how art teachers utilise culture within their 
local communities in their teaching.  

The research was undertaken in two parts. The first part was 
based on online questionnaire used to examine how art teachers 
understand cultural education and if they were using local culture in 
their teaching. The conclusions from the questionnaire were used to 
build up semi-structured interview schedule for interviews with 
practicing art teachers in the Icelandic elementary school. The 
teachers were selected with convenience sampling or chosen 
according to their knowledge and experience in cultural education. 
The interviews aimed to increase the researcher’s understanding of 
specific issues that emerged from the online questionnaire. They 
were analysed by phenomenological approach via coding and finding 
main themes. The results were then examined in the light of the 
literature and conclusions drawn.  

The research indicates that art teachers are well educated and 
knowledgeable in their area, yet they work differently. Many 
teachers base their work on cultural education but without being 
aware of the many opportunities in the local communities. Teachers’ 
work schedules are also limiting the progress. The results, 
furthermore, indicate stagnation in art education in Icelandic 
elementary schools. It is necessary to reorganize the teaching in 
many schools to enable the students’ learning and to make the 
teachers work various. The government’s policy and plan to increase 
cultural education in the Icelandic elementary school is relatively new 
and has not still prospered. 
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 Inngangur 1

Ísland er stórt land að flatarmáli miðað við íbúatölu. Um 62,7% Íslendinga 

búa á höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands, 2014) en aðrir íbúar Íslands 

eru dreifðir um landið. Sumir búa mjög afskekkt, t.d. í bændasamfélögum 

eða í þorpum og kaupstöðum. Grunnskóla má finna í öllum þessum 

samfélögum. Nemendafjöldi þeirra er breytilegur, allt frá 15 nemendum til 

rúmlega 500 nemenda. Áhugi fyrir list- og verkgreinum er mismikill innan 

grunnskóla landsins en tækifæri greinanna til að tengjast staðbundinni 

menningu eru mörg (Bamford, 2011). Öllum grunnskólum Íslands ber að 

fylgja Aðalnámskrá grunnskóla og uppfylla sömu markmið um nám og 

kennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011/2013, 2007). Þeim 

ber einnig að sinna menningarfræðslu samkvæmt menningarstefnu þeirra 

frá 2013 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Þrátt fyrir að stjórnvöld hafi nýlega sett fram stefnumörkun sína um 

menningarfræðslu í skólum landsins þá er líklegt að skólar hafi stundað 

hana um alllangt skeið. Til að kanna þetta og fylgja þannig stefnu 

stjórnvalda úr hlaði er rannsókn á menningarfræðslu í íslenskum 

grunnskólum tímabær að mati höfundar. Þar sem nám höfundar er á sviði 

myndmenntar hefur hann ákveðið að kanna kennsluhætti og 

kennsluaðferðir í myndmennt og tengsl myndmenntarkennslu og 

menningarfræðslu.  

Íslenskir grunnskólar og þjóðfélagið hefur síðustu áratugi gengið í 

gegnum miklar breytingar (Magnús Þorkelsson, 2008). Kennsluhættir og 

nýjar uppeldis- og menntastefnur hafa komið fram og þykir höfundi einnig 

áhugavert að skoða hvernig þessar breytingar hafa haft áhrif á hlutverk 

menningarfræðslu í myndmennt.  

Meginmarkmið verkefnisins er að rannsaka tengsl menningarfræðslu og 

myndmenntarkennslu í íslenskum grunnskólum. Aðalmarkmið 

rannsakandans er að bera saman kennsluhætti og kennsluaðferðir sem 

tengjast menningarfræðslu og hvernig kennarar nýta staðbundna menningu 

í nærsamfélagi skóla. 

Rannsóknin byggist á veflægri forkönnun sem send var til allra 179 

starfandi myndmenntarkennara landsins og hálfopnum viðtölum við fimm 

starfandi myndmenntarkennara. Rannsóknin byggði á hentugleikaúrtaki (e. 
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convenience sampling) og var framkvæmd með útskýrandi rannsóknarsniði 

(e. explanatory research design). 

Þar sem höfundur á ættir sínar að rekja til Finnlands þá hefur hún 

eðlilega skoðað finnskar heimildir og rannsóknir um menningarfræðslu en 

jafnframt því hefur hún einnig skoðað íslensk og erlend gögn er tengjast 

menningarfræðslu.  

Í ritgerðinni leggur rannsakandinn fyrst áherslu á skilgreiningu 

hugtaksins menningarfræðsla og fjallar um hana í fræðilegu samhengi við 

myndmenntarkennslu. Því næst er aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil. 

Eftir þetta er fjallað um framkvæmd, úrvinnslu og niðurstöður 

spurningakönnunar sem send var til 179 myndmenntarkennara og síðan er 

hálfopnum viðtölum við fimm myndmenntarkennara gerð skil. Að lokum er 

fjallað um heildarniðurstöður rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunum 

svarað. 
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 Um menningarfræðslu 2

2.1 Menningarfræðsla 

2.1.1 Menning, menningarfræði og menningarfræðsla, skilgreining 

Haukur F. Hannesson (2009, bls. 4) telur hugtakið „menning“ vandmeðfarið 

vegna þess að menn skilgreini það á ólíkan hátt og misjafnlega vítt. Eriksen 

(2001) skilgreinir hugtakið menningu t.d. sem hæfileika, skoðanir og form af 

hegðun sem einstaklingar hafa öðlast sem meðlimir samfélags en McCurdy 

og Spradley (2006) ganga hins vegar út frá því að menning sé lærð og 

sameiginleg þekking sem fólk beiti til að skilja hegðun og túlka reynslu. 

Hugtakið menning er mikilvægt í samhengi þessarar ritgerðar og mun 

höfundur hennar styðjast við fyrsta hluta skilgreiningar Íslenskrar orðabókar 

(2007) á hugtakinu: 

1. Þroski mannlegra eiginleika mannsins, þjálfun mannsins, þjálfun 

hugans, verkleg kunnátta, andlegt líf, sameiginlegur arfur (venjulega 

skapaður af mörgum kynslóðum). 

2. Rótgróinn háttur, siður 

3. Manndómur 

4. Mannafli, mannskapur 

5. Það að koma e-m til manns. 

Menningarfræði er einnig mikilvægt hugtak í samhengi ritgerðarinnar og 

skilgreint á eftir farandi hátt í Íslenskri orðabók (2007):  

Fræðigrein sem sameinar aðferðir úr hug- og félagsvísindum 

við rannsóknir á menningarfyrirbærum í samhengi við 

gildismat, sögu, samfélag og vald (e. cultural studies). 

Hugtakið menningarfræðsla er mikið notað í þessari rannsókn og verður 

stuðst við skilgreiningu nefndar á vegum Evrópusambandsins, er fjallaði um 

menningu, vísindi og menntun (EACEA, 2009) en hún skilgreindi 

menningarfræðslu sem: „eflingu menningarlegrar þekkingar, sköpunargáfu 

og skilnings á fjölmenningu í gegnum menntun“. 

Haukur F. Hannesson (2009, bls. 5) bendir á að líkan í formi píramída, 

sem danski fræðimaðurinn Peter Duelund setti fram, útskýri hugtakið á 
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skilmerkilegan og myndrænan hátt. Menningarpíramídi Duelunds (2003) 

byggir á víðtækri rannsókn sem fram fór í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, 

Finnlandi og á Íslandi. Markmið hennar var að útskýra, kanna og meta 

menningarstefnu Norðurlandanna. Í rannsókninni var tímabilið eftir seinni 

heimsstyrjöldina til dagsins í dag sérstaklega skoðað (Duelund, 2003). 

Norðurlöndin vinna saman á sviði menningar- og félagsmála. Öll löndin 

eiga það sameiginlegt að stefna þeirra byggist á jafnrétti og lýðræði. 

Menningarstefna landanna tengist sameiginlegum þáttum í stjórnarskrá 

þeirra að styðja við velferð þegna sinna á aðgengilegan og sjálfbæran hátt 

(Duelund, 2003). Samkvæmt menningarpíramída Duelunds (2003) er 

samhengi milli menningarlýðræðis og félagslegs lýðræðis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menningarpíramídi Duelunds sýnir hvernig menning og menningarstefna 

hins opinbera getur tengst á mismunandi hátt. Píramídi Duelunds (2003) 

skýrir lagskiptingu hugtaksins menningar í fjórum lögum, gefur skýra mynd 

af afmörkun menningarinnar og sýnir hvar stuðningur hins opinbera liggur. 

Efsti hlutinn sýnir menningu sem list atvinnulistamanna, svo sem í 

atvinnuleikhúsum. Í næstu skilgreiningu, fjölmiðlar, bætist við fjölmiðlun, 

upplýsingar, afþreying og upplifun. Í þriðju skilgreiningunni, þjóðmenning, 

koma einnig fram sameiginleg gildi, viðhorf, hefðir og lífshættir 

heildarinnar. Fjórða skilgreiningin, samfélag, felur í sér fyrri skilgreiningar en 

við bætist allt samfélagið og allar lífsvíddir (Duelund, 2003). Í rannsókn 

þessari verður hugað að efstu stígum píramídans og fjallað um 

menningarfræðslu í samhengi við myndmenntarkennslu.  

Mynd 1: Menningarpíramídi Duelunds 
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Að mati höfundar sýnir menningarpíramídinn á skýran hátt hvernig 

mismunandi stig menningar hafa áhrif á hvert annað og nýtist hann því vel 

til að skilja menningu og menningarfræðslu í skólastarfi í samfélagslegu 

samhengi. Eins og sést á píramídanum er nauðsynlegt fyrir þá sem vinna að 

menningarfræðslu í skólum að afmarka hana við ákveðin svið.  

„Menningarfræðsla“ sem hugtak er tiltölulega nýtt af nálinni og eins og 

áður hefur komið fram er hugtakið mjög vítt og vandmeðfarið að mörgu 

leyti (Haukur F. Hannesson, 2009). National Advisory Committee on 

Creative and Cultural Education, NACCE (1999, bls. 44) tekur undir þessa 

ályktun og bætir við að menningarhugtakið sé skilgreint á jafn misjafnan 

hátt og sköpunarhugtakið og notað í mismunandi samhengi. NACCE (1999, 

bls. 44) bendir jafnframt á að menning sé sterklega tengd við list og virki 

eins og sköpunarhugtakið.  

Finnski kennslufræðingurinn Räsänen (2008) fjallar um hugtakið 

„sjónræn menning“ í tengslum við kenningar sínar um myndmenntar-

kennslu en tekur þó einungis mið af sjónlistum. Duncum (2002) bendir 

jafnframt á að hugtakið sjónræn menning feli einnig í sér málverk, 

teikningar, höggmyndir, arkitektúr og handverk (Duncum, 2002; Dobbs, 

1998).  

Samkvæmt Laitinen (2007, bls. 72), Duncum (2002) og Jameson (1984) 

byggist okkar menning að miklu leyti á sjónrænum framsetningum og 

daglegt líf okkar á sjónrænni skynjun. Myndir eru þó ekki það eina 

sjónræna, heldur einnig skrifleg skilaboð og skilaboð í gegnum tónlist. Það 

myndræna, hljóðræna og skriflega myndar margbrotna heild sem hefur 

fjölþætt áhrif á viðtakandann og getur gert honum erfitt að átta sig á hvað 

sjónræn menning er (Laitinen, 2007). Evans og Hall (1999) bæta við og 

benda á að skilgreining þeirra á sjónrænni menningu feli í sér að helstu 

einkenni menningarinnar skýrist í myndum. Þessi hugmyndafræði Evans og 

Halls er að sögn Duncum (2002) byggt á hugmyndafræði Alphers sem var sá 

fyrsti til að nota þetta hugtak (Evans og Hall, 1999). Framsetning Mirzeoff 

(1999) er í samræmi við hugmyndir Laitinens (2007), Duncum (2002) og 

Jameson (1984) en hann staðfestir að menningarheimur okkar sé mjög 

sjónrænn þar sem við höfum tilhneigingu til að breyta og skrásetja 

upplifanir okkar og minningar í myndrænu formi.  
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2.2 Hlutverk menningarfræðslu í myndmenntarkennslu 

2.2.1 Inngangur 

Samkvæmt Education, Audiovisual and Culture Excecutive Agency (EACEA, 

2009) hefur ofuráherslan á lestur, skrift og stærðfræði staðið list- og 

verkgreinum fyrir þrifum. Í sumum tilfellum hafa skólar jafnvel dregið úr list- 

og verkgreinakennslu til að auka vægi námsgreina sem taldar eru vænlegri 

til að stuðla að efnahags- og fræðilegri (e. academic) velgengni (EACEA, 

2009, bls. 9). Jón Torfi Jónasson (2001) staðfestir fullyrðingar EACEA en 

hann segir að í íslenskum grunnskólum sé sterk hefð fyrir bóknámi sem 

hefur gert list- og verkgreinum erfitt fyrir. Þessi áhersla menntakerfisins á 

bóknám hefur að öllum líkindum mótað viðhorf almennings til gildis 

alþýðumenntunar. Einnig er líklegt að þessi viðhorf hafi haft neikvæð áhrif á 

starfsskilyrði list- og verkgreinakennara. Samkvæmt Bamford (2006) og 

Taggart, Whitby og Sharp (2004) endurspeglast þessi viðhorf einnig í vöntun 

á mati og eftirliti á þeim kröfum sem gerðar eru til list- og 

verkgreinakennslu í evrópskum skólum. 

Rannsókn EACEA (2009) sýnir að mörg lönd hafi komið fram með 

metnaðarfullar hugmyndir um framgang list- og verkgreinakennslu, en ekki 

séu þó allir á einu máli um framkvæmd þeirra. Bamford (2006) bendir á að 

fjármagn geti haft hamlandi áhrif á velgengni list- og verkgreinakennslu. 

Robinson (1999). Sharp og Le Métais (2000) ásamt Taggart, Whitby og 

Sharp (2004) benda einnig á að tíminn sem skólar og kennarar hafa til 

afnota sé of takmarkaður til að uppfylla kröfur um metnaðarfulla kennslu á 

sviði list- og verkgreina. EACEA (2009) bendir jafnframt á að auknar kröfur í 

myndmenntarkennslu, svo sem aukin áhersla á sköpun og 

menningarfræðslu, geri auknar kröfur til kennara. Þeir þurfa t.d. að eyða 

meiri tíma í undirbúning kennslu og mennta sig frekar. Rannsókn Laitinens 

(2007, bls. 72) sýndi einnig stöðnun innan myndmenntarkennslu vegna þess 

að starfshættir kennara voru of einhæfir og unnu gegn fjölbreytilegum 

kennsluháttum. Gibbs (1958), Robinson (1999), Sharp og Le Métais (2000) 

og Taggart o.fl. (2004) komust að svipaðri niðurstöðu. 

2.2.2 Áherslur í myndmenntarkennslu 

Hvernig innihald myndmenntarkennslu eigi að vera hefur skapað töluverða 

togstreitu milli kennslufræðinga innan greinarinnar (EACEA, 2009). 

Samkvæmt Ásthildi Jónsdóttur (2000) hafa skiptar skoðanir verið á Íslandi 

um hvað leggja eigi áherslu á í myndmenntartímum. Myndsköpun nemenda 

hefur verið veigamest í gegnum tíðina en það ber þó að hafa í huga að það 
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er margt annað sem myndmenntarkennsla byggist á. Samkvæmt EACEA 

(2009) hefur einhæf áhersla á myndsköpun í námskrám ýtt undir stöðnun 

og kulnun í starfi kennara.  

Samkvæmt Broudy (1987) þarf myndmenntarkennsla að vera markviss 

og byggja á námslegum markmiðum. Hins vegar virðist eins og mörgum 

finnist að hún eigi að vera afþreying (Ásthildur Jónsdóttur, 2000; Broudy, 

1987). Tækifæri nemendanna til afþreyingar eru það mörg að ekki er 

ástæða til þess að vera með sérstaka námsgrein innan grunnskólans til að 

fullnægja þeirri þörf (Broudy, 1987; Ásthildur Jónsdóttir, 2000). 

Ásthildur Jónsdóttur (2000) fullyrðir að myndræn tjáning og sköpun séu 

grunnstoðir myndmenntarkennslu og vísar í hugmyndafræði Eccot-

hjónanna (1969, bls. 7-10). Eccot-hjónin (1969) telja að markviss kennsla, 

þar sem nemendum eru kenndir grunnþættir myndlistar s.s. formfræði, 

litafræði og myndbygging, geti haft neikvæðar afleiðingar fyrir nemendur. 

Hætt sé við því að nemendur tapi eiginleikanum að tjá sig á myndrænan 

hátt þar sem þeir verða of uppteknir við að hugsa um hvort þeir séu að gera 

rétt eða rangt (Ásthildur Jónsdóttir, 2000; Eccot, 1969). Í grein Ásthildar 

Jónsdóttur (2000) kemur jafnframt fram að öll börn búi yfir listrænum 

hæfileikum eða að þau séu skapandi. Það eina sem þurfi að gera sé að leyfa 

hæfileikum þeirra að njóta sín í frjálsri myndsköpun og forðast að einblína á 

færnikennslu sem byggir einvörðungu á þekkingar- og færnimarkmiðum 

(Ásthildur Jónsdóttir, 2000; Gibbs, 1958; Eccot, 1969). Ekki er ólíklegt að 

þetta sé að einhverju leyti ríkjandi ástand í myndmenntarkennslu á Íslandi í 

dag en rannsókn höfundar ætti að segja til um það. 

Mikilvægt er að myndmenntarkennslan sé talin jafn nauðsynleg og aðrar 

námsgreinar (Eiríkur Þorláksson, 1994; Ásthildur Jónsdóttir, 2000). Eins og 

aðrar námsgreinar stuðlar hún að því að nemendur verði læsir á umhverfi 

sitt og hæfir til að upplifa það á listrænan hátt. Þessa hæfileika ætti að telja 

jafnmikilvæga og nauðsyn þess að kunna að lesa, skrifa og reikna (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011/2013; Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2014).  

Samkvæmt Ásthildi Jónsdóttur (2000) er líf mannsins að stórum hluta 

byggt á myndrænni reynslu. Þessi reynsla uppfærist í sífellu, t.d. með 

skoðun náttúrunnar, listaverka og nytjahluta, sjónvarpsþátta, kvikmynda og 

auglýsinga. Segja má að inntak menningarfræðslu í myndmenntarkennslu 

samþætti slíka miðla og skapi grundvöll fyrir frekari úrvinnslu. 

Laitinen (2007) bendir á að myndsköpun mótist af þeirri menningu sem 

listamaðurinn lifir og starfar í. Hann fullyrðir jafnframt að það þurfi að taka 

tillit til tvenns konar menningar þegar myndir eru skoðaðar, það er 
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menningar sem mynd er sprottin af og þeirrar menningar sem áhorfandinn 

lifir í. Fræðsla um menningarbakgrunn mynda stuðlar að mynda- og 

menningarlæsi nemenda (Laitinen, 2007, bls. 73).  

Samkvæmt Räsänen (2008; 2010) er markmið menningar- og fjölmiðla-

fræðslu að við öðlumst skilning á tilfinningum okkar og hugmyndum og 

veltum fyrir okkur umhverfi okkar og menningu. Af ofangreindu má greina 

að menningarfræðsla er mikilvægur þáttur í lífi mannsins þar sem hún eflir 

bæði sköpun, læsi og stuðlar að lýðræði. Samkvæmt Freire (1999, bls. 86) 

vinnur kennari t.d. á lýðræðislegan hátt þegar hann hvetur nemendur til að 

kanna og skoða mismunandi viðfangsefni og dýpka þannig þekkingu sína. 

Menningar- og fjölmiðlafræðsla tengjast þegar samræður kennara og 

nemenda snúast um hvað sé gott eða vont, hvað sé fallegt eða ljótt og 

þegar viðfangsefni er skoðað út frá mörgum sjónarhornum (Freire, 1999).  

Eitt af lykilatriðunum í farsælli menningarfræðslu er tölvuaðgengi í skóla. 

Samkvæmt rannsókn Laitinen (2007, bls. 63) virðist almennt mikil munur á 

milli tækjakosts skóla og tæknikunnáttu kennara. Lélegur tækjakostur 

skerðir námsmöguleika nemenda og starfsmöguleika kennara.  

2.2.3 Samþætting náms og myndsköpun 

Eins og lesa má af ofangreindu eru tengsl menningarfræðslu og 

myndmenntarkennslu flókin og vekur það upp spurningar um framkvæmd 

kennslu er byggir á slíkri fræðslu (EACEA, 2009). Samkvæmt Räsänen (2008, 

2010) og Parson (2004) er samþætting námsgreina og verkefna góð leið til 

að virkja menningarfræðslu innan skólasamfélagsins og vel til þess fallin að 

auka læsi nemenda á umhverfi sitt. 

Í bók sinni Myndmenning og samþættandi listkennsla (f. Kuvakulttuurit 

ja integroiva taideopetus) fjallar kennslufræðingurinn Marjo Räsänen (2008) 

um gildi samþættingar í myndmenntarnámi. Hún segir að myndmenntar-

kennsla þurfi að vera margþætt til að nemendur geti nálgast viðfangsefni 

sín á heildrænan hátt og vísar þá til gagnrýni Eflands (1976). Efland (1976) 

telur að myndmenntarkennsla njóti lítillar virðingar innan skólakerfisins 

vegna þess kennarar leggi áherslu á færnimiðuð verkefni í stað þess að 

byggja kennsluna á listrænni upplifun nemenda.  

Með því að samþætta námið og tengja það nærmenningu skóla mætti 

efla kennsluna og auka skilning nemenda á innihaldi hennar. Efland (1976) 

telur þannig að vinna nemenda í myndmennt eigi lítið sameiginlegt með 

vinnubrögðum listamanna. Samkvæmt Räsänen (2008) þarf að byggja 

samþættingu námsgreina á þekkingarsviði þeirra námsgreina sem verið er 

að samþætta með vísun í nærumhverfi nemenda. Hún segir það álitamál 



 

19 

hvort byrja eigi námið með því kenna grunnþætti hverrar greinar eða byggja 

kennsluna strax á samþættum viðfangsefnum. Hægt sé að byggja innihald 

kennslunnar á vísun í reynsluheim nemenda sem tengist umhverfi þeirra og 

staðbundinni menningu. Þannig sé einnig auðvelt að samþætta myndmennt 

við aðrar greinar (Räsänen, 2008).  

Þegar kemur að samþættingu myndmenntar við aðrar greinar verður 

hlutverk hennar oft einhæft, svo sem sjá má í myndskreytingum bóka þar 

sem ekki er hugað að tengingu myndanna við innihald bókanna og 

menningarlegt gildi þeirra (Laitinen, 2007, bls. 73). Bæði Laitinen (2007) og 

Laine (2000) benda á að hlutverk mynda í skólabókum sé oft einungis að 

gleðja auga lesandans en þær vanti tengingu við textann. Þær geti einnig 

verið útskýringarmyndir, kort og ljósmyndir af liðinni tíð sem ætlað sé að 

tengjast innihaldi bókanna. 

Laitinen (2007, bls. 73) bendir á að hlutverk mynda breytist eftir aldri 

nemenda. Teikningar eru t.d. tjáskiptaleið hjá yngri nemendum 

grunnskólans. Með þeim láta nemendur í ljós hugsanir sínar, pælingar og 

tilfinningar og nota þær sem til að tjá sig annars staðar en eingöngu í 

myndmenntartímum (Parsons, 1987). Eldri nemendur nota einnig myndir í 

formi korta og taflna til að útskýra innihald ritaðs máls.  

Margir fræðimenn hafa gagnrýnt stöðu myndmenntar innan 

skólakerfisins (Laine, 2000; Räsänen, 2010; Ásthildur Jónsdóttir, 2000; 

Broudy, 1987; Gibbs, 1958; Eccot, 1969). Þeim finnst greinin oftsinnis falla í 

það hlutverk að vera hjálpartæki innan skólans svo sem við framkvæmd 

myndskreytinga fyrir skólahátíðir eða litið sé á hana sem hvíld frá bóknámi 

eða afþreyingu.  

Samkvæmt Räsänen (2008) ætti samþætting náms að grundvallast á 

þekkingarstoðum allra námssviða. Dissanayake (1988) hefur t.d. sótt 

grunnstoðir listfræðslunnar úr mannfræði. Räsänen (2008, 2010) bendir þó 

á að það mikilvægt sé taka mið af því sem á sér stað í nærumhverfi skólans 

hverju sinni.  

Räsänen (2008) bendir á að samþætting náms sé félagsleg og þess vegna 

verði að gera ráð fyrir fjölmenningu sem þætti í myndmenntarkennslu. 

Jafnframt þurfi skólinn að taka mið af einkennum mismunandi námssviða. 

List- og verkgreinar eru í þessu samhengi jafnmikilvægar og bóklegar greinar 

(Räsänen, 2008). Mikilvægt er einnig að bókgreinar nýti sér einkenni list- og 

verkgreina í samþættu námi. Samkvæmt Eisner (2002) ætti listin jafnframt 

að vera tæki í allri kennslu í öllum greinum þar sem hún er óháð öllum 

námssviðum. Þetta gerir þó miklar kröfur til bæði faggreina- og 

umsjónarkennara um að nýta sér listina. Þeir þurfa bæði að búa yfir 
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þekkingu á listfræði og hafa áhuga á að nýta möguleika listsköpunar í 

kennslu sinni (Räsänen, 2008; Eisner, 2002).  

Markmið samþættingar námssviða er að aðstoða nemendur við að 

tengja saman ólíka þætti innan þess bóklega og verklega á skapandi hátt 

(Räsänen, 2010; 2008). Það ber þó að hafa í huga að samþætt viðfangsefni 

er byggja á listrænum útfærslum eru krefjandi fyrir kennara og nauðsynlegt 

að markmið námsins séu skýr og kennsluskipulagið markvisst (Räsänen, 

2008, 2010; Laitinen, 2007).  

2.3 Menningarstefna 2013 

Menningarstefnan (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) var 

samþykkt á Alþingi 6. mars árið 2013. Þar kemur fram (bls. 6) að eitt af 

hlutverkum stjórnvalda sé að efla skilning þjóðarinnar á íslenskri 

menningarsögu. Slíkur skilningur sé ein af meginforsendum virkrar þátttöku 

sérhvers einstaklings í samfélaginu og hafi áhrif á sjálfsmynd þeirra.  

Samkvæmt menningarstefnunni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 6) stuðlar fjölbreytt menningarlíf að almennri velsæld í 

samfélaginu og stuðlar að jöfnuði. Þátttaka í menningarlífi þjóðarinnar veitir 

þegnunum lífsfyllingu og hvetur til jákvæðra samskipta milli hópa og 

kynslóða. Menningarstefnan byggir á fjórum grundvallarþáttum: 

1. Sköpun og þátttöku í menningarlífi 

2. Góðu aðgengi að listum og menningararfi 

3. Samvinnu stjórnvalda við aðila sem starfa á sviði menningar 

4. Þátttöku barna og ungmenna í menningarlífinu. 

Í menningarstefnunni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 6) 

er jafnframt lögð áhersla á að hún sé lifandi þáttur í stefnumótun, laga-

setningu og ákvarðanatöku stjórnvalda á hverjum tíma sem þróist í takt við 

samfélagsbreytingar, tækninýjungar og alþjóðlega strauma. Menningar-

stefnan á að endurspegla þann kraft sem einkennir menningarlíf á Íslandi og 

stuðla að frekari eflingu þess. Blómlegt menningarlíf í landinu sé öllum til 

góða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Menningarstefnan (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

14) leggur jafnframt áherslu á að aðgengi að menningu sé mikilvægur þáttur 

þess að lifa í frjálsu samfélagi. Menningarlæsi og menningarþátttaka eru 

veigamikil atriði í uppvexti barna og unglinga. Aðgengi þeirra að menningu 
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eykur víðsýni og umburðarlyndi, og þátttaka þeirra í menningarstarfi eykur 

vitund þeirra um lýðræði, réttlæti og sögulegt samhengi. Þannig er líklegt að 

þroski og færni borgaranna til samfélagslegrar þátttöku eflist (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 14).  

2.4 Aðgerðaáætlun um menningu barna og ungmenna 2014-
2017 

Eitt af fjórum meginmarkmiðum menningarstefnunnar er að stuðla að 

þátttöku barna og ungmenna í menningarlífinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 4). Samræmi er á milli skýrslunnar og 

áherslum er koma fram í gildandi Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011/2013) en þar er lögð áhersla á sköpun, 

listir og virka þátttöku grunnskólanemenda í menningarlífi.  

Í aðgerðaráætlun mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2014, bls. 6) 

um að efla menningarfræðslu á Íslandi var lögð áhersla á að innleiða 

verkefnið „Menningarpokinn“. Menningarpokinn er útbúinn eftir norrænni 

fyrirmynd í samvinnu við listamenn, grunnskóla og menningarráð 

Reykjavíkurborgar en einnig í samvinnu við önnur sveitarfélög. 

Megintilgangur verkefnisins er að jafna aðgengi barna og ungmenna að 

fjölbreyttum og vönduðum listviðburðum óháð búsetu og efnahag. 

Verkefnið á að halda utan um vandaða listviðburði og gera skólum um land 

allt kleift að sækja þá á viðráðanlegu verði. Meginmarkmið 

Menningarpokaverkefnisins eru: 

 Að tryggja að öll börn og ungmenni fái aðgang að menningu í hæsta 
gæðaflokki óháð búsetu og efnahag 

 Að auka framboð vandaðra og fjölbreytta listviðburða fyrir börn og 
ungmenni 

 Að styrkja vitund barna og ungmenna um menningararf og auka læsi 
þeirra á eigin menningu 

 Að skapa börnum og listafólki vettvang til beinna samskipta og auðga 
þannig bæði skóla- og listalíf landsins 

 Að auka fjölbreytni í skólastarfi og styrkja listfræðslu í skólum 

 Að hvetja listafólk til þess að skapa list sem höfðar til barna og 
ungmenna á mismunandi aldri og með ólíkan bakgrunn og áhugasvið. 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 6) 

Í aðgerðaráætluninni má greina að forsvarsaðilar hyggjast skoða 

möguleika þess að búa til sérverkefni innan menningarpokans til að koma til 
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móts við skóla og svæði þar sem framboð á menningarviðburðum er lítið. 

Slík verkefni munu án efa einnig ýta undir samstarf skóla og menningar-

stofnana (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 7).  

2.5 Íslensk þróunarverkefni og rannsóknir  

Mörg þróunarverkefni er tengjast eflingu og hagnýtingu staðbundinnar 

menningar á landsbyggðinni hafa verið unnin á Íslandi á síðustu árum. Má 

þar sérstaklega nefna þróunarverkefnið „Skapandi samfélag“ á Höfn í 

Hornafirði, sem enn stendur yfir, og önnur svipuð verkefni sem oft hefur 

verið vitnað til sem dæmi um vel heppnuð þróunarverkefni (Björg 

Erlingsdóttir o.fl., 2011): 

 Þorpið - vilji til vöruþróunar á Austurlandi 

 Punkturinn á Akureyri 

 Grasrótin - iðngarður á Akureyri 

 Síldminjar og atvinnuuppbygging á Siglufirði 

 Menntaskólinn á Ólafsfirði 

 List- og verkgreinahúsið á Sauðárkróki 

 Listamiðstöð á Skagaströnd 

 Fablab hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ). 

Menningarfræðsla og nýting staðbundinnar menningar í skólastarfi hefur 

lítt verið rannsökuð á Íslandi en benda má þó á viðamikla rannsókn Bamford 

(2011). Hún sýnir m.a. að efla þarf menntun kennara og endurmenntun 

þeirra á sviði menningarfræðslu (sjá kafla 2.7). Einnig má minnast á nokkrar 

minni rannsóknir svo sem B.Ed.-rannsókn Kristínar Ólafar Grétarsdóttur 

(2007) sem fjallaði um samvinnu myndlistarskóla og grunnskóla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að myndlistarskólar geti unnið með 

grunnskólum ef áhugi er fyrir hendi. Samvinna kennaranna hvetur þá til að 

takast á við menningarfræðslu. M.Ed.-rannsókn Svönu Bjargar Jónsdóttur 

(2011) skoðaði samstarf grunnskóla og listasafna á höfuðborgarsvæðinu. 

Hún sýnir að hagnýting listasafna getur aukið fjölbreytni í skólastarfi og 

áhuga nemenda á listum. 

2.5.1 Þróunarverkefnið „Skapandi samfélag“  

Þróunarverkefnið „Skapandi samfélag“ hófst árið 2011. Það stefnir að því að 

nýta staðbundna menningu í sveitarfélaginu Höfn í Hornafirði í skólunum á 

svæðinu. Verkefnið er í takt við aðgerðaráætlun mennta- og menningar-

málaráðuneytisins (2014) sem greint er frá í kafla 2.4.  
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Eitt af meginmarkmiðum verkefnisins er hlúa að menningu á svæðinu í 

gegnum hönnun og listir og gefa íbúum þess tækifæri að njóta hennar í 

ríkara mæli. Til að ná þessu markmiði á að efla list- og verkgreinakennslu á 

Hornafirði og vinna með sérstöðu svæðisins á skapandi hátt (Björg 

Erlingsdóttir, Guðlaug Pétursdóttir, Guðrún Ingólfsdóttir, Eiríkur Hansson, 

Eyjólfur Guðmundsson, Eva Eiríksdóttir, Hjalti Þór Vignisson, Ragnhildur 

Jónsdóttir og Tinna Björg Arnardóttir, 2011). 

Enn fremur stefnir verkefnið að því að gefa íbúum svæðisins möguleika á 

að efla þekkingu sína og kunnáttu á sviði lista, s.s. í sviðslistum, hönnun, 

tónlist og ritlist. Hönnuðum og listamönnum sem búa á staðnum er 

jafnframt gefið tækifæri til samvinnu við skólana. Stefnt er að því að mynda 

tengsl við aðra staði bæði innanlands og utan. Nemendur grunn- og 

framhaldsskólans fá aukið val innan list- og verkgreina og reyna á að efla 

list- og verkgreinar í tómstundastarfi nemenda og fullorðinna á svæðinu. Í 

tengslum við verkefnið verður mikil áhersla lögð á að tengja saman skóla- 

og frumkvöðlastarf í list- og verkgreinum og listamönnum og hönnuðum 

utan Íslands verður boðið að heimsækja sveitarfélagið (Björg Erlingsdóttir 

o.fl., 2011).  

2.6 Þróunarstarf og rannsóknir á Norðurlöndum 

Á Norðurlöndum eru fjölmörg þróunarverkefni í gangi innan skóla sem taka 

til menningarfræðslu. Einnig er áhersla lögð á að byggja upp samvinnu skóla 

og stofnana til að stuðla að slíkri fræðslu. Hér á eftir verður greint frá 

nokkrum dæmum og viðhorfum nokkurra fræðimanna. 

2.6.1 Menningarfræðsla í Svíþjóð 

Sænski fræðimaðurinn Thavenius (2003) telur skólakerfið millistig á milli 

samfélagsins og þegna þess og af þeim sökum menningarskapandi stofnun. 

Ekki er þó oft minnst á það þegar fjallað er um menningu í samfélaginu. 

Thavenius (2003) telur að hlutverk skólans sem menningarmiðils hafi farið 

minnkandi á síðustu árum en hlutverk menningar innan samfélagsins hafi 

aukist að sama skapi (Thavenius, 2003). 

Áhrif skólans á þróun menningarinnar mótast af hefðum og breytingum í 

samfélaginu. Slíkar samfélagsbreytingar varða t.d. hlutverk fjölmiðla, 

upplýsingamiðlun, frítíma þegnanna, menningu ungs fólks og auknar kröfur 

neyslusamfélagsins. Betra aðgengi að upplýsingum í nútíma samfélagi veitir 

menntastofnunum aðgang að stærri þekkingarbrunni sem þeir geta þó 

aðeins hagnýtt að hluta vegna takmarkaðs tíma og kennsluframboðs 

(Thavenius, 2003). Thavenius (2003) bendir þó á mikilvægi þess að flokka, 
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ræða og gagnrýna samhengi þekkingar og kunnáttu til þess að nemendurnir 

nái að tengja saman mismunandi svið þekkingar og eigið líf. Þessi hugsun 

gerir auknar kröfur til menningarfræðslu sem þarf að mæta með 

einhverjum hætti (Thavenius, 2003).  

Samkvæmt Nilsson (2015) er menningarfræðsla bæði nýtt í tengslum við 

myndmenntarkennslu og fjölmenningarfræðslu í sænskum grunnskólum.  

Þróunarverkefnið „Menning og menntun“ (s. Kultur och utbildning) byggist 

á rannsókn um hvernig hægt sé að nýta menningarlegan bakgrunn 

nemenda í kennslu, finna sameiginlegan umræðugrundvöll og notfæra 

undirliggjandi þekkingu nemenda í fjölbreytilegum námshópum (Nilsson, 

2015).  

Þróunarverkefnið „Skapandi skóli“ (s. Skapande skola) er annað dæmi 

um samþætt menningarfræðsluverkefni í myndmenntarkennslu. Samkvæmt 

Statens Kulturråd (2015) gerir þróunarverkefnið „Skapandi skóli“ kennurum 

kleift að fella menningarfræðslu inn í daglega kennslu. Markmið 

verkefnisins er að skapa tækifæri fyrir nemendur að vinna með list á 

fjölbreytilegan hátt. Í gegnum verkefnið eiga nemendur að öðlast yfirsýn og 

þekkingu á umhverfi sínu þannig að þeir viti hvernig þeir geta bætt það 

(Statens Kulturråd, 2015). 

2.6.2 Menningarfræðsla í Danmörku 

Samkvæmt Kulturministeriet (2015) hefur Danmörk ríka hefð fyrir 

menningarfræðslu fyrir börn og unglinga. Nýjasta aðgerðaráætlunin af hálfu 

danska ríkisins, „strategy for schoolchildren's encounter with art and 

culture“ (Kulturministeriet, 2014) leggur enn meiri áherslu á menningar-

fræðslu og staðbundna menningu fyrir börn og unglinga. Aðgerðaráætlun 

danska ríkisins (Kulturmisteriet, 2014) vill leggja sérstaka áherslu á þætti 

sem móta samkennd og þjóðarsál Dana samtímis sem hún dregur fram það 

sem einkennir danska menningu. Mikið er lagt upp úr samvinnu á öllum 

skólastigum og við opinberar stofnanir, t.d. söfn og menningarhús. 

Kulturstyrelsen (2015) heldur uppi virkum gagnagrunni fyrir einstaklinga á 

öllum aldri til að fræðast um menningu og menningarfræðslu í Danmörku. 

Kulturministeriet (2015) er einnig þátttakandi í „menningartösku“ (e. 

cultural suitcase) og er verkefnið sambærilegt við norska „kultursekken“ (sjá 

kafla 2.6.4) og íslenska „menningarpokann“ (sjá kafla 2.4). Menningartaskan 

er ætluð nemendum sem hafa ekki greiðan aðgang að söfnum og öðrum 

menningarstofnunum. Markmið töskunnar er að vera hluti af 

menningarfræðslu nemendanna. Menningartaskan inniheldur 

upplýsingabæklinga, bækur og kvikmyndir ásamt passa sem veitir aðgengi 
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að fjölbreytilegum menningarviðburðum í nærumhverfi nemendanna. 

Markhópur menningartöskunnar er frá leikskólaaldri til unglingsaldurs. 

2.6.3 Menningarfræðsla í Finnlandi 

Samkvæmt Kultus (2014) er lögð mikil áhersla á menningarfræðslu í finnsku 

námskránni. Inntak menningarfræðslunnar á fyrst og fremst að vera finnsk 

menning og nærmenning skólanna. Í flestum sveitarfélögum Finnlands eru 

menningarhús sem bjóða upp á menningarfræðslu fyrir fólk á öllum aldri 

ásamt endurmenntun kennara í hagnýtingu menningarfræðslu í skólastarfi. 

Börnum og unglingum er boðið upp á margvíslega fræðslu innan 

menningarsetranna sem tengist námi þeirra innan veggja skólanna þar sem 

menningarfræðsla afmarkast ekki aðeins af starfi þeirra (Luovis, 2014).  

Menningarfræðsla nýtist í öllum námsgreinum (Luovis, 2014; Kultus, 

2014). Fjölbreytilegar náms- og kennsluaðferðir geta stuðlað að því að flókin 

viðfangsefni verða auðskiljanlegri sem auðveldar oft að koma til móts við 

mismunandi þarfir nemenda (Kultus, 2014). Menningarfræðsla veitir 

nemendum tækifæri til þess að upplifa og þróa menningu í gegnum daglegt 

skólastarf og stuðlar þannig að því að efla skapandi og gagnrýna hugsun 

nemandans (Luovis, 2014; Kultus, 2014). Í Kultus (2014) og Luovis (2014) 

kemur jafnframt fram að skólastarf er tekur til menningarfræðslu styður við 

þróun sjálfsmyndar nemandans. Vel heppnuð menningarfræðsla stuðlar að 

gagnrýnni hugsun og aðstoðar nemandann við að verða virkur þátttakandi í 

síbreytilegu samfélagi (Luovis, 2014; Kultus, 2014). 

Menningarfræðsla er þáttur í sameiginlegri starfsáætlun grunnskóla í 

Helsinki (Kultus, 2014) en skólarnir vinna saman að þróunarverkefninu 

„Menning í skólum“ (f. Kulttuuria kouluihin). Allir grunnskólar vinna að 

sömu markmiðum en inntak menningarfræðslunnar getur verið ólíkt innan 

hvers skóla. Útfærsla og skipulag hvers kennara miðast við þarfir 

nemendanna og forsendur þeirra og kennarans. Vinnuhópurinn bakvið 

verkefnið heldur úti vefsíðunni Kultus (2014) sem á að auðvelda 

utanumhald verkefnisins og er jafnframt gagnabanki fyrir kennara. Kultus 

(2014) býður kennurum einnig upp á símenntun og aðgengi að fræðsluefni 

um menningarfræðslu. 

Menningarfræðsluáætlunin Kultus (2014) á að tryggja að sérhver 

grunnskólanemandi í Helsinki fái greiðan aðgang að menningar- og 

listviðburðum í borginni. Þar að auki er verkefninu ætlað að hlúa að 

samvinnu skóla í borginni við að flétta menningarfræðslu inn í daglegt starf 

þeirra. Menningarfræðsluáætlunin leggur áherslu á að fjölbreyttum 
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kennsluaðferðum sé beitt og þörfum mismunandi nemenda sé mætt 

(Kultus, 2014). 

Kultus (2014) á einnig að styðja við samstarf á milli ólíkra 

menningarstofnana. Það á að auðvelda þeim að aðlaga fræðsluefnið að 

þörfum skólanna og að búa til gott kennsluefni. Menningarfræðsluáætlun 

Kultus (2014) er að mörgu leyti lík íslensku aðgerðaráætluninni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014) sem fjallað er um í kafla 2.4.  

2.6.4 Menningarfræðsluáætlunin „Kultursekken“ í Noregi 

„Kultursekken“ er þjóðlegt list- og menningarverkefni sem starfrækt er í 

öllum leik- og grunnskólum í Noregi (Kulturrådet, 2015). Verkefnið á að 

aðstoða nemendur við að kynnast ýmsum tegundum lista og marg-

breytilegri menningu. Meginmarkmið verkefnisins er samkvæmt 

Kulturrådet í Noregi (2015) að: 

 Gera nemendum á leik- og grunnskólastigi fært að njóta list- og 
menningarviðburða sem fluttir eru af fagfólki 

 Auðvelda nemendum aðgengi að listviðburðum til þess að efla 
menningarlæsi þeirra 

 Aðstoða skóla við að samþætta mismunandi listviðburði í viðleitni 
þeirra að halda fyrirfram ákveðnum námsmarkmiðum.  

Samkvæmt upplýsingum frá Kulturrådet (2015) hefur „Kultursekken“ 

verið hluti af menningarstefnu norska ríkisins fyrir leik- og grunnskóla síðan 

2001 en verkefnið hefur einnig nýlega verið aðlagað að framhalds-

skólastiginu. „Kultursekken“ veitir nemendunum aðgengi að fjölbreyttum 

viðburðum er taka til sviðslista, sjónlista, kvikmynda, tónlistar, bókmennta 

og tengjast menningararfleifð landsins. Verkefnið er starfrækt í samvinnu 

við mennta- og menningarsvið Noregs og nær til allra sýslna og sveitarfélaga 

Noregs (Kulturrådet, 2015).  

Í skýrslu sinni um menningarfræðslu í Noregi fullyrðir Bamford (2010-

2011) að verkefnið „Kultursekken“ hafi heppnast vel og ætti að vera góð 

fyrirmynd fyrir Íslendinga. Eins og fram kemur í kafla 2.3 þá ætlar mennta- 

og menningarmálaráðuneytið (2014) að setja á laggirnar verkefni sem kallað 

verður „Menningarpokinn“ og byggir á norsku fyrirmyndinni 

„Kultursekken“. 
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2.7 Rannsókn á menningarfræðslu á Íslandi 

Árin 2008-2009 réðst mennta- og menningarmálaráðuneytið ásamt 

Bamford (2011) í umfangsmikla úttekt á umfangi og gæðum list- og 

menningarfræðslu á Íslandi. Úttektin er eina stóra rannsóknin sem gerð 

hefur verið á menningarfræðslu á Íslandi. Bamford hefur gert svipaðar 

úttektir í samstarfi við UNESCO í fleiri löndum er taka til menningarfræðslu 

og listkennslu (Bamford, 2006). 

Í skýrslu Bamford (2011) kemur fram að listfræðsla á Íslandi sé góð á 

alþjóðlegan mælikvarða og njóti víðtæks stuðnings samfélagsins alls. 

Bamford (2011) bendir á að íslenskt menntakerfi hafi þroskað færni og 

þekkingu innan einstakra listgreina, sérstaklega í sjónlistum, tónlist, 

handavinnu og textíl en í minna mæli í dansi, leiklist, ljósmyndun og 

kvikmyndagerð. Íslenskt listalíf einkennist af umtalsverðri þátttöku 

almennings og almennu frjálsræði (Bamford, 2011).  

Samkvæmt Bamford (2011) þarf að skerpa á hugtakaskilningi almennings 

og skólafólks. Bamford (2011) bendir jafnframt á að skilgreina þurfi betur 

þann mun sem er á listfræðslu, skapandi kennsluháttum og menningar-

fræðslu. Misræmis gætir einnig á skilgreiningu samfélagsins og skóla-

kerfisins á listum.  

Bamford (2011) telur að til þess að góð listfræðsla dafni þurfi 

hugmyndaríka, ástríðufulla og duglega kennara. Íslenskir kennarar eru 

almennt mjög hæfir þótt listgreinakennara vanti víða á landsbyggðinni. 

Bamford (2011) telur að of litlum tíma sé varið í listir og menningu í 

kennaramenntun á Íslandi ásamt því að of margir nemendur ljúki 

kennaranámi án þess að hafa öðlast nægjanlega færni og þekkingu til þess 

að ná árangri sem listgreinakennarar. Að mati Bamford (2011) gæti aukin 

endur- og framhaldsmenntun kennara þó eflt starfsgetu þeirra. Samkvæmt 

Bamford (2011) þarf að fjölga námsleiðum fyrir kennara svo þeir séu betur í 

stakk búnir að takast á við menningarfræðslu og skapandi listkennslu. 

Gunnhildur Una Jónsdóttir (2012) bendir þó á að kennaramenntun sé í 

sífelldri mótun og það sé ekki skynsamlegt að einblína á að breytingar þar 

muni bjarga framtíð listkennslu á Íslandi. Þróun kennaramenntunar sé 

mikilvæg en alls ekki það eina sem til þarf. Náms- og starfsferill fólks á 21. 

öld sé síbreytilegur og áhersla á endurmenntun og fullorðinsfræðslu 

eðlilegur hluti af nauðsynlegri símenntun kennara (Gunnhildur Una 

Jónsdóttir, 2012). 

Í skýrslu Bamford (2011) er minnst á starf íslenskra tónlistarskóla. 

Tónlistarskólar á Íslandi fá stuðning frá sveitarfélögum og starfa í virku 

samstarfi við hið almenna skólakerfi. Æskilegt væri að slíkt kerfi væri einnig 
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starfrækt fyrir aðra tegund listkennslu með tengingu við íslenska menningu 

(Bamford, 2011).  

Samkvæmt Bamford (2011) er hlutur foreldra í kostnaði við listnám 

barna á Íslandi of hár og nauðsynlegt að koma í veg fyrir breytingar sem 

hafa neikvæð áhrif á aðgengi þeirra að listnámi. Þó að námsframboð í 

sjónlistum, handverki og dansi sé mikið á höfuðborgarsvæðinu þá er slíkt 

nám ekki eins aðgengilegt fyrir nemendur í dreifbýlinu (Bamford, 2011). Að 

mati Bamford (2011) þarf að festa listnám og menningarfræðslu í sessi með 

stefnumótun. Eins þarf að bæta samvinnu skóla við utanaðkomandi aðila og 

samfélagið í heild (Bamford, 2011). Í þessu samhengi þarf að horfa til 

listahátíða og viðburða af ýmsu tagi og ört vaxandi menningartengdrar og 

umhverfismiðaðar ferðaþjónustu (Bamford, 2011).  

Samkvæmt Gunnhildi Unu Jónsdóttur (2012) er skýrsla Bamford (2011) í 

heild sinni víðfeðm, mikilvæg byrjun á rannsóknum á þessu sviði og góður 

stökkpallur fyrir frekari rannsóknir. Menningarfræðsla fer þó ekki einungis 

fram í skólum landsins heldur einnig á frístundaheimilum sem skýrsla 

Bamford (2011) tekur því miður ekki mið af. Samkvæmt Gunnhildi Unu 

Jónsdóttur (2012) einkennist starf frístundaheimilanna af frjálsum leik og 

heimsóknum á söfn og menningartengda staði. Þessi hluti menntunar fellur 

undir hugtakið óskipulagt nám, enda ekki um opinbera stefnu að ræða. 

Frístundaheimili sinni menningarfræðslu og starfsfólk þessara miðstöðva sé 

meðvitað um þá menningarmiðlun sem þar á sér stað (Gunnhildur Una 

Jónsdóttir, 2012).  

2.7.1 Áherslur aðalnámskrár fyrir myndmennt  

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011/2013) gerir skýra grein fyrir menntunargildi myndmenntar. Í gegnum 

listir getur maðurinn tjáð og dýpkað tilfinningar sínar og öðlast skilning og 

reynslu sem ekki verður færð í orð. Listsköpun gefur einstaklingum 

jafnframt fjölbreyttar leiðir til þess að vinna með hugmyndir, varpa fram 

spurningum og túlka eigin reynslu. Nemendur þroska þannig hæfileika sína 

og getu til þess að vega og meta gjörðir sínar og horfa á umhverfi sitt á 

gagnrýnan hátt.  

Listir í sinni fjölbreyttustu mynd fást við hugtök, hugmyndir og hluti sem 

tengjast manneskjunni og nánasta umhverfi hennar. Þær hreyfa við okkur á 

margvíslegan hátt, næra ímyndunarafl okkar og efla fegurðarskyn. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011/2013) er einnig nefnt að listupplifun opni farveg til þess að skoða og 

meta eigin gildi og viðhorf, á beinan eða óbeinan hátt, út frá margvíslegum 
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leiðum og miðlum. Í listum geta nemendur rýnt í gildi samfélagsins á ólíkum 

tímum og mismunandi menningarsvæðum með tengingu við persónuleg 

gildi.  

Af ofangreindu má ráða að Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011/2013; 2007) fjallar ekki um menningar-

fræðslu sem hugtak heldur er fjallað um hugmyndafræði og áherslur sem 

taka til menningarfræðslu og efla menningarlæsi. Kennarar sem eru að leita 

að slíkum áherslum þurfa því að lesa milli línanna til þess að finna leiðir í 

kennslu.  

2.7.2 Hæfniviðmið aðalnámskrár 2011/2013 fyrir sjónlistir  

Samkvæmt hæfniviðmiðum Aðalnámskrár fyrir sjónlistir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011/2013) á að vinna með alla miðla sjónlista í 

skólastarfi til að finna hugmyndum farveg. Frá gamalli tíð hafa sjónlistir haft 

félagslegt, fagurfræðilegt og tilfinningalegt gildi í lífi fólks. Að rýna í listaverk 

hjálpar okkur að skilja sögu, menningu og samfélagið í heild á sama tíma og 

það hjálpar okkur að eflast sem persónur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011/2013).  

Aðalnámskrá fyrir sjónlistir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011/2013) leggur einnig áherslu á að gefa nemendum tækifæri til þess að 

læra og tjá sig án orða. Þeir geta ýmist unnið á gagnrýninn hátt með málefni 

daglegs lífs og byggt á ímyndunaraflinu. Slík reynsla hjálpar nemendum að 

þekkja sjálfa sig bæði í samhengi við náttúruna, efnisheiminn og 

nærsamfélagið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011/2013).  

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011/2013) er fullyrt að myndmennt sé í eðli sínu skapandi 

námsferill. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011/2013) eiga nemendur að taka þátt í að 

skapa, greina og njóta listar sem stuðlar að því að nemendur þjálfist í að 

upplifa list og þrói með sér samkennd, umburðarlyndi og gagnrýninn 

skilning á heiminum. Aðalnámskráin (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011/2013) leggur jafnframt áherslu á að 

viðhalda og þróa þann hæfileika að segja sögu á myndrænan hátt. Til þess 

að svo megi verða þurfa kennarar að veita nemendum tækifæri til þess að 

beita skapandi hugsun og ímyndunarafli. Með því að tengja innihald 

námsins við eigin reynslu þá öðlast nemendur læsi á umhverfi sitt (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011/2013). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011/2013) er sjónrænt áreiti sífellt til staðar í umhverfi okkar 
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sem hjálpar nemendum að lesa það og greina. Eitt af lykilhlutverkum 

menntunar er samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla að læra að skilja þann 

heim sem við búum í svo við verðum virkir og gagnrýnir samfélagsþegnar 

sem geta látið gott af sér leiða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011/2013).  

Í Aðalnámskrá fyrir list- og verkgreinar ásamt sjónlistum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011/2013) koma eftirfarandi hæfniviðmið fram 

sem tengjast menningu, menningarlæsi og myndmenntarkennslu. Við lok 4., 

7. og 10. bekkjar á nemandi innan venjulegra kringumstæðna að geta gert 

eftirfarandi þætti: 

Tafla 1: Hæfniviðmið fyrir menningarlæsi í myndmenntarkennslu 

Bekkur Viðmið 

4. bekkur Nemandi á að geta fjallað á einfaldan hátt um þætti sem 

snerta menningu í tengslum við verkefni sín, 

7. bekkur Nemandi á að geta gert grein fyrir menningarlegu hlutverki 

list- og verkgreina, 

Nemandi á að geta gert grein fyrir og fjallað um ýmsar 

stefnur myndlistar með því að bera saman stíla og tímabil 

tiltekinna verka og sett þau í það menningarlega samhengi 

sem þau voru sköpuð,  

10. 

bekkur 

Nemandi á að geta sett verkefni sín í menningarlegt 

samhengi 

Nemandi á að geta greint, borið saman og lýst ýmsum stílum 

og stefnum í myndlist og hönnun, bæði á Íslandi og erlendis 

og tengt það við þá menningu sem hann er sprottinn úr. 

 

Í matsviðmiðum fyrir listgreinar í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011/2013) koma eftirfarandi atriði fram sem 

kennarar eiga að taka mið af við námsmat við lok 10. bekkjar: 
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Tafla 2: Matsviðmið fyrir listgreinar við lok 10. bekkjar 

Einkunn Matsviðmið 

A Nemandi á að geta lýst, greint og rætt mjög vel inntak eigin 

verka og annarra, sett í menningarlegt, sögulegt og 

samfélagslegt samhengi og beitt markvisst orðaforða og 

hugtökum í listum. Gert mjög vel grein fyrir fjölbreyttu 

hlutverki lista í menningar- og atvinnulífi samfélagsins 

B Nemandi á að geta lýst, greint og rætt inntak eigin verka og 

annarra, sett í menningarlegt, sögulegt og samfélagslegt 

samhengi og beitt orðaforða og hugtökum í listum. Gert 

grein fyrir fjölbreyttu hlutverki lista í menningar- og 

atvinnulífi samfélagsins 

C Nemandi á að geta sagt frá inntaki eigin verka og annarra, 

sett að einhverju leyti í menningarlegt, sögulegt og 

samfélagslegt samhengi og notað að vissu marki orðaforða 

og hugtök í listum. Gert að vissu marki grein fyrir fjölbreyttu 

hlutverki lista í menningar- og atvinnulífi samfélagsins. 

 

Eins og sjá má af þessari samantekt aðalnámskrár (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011/2013) og töflu 1 þá kemur hugtakið 

menningarfræðsla hvergi fram í hæfniviðmiðum sjónlistar. Hins vegar er 

fjallað um hlutverk menningar og mikilvægi þess að nemendur öðlist 

tækifæri og menntun sem gerir þá menningarlega læsa á margvíslegan hátt 

(sjá töflu 1) (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011/2013). Úr 

matsviðmiðum aðalnámskrár (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011/2013) fyrir listgreinar (töflu 2) má sjá að áhersla er lögð á 

menningarlæsi nemendanna og hæfni þeirra til að geta lýst, greint og rætt 

inntak listaverka og sett í menningarlegt og samfélagslegt samhengi. En eins 

og nefnt er í kafla 2.7.1 kemur hvergi fram hvernig kennarar eiga að innleiða 

þetta í kennslu og verða þeir því að finna úr því sjálfir. 

2.7.3 Hvítbók mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

Hvítbók mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2014) fjallar lítið um 

menningarfræðslu. Það kemur þó fram að umfangsmikilli stefnumótun í 

menntamálum hafi lokið árið 2008 þegar ný lög um menntun á Íslandi voru 

samþykkt á Alþingi. Frá þessum tíma hefur verið unnið að innleiðingu 

tengdra reglugerða og nýjar aðalnámskrár verið gefnar út (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 6).  
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 Hvítbók mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2014, bls. 40) bendir 

á mikilvægi sveigjanlegra kennsluhátta og fjölbreytts námsefnis til að gera 

nemendur virka þátttakendur í skólastarfinu. Þessa ábendingu Hvítbókar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 41) má tengja við 

umræðuna um menningarfræðslu þar sem tilgangur hennar er að auka 

inntak kennslunnar ásamt því að efla starfshætti kennara. „Nýja 

kennsluaðferðin“ sem Hvítbók mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

(2014, bls. 41) fjallar um miðar að því að virkja nemendur til að nýta sér 

möguleika upplýsingasamfélagsins við nám sitt í samvinnu við kennara og 

styður við áherslu á menningarfræðslu í skólastarfi. 

2.8 Námskenningar sem falla að menningarfræðslu 

2.8.1 John Dewey  

Hugsunin um að læra af reynslu (e. learning by doing) tengist 

hugmyndafræði Johns Deweys. Reynslu má skilgreina á marga vegu en 

samkvæmt kenningum John Deweys er reynsla í raun bæði virkt og óvirkt 

námsferli (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 57). 

Í tengslum við menningarfræðslu er afar mikilvægt að hafa í huga 

hugsun Deweys um nauðsyn þess að skapa reynslu fyrir nemandann eða að 

hann verði fyrir áhrifum af einhverju sem gerist ekki af sjálfu sér. Slík athöfn 

verður til við ákveðnar aðstæður þar sem umhverfið mótar reynsluheim 

okkar, hvernig við skynjum hluti og lærum af reynslu. Hugsun og ígrundun 

er einnig samofin reynsluhugtakinu þar sem engin reynsla er möguleg án 

hugsunar (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Í þessu samhengi má koma með þá 

ályktun að með því að nálgast viðfangsefni út frá mörgum sjónarhornum og 

gera tilraunir með kennsluaðferðir og mismunandi námsefni þá eru 

kennarar líklegri til þess að hreyfa við hugsun og áhuga nemendanna. John 

Dewey kemur að inntaki menningarfræðslunnar þegar hann talar um 

nauðsyn þess að taka nemendur út úr hefðbundnum bekkjaraðstæðum og 

inn í annars konar kringumstæður. Nemendur prófa sig síðan frjálst áfram 

með mismunandi efnivið og læra þannig að yfirfæra fyrri reynslu, hugvit og 

skapandi hugsun á verkefni sem eru þeim fyrst ókunn.  

2.8.2 Elliot Eisner 

Eisner (2002) leggur áherslu á að lærdómur og hugsun eigi ekki að 

takmarkast af orðum eða tölum og því er listmenntun mikilvægur hluti af 

náminu og lífinu sjálfu. Eisner (2002) gagnrýnir skólakerfi Vesturlanda og vill 

sjá breytingar innan þess með meiri áherslu á listgreinar. Eisner (2002) 
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nefnir einnig að staða listgreina í skólum sýni ungum einstaklingum hvað 

hinum fullorðnu finnst mikilvægt og er því samhljóma skýrslu EACEA (2009). 

Samkvæmt Eisner (2002, bls. 38) kenna listir börnum að hugsa í gegnum og 

með efnivið og að þróa hugmyndir út frá honum. Hann telur að hugsun 

okkar eigi sér rætur í listinni og að öll kennsla sé að einhverju leyti list.  

Eisner (2002) bendir á að samvinna milli list- og verkgreina og 

svokallaðra „kjarnagreina“ sé heppileg. Slík samvinna getur eflt 

kennslugreinarnar á marga vegu og er því samhljóma kenningum Räsänens 

(2008, 2010) og Laitinens (2007). Eisner (2002) leggur eins og Dewey 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010) mikla áherslu á undirliggjandi reynslu 

nemenda. Samkvæmt Eisner (2002) er reynsla lærdómsferli sem stuðlar að 

þekkingu og þess vegna má segja að listsköpun og listir ýti undir slíka 

reynslu. Eisner (2002) ályktar jafnframt að skapandi og verkleg vinna geti 

haft jákvæð áhrif á námsárangur nemenda. 

Samkvæmt Eisner (2002, bls. 56) er þó ýmislegt sem þarf að varast þegar 

kemur að kennslu listgreina. Sem dæmi má nefna þægindaramma kennara 

sem sem endurtekur sömu rútínuna. Kennurum sem vinna einir hættir 

einnig til að endurtaka sig ef ekkert eftirlit er með kennslunni (EACEA, 2009; 

Bamford, 2006). Eisner (2002) bendir jafnframt á að margir kennarar 

skipuleggi kennsluna sjálfa án tillits til innihalds aðalnámskrár og byggi á 

eigin brjóstviti: „Við vitum hvaða kennslufræðilegu þætti við viljum leggja 

áherslu á og við gerum okkur nokkurn veginn grein fyrir því hvernig 

lokaafurðir nemenda okkar munu líta út“. Þetta skapar þá hættu að þeir 

noti sömu verkefnin aftur og aftur án endurskoðunar. Slíkar endurtekningar 

leiða ekki til fagmannlegrar kennslu (Eisners, 2002).  

Fyrir utan rútínuna getur kennsluumhverfið einnig verið ógn við listrænt 

innihald kennslunnar ef það er of einangrað frá umhverfinu í kring. 

Kennarinn þar að hanna kennsluumhverfið bæði í samstarfi við nemendur 

og með tilliti til nánasta umhverfis skólans (Eisner, 2002). Eisner (2002) 

nefnir einnig að kennarinn sé ekki aðeins að kenna nemendum sínum 

heldur sé hann líka kenna sjálfum sér í leiðinni. Kennarinn lærir margt af 

viðbrögðum sínum við misjöfnum aðstæðum og ólíkum nemendum. Eisner 

(2002) heldur því jafnframt fram að kennarar læri mun meira af eigin 

kennslu en nokkru öðru. Viðhorf kennarans til innihalds kennslunnar skiptir 

einnig máli þar sem listgreinakennari sem hrífst ekki af listinni er ekki 

líklegur til að kenna hana nægilega vel (Eisner, 2002).  
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2.8.3 Fjölgreindarkenning Gardners 

Hugmyndafræði Gardners snýst í megindráttum um það að hver 

einstaklingur hefur sína styrk- og veikleika og er greind hans því á 

mismunandi sviðum (Armstrong, 2000). Samkvæmt hugmyndafræði 

Gardners (Armstrong, 2000) ætti, í ofangreindu samhengi, ekki að tala um 

meðfædda hæfileika heldur um greind sem byggir á sérkennum okkar og 

mismunandi hæfileikum. Í fjölbreyttum nemendahópi er afar mikilvægt að 

viðhafa fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að koma til móts við sem flest 

áhuga-, þroska- og greindasvið ólíkra nemenda og er samþætt þemanám 

oftast nær leiðin að því (Armstrong, 2000). 

Áhersla fjölgreindarkenningar Gardners á mikilvægi fjölbreyttra 

kennsluaðferða til að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp styður við 

gildi menningarfræðslu í skólastarfi. Hlutverk kennara að virkja og stuðla að 

fjölbreyttum kennsluháttum innan list- og verkgreina í samhengi við 

menningarfræðslu kemur því til móts við kenningar Gardners (Eisner, 2002; 

Armstrong, 2000). 

2.8.4 Discipline Based Art Education (DBAE) 

Samkvæmt Dobbs (1998, bls. 3) er hin bandaríska kennslustefna „Discipline 

Based Art Education“ (DBAE) byggð á samþættingu kennslu og 

námsaðferða. Dobbs (1998, bls. 3) bendir á að aðferðin sé hönnuð til þess 

að stuðla að reynsluupplifun og uppgötvun nemenda, og byggir á fjórum 

grundvallaratriðum í listkennslu: Listsköpun, listrýni, listasögu og 

fagurfræði. 

Markviss kennsla á þessu fjórum sviðum stuðlar að sköpun og skilningi á 

listum. Markmið DBAE er að sinna grundvallaratriðum myndlistar í 

skólastarfi og að efla verklega færni og skilning nemendanna á listum sem 

gerir þeim kleift að nálgast myndlist og fjalla um hana á árangursríkan hátt 

(Dobbs, 1998).  

Samkvæmt Dobbs (1998) hjálpar DBAE einnig við að lýsa hlutverki og 

framkvæmd myndlistar í menningar- og samfélagslegu samhengi. 

Menningarfræðsla er því sjónarhorn sem nýta má í umræðum og inntaki 

myndmenntarkennslu er byggir á þessari kennslustefnu. Hvert svið 

stefnunnar skapar einnig mismunandi sjónarhorn sem hjálpar nemandanum 

til þess að skoða mismunandi þætti myndlistar. Fræðigreinarnar listsköpun, 

listrýni, listasaga og fagurfræði koma með sitt inntak í DBAE og gefur 

tækifæri til að skilja myndlistarkennslu á annan hátt.  
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2.8.5 Marjo Räsänen  

Marjo Räsänen er finnskur kennslufræðingur og prófessor við Háskólann í 

Turku. Eins og fram kemur í kafla 2.2.3 leggur Räsänen mikla áherslu á 

samþættingu náms og að láta myndmenntarkennsluna vera eins margþætta 

og unnt er til að skapa heildræna nálgun á hvert viðfangsefni. 

Menningarfræðsla er hluti af þessari fjölbreytni (Räsänen, 2008). 

Räsänen (2008) hefur þróað kenningu sem er lagskipt og kallar hana 

„samlokulíkanið“ (f. Kolmioleipämalli) í myndmenntarkennslu. Líkan 

Räsänens (2008) byggir á hugmyndum Eflands (1976) um kennsluskipulag 

og uppbyggingu kennsluáætlana í listkennslu. Samkvæmt Räsänen (2008) 

eiga heimspekilegir, sálrænir og félagsfræðilegir þættir að vera 

útgangspunktur listkennslunnar. Tilgangur samlokulíkansins er að veita 

kennurum og kennaranemum tæki til að aðstoða þá við að móta og þróa 

list- og starfskenningu sína og jafnframt að gefa þeim tæki til að meta og 

ígrunda innihald kennslunnar (Räsänen, 2008). Samlokulíkanið 

samanstendur af sjö lögum: 

1. Listkenningar 

2. Námskenningar, samskipti milli kennara og nemenda 

3. Kenningar sem tengjast myndrænni þróun 

4. Kenningar um listfræðslu 

5. Samskiptakenningar 

6. Myndgreining 

7. Fjölmenningarlegar uppeldisaðferðir. 

Samkvæmt Räsänen (2008, bls. 13) velur hver kennari úr hverri 

„samloku“ þau hráefni sem henta hverju sinni og eru nauðsynleg fyrir 

starfshætti hans. Kennarinn setur saman hráefnin til að samþætta námsefni 

listkennslunnar þannig að hver nemendahópur hafi þann efnivið sem gerir 

þeim kleift að ná tilsettu markmiði kennslunnar. Samlokulíkanið á 

samkvæmt Räsänen (2008, bls. 14) að leiða fram mismunandi skoðanir á 

listkennslu. Kennslan ætti að grundvallast á mismunandi nálgunum sem 

stuðlar að því að kennarinn nái því besta úr hverri „samloku“. Þannig telur 

hún að nemendurnir og kennarinn fái sem mest út úr kennslunni.  
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2.9 Samantekt  

Eins og rætt var í kafla 2.1.1 hefur hugtakið menning verið skilgreint af 

fræðimönnum á misjafnan hátt og er því vandmeðfarið. Eins og Bamford 

(2011) bendir á (sjá kafla 2.7) er mikilvægt að skerpa á skilgreiningu 

hugtakanna þegar kemur að menningar- og listfræðslu á Íslandi. Skilgreining 

og afmörkun hugtaksins er því mikilvæg í samhengi þessarar ritgerðar þar 

sem það mótar grundvallarskilning kennara á menningarfræðslu sem 

áherslu í skólastarfi. Menningarpíramídi Duelunds (2003) er að mati 

höfundar athyglisverður í þessu samhengi þar sem píramídinn sýnir hvernig 

menningarstefna hins opinbera getur tengst á mismunandi hátt og gefur 

skýra mynd af afmörkun menningar. Til að afmarka efni og inntak verður í 

þessari rannsókn hugað að efstu stígum píramídans og fjallað um 

menningarfræðslu í samhengi við myndmenntarkennslu.  

Úr rannsóknum og kenningum ásamt gögnum frá hins opinbera má ráða 

að framkvæmd og markmið myndmenntarkennslu er í gagngerri 

endurskoðun víðs vegar um Evrópu. En eins og EACEA (2009) segir frá getur 

verið vandasamt verk að komast að niðurstöðu um hvernig eigi að breyta til 

þess að breytingarnar virki við raunverulegar aðstæður. Umræðan um 

inntak myndmenntarkennslunnar getur þó reynst erfið fyrir kennara sem 

hafa byggt kennslu sína á sífelldum endurtekningum án tengingar við ytra 

umhverfi skólans (Eisner, 2002).  

Bæði skýrslur EACEA (2009) og Bamfords (2006) benda til þess að 

tímafjöldi og kennsluskipulag kennaranna takmarki fjölbreytileika í 

skólastarfi. Ásamt því er vöntun á eftirliti og mati á aðalnámskrá fyrir list- og 

verkgreinakennslu (EACEA, 2009; Bamford, 2006). Eins og áður hefur þetta 

haft staðnandi áhrif á myndmenntarkennslu og ýtt undir kulnun kennara í 

starfi.  

Aðgerðaráætlanir og þróunarverkefni í útlöndum hafa sýnt að nýting 

staðbundinnar menningar ásamt grenndarkennslu er heppileg leið til að 

koma á menningarfræðslu í grunnskólum. Opinber gögn eins og 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011/2013) og Hvítbók mennta- og menningarmálaráðuneytisins (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2014) fjalla þó lítið um menningarfræðslu á 

heildrænan hátt en hvetja kennara þó til þess að leita leiða að fjölbreyttari 

kennsluháttum og að taka mið af nærsamfélagi skóla við skipulagningu á 

kennslu. Hugsanlega gæti þó vandinn við opinber gögn eins og Aðalnámskrá 

grunnskóla og Hvítbókina verið að þau séu skrifuð á máli sem getur reynst 

torskiljanlegt fyrir kennara og líklegt að þeir túlki þessi gögn á sinn hátt 

(Bamford, 2011).  
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Þó að ekki sé fjallað á afgerandi hátt um menningarfræðslu í Aðal-

námskrá grunnskóla og Hvítbókinni þá gerir menningarstefna og aðgerðar-

áætlun mennta- og menningarmálaráðuneytis (2013, 2014) ráð fyrir inn-

leiðingu menningarfræðslu á Íslandi og er þar stuðst við fyrirmyndir frá 

Norðurlöndum. Menningarpokaverkefnið sem kynnt er í aðgerðar-

áætluninni hefur gengið upp í Noregi og vakið lukku hjá mörgum skólum. 

Þróunarverkefni grunnskólanna í Helsinki og í Svíþjóð eru einnig dæmi um 

hvernig samvinna milli grunnskóla og opinberra stofnana getur nýst í 

menningarfræðslu. Þessi verkefni sýna að menningarfræðsla sem byggir á 

skapandi skólastarfi getur haft örvandi áhrif á hefðbundið og rútínubundið 

skólastarf og opnað nýjar leiðir fyrir kennara að starfa eftir. Þau sýna einnig 

að menningarfræðsla getur verið margþætt, fjölbreytt og farið fram í 

gegnum mismunandi miðla. 

Eins og skýrsla Bamford (2011) bendir á er augljóst að efla þarf 

endurmenntun og símenntun kennara til að skólastofnanir geti komið til 

móts við við auknar kröfur opinberra stofnana og nýrra tíma.  

Fræðileg samantekt höfundar hér að framan hefur dregið fram ýmis 

atriði sem nýttar verða rannsókninni til framdráttar og vakið upp ýmsar 

forvitnilegar spurningar. Rannsakandinn veltir m. a. fyrir sér hvernig 

kennarar nýta sér nærmenningu skóla í starfi sínu og hvað íslenskir 

myndmenntarkennarar leggi áherslu á í kennslu sinni. Jafnframt veltir 

rannsakandinn fyrir sér hvernig kennarar skilgreini menningu, 

menningarfræðslu og hvaða þættir móti daglega starf þeirra. Einnig er 

áhugavert að skoða áhrif opinberrar stefnumótunar og útgefinna gagna á 

kennsluhætti kennaranna og hvað þeir telja mikilvægast í kennslu sinni.  
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 Uppbygging og framkvæmd rannsóknarinnar 3

Í rannsókninni var notast við blandað rannsóknarsnið (e. mixed methods 

design) þar sem megindlegum gögnum var fyrst safnað með veflægri 

spurningakönnun með það að markmiði að fá upplýsingar um bakgrunn 

starfandi myndmenntarkennara á öllu landinu, kennsluaðferðir þeirra og 

viðhorf til myndmenntarkennslu og menningarfræðslu. Eigindlegum 

aðferðum var síðan beitt til að leita svara við athyglisverðum atriðum sem 

fundust í megindlegu niðurstöðunum (McMillan, 2008) og niðurstöður að 

lokum samþættar í eina heild (Creswell, 2012). Eigindlegi hluti 

rannsóknarinnar var fyrirbærafræðilegur með það að markmiði að koma 

auga á þætti sem gætu lýst fyrirbærinu menningarfræðsla og reynslu 

myndmenntarkennara af framkvæmd kennslu.  

3.1 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Eins og í mörgum öðrum rannsóknum hefur þessi rannsókn sínar 

takmarkanir og ýmsir þættir geta haft áhrif á niðurstöður hennar, t.d. er 

höfundur að stíga sín fyrstu skref sem rannsakandi. Hann er að prófa sig 

áfram og að læra að nota mismunandi rannsóknaraðferðir. Tíminn sem 

rannsakandinn hefur haft til að vinna rannsóknina er jafnframt 

takmarkandi. Þá hefur svarhlutfall könnunar og viðmælendafjöldi sín áhrif á 

réttmæti rannsóknarinnar. Notkun bæði megindlegra og eigindlegra 

aðferða má hins vegar telja styrkleika rannsóknarinnar.  

Menningarfræðsla er tiltölulega nýtt fyrirbæri innan íslenskra 

menntastofnana og því eru fáar íslenskar rannsóknir til sem fjalla um 

menningarfræðslu og gildi hennar fyrir grunnskólastarf.  

3.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna þátt menningarfræðslu í 

myndmenntarkennslu í íslenskum grunnskólum. Rannsóknarspurningarnar 

voru: 

1. Hverjar eru áherslur íslenskra menntayfirvalda í menningarfræðslu? 

2. Hvert er samhengið á milli markmiða aðalnámskrár grunnskóla fyrir 

myndmennt og áherslna í skólastarfi? 

3. Hvaða aðferðir nota kennarar við menningarfræðslu í myndmennt? 
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4. Hvernig nota kennarar tækifæri sem finnast í nærumhverfi skóla til 

menningarfræðslu? 

Spurningunum var svarað með eftirfarandi: 

A. Könnun á meðal kennara (framkvæmd í gegnum kannanir.is) 

B. Viðtölum við kennara 

C. Greiningu á námskrá 

D. Athugun fræðilegra heimilda 

E. Skoðun fyrri rannsókna. 

Tafla 3: Yfirlit um hvernig rannsóknarspurningunum var svarað. 

Spurningar A B C D E 

1   X X X 

2 X X X X X 

3 X X   X 

4 X X   X 

3.3 Þátttakendur 

Val þátttakenda í rannsókninni fór síðan fram samkvæmt hentugleikaúrtaki 

(e. convenience sampling). Þátttakendur í megindlega hluta 

rannsóknarinnar voru myndmenntarkennarar í öllum grunnskólum á Íslandi 

en fimm af þeim voru síðan valdir sem þátttakendur í eigindlega hlutanum 

með hliðsjón af niðurstöðum könnunarinnar.  

Þar sem oft getur reynst erfitt að fá kennara til að taka þátt í könnunum 

af þessum toga leitaði rannsakandinn til Félags íslenskra 

myndmenntarkennara (FÍMK) og bað stjórn þess að hvetja starfandi 

myndmenntarkennara til að svara könnuninni. Niðurstöður rannsóknarinnar 

bar rannsakandinn síðan saman við fyrri rannsóknir, fræðilegar heimildir og 

opinber gögn eins og Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta og menningarmála-

ráðuneytið, 2011/2013; 2007) og Hvítbók mennta- og menningarmála-

ráðuneytisins (2014). 

Þátttakendur í rannsókninni voru myndmenntarkennarar í íslenskum 

grunnskólum og var könnunin því send til allra grunnskóla á landinu, alls 
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179 talsins. Nokkrir kennaranna fengu könnunina senda beint til sín en aðrir 

í gegnum skólastjóra eða ritara. Í örfáum grunnskólum voru nokkrir 

almennir kennarar einnig skráðir sem myndmenntarkennarar og því var 

upprunalega þýðið 185 einstaklingar. Þegar könnun var síðan send af stað 

kom í ljós að sumir skólar höfðu sameinast en einnig afþökkuðu nokkrir 

skólar þátttöku. Endanlegt þýði rannsóknarinnar var því 158 myndmenntar-

kennarar.  

Úr endanlegu þýði spurningakönnunarinnar luku 56 einstaklingar allri 

spurningakönnuninni. Úrtakið var því 56 einstaklingar og svarprósentan 

35% sem var aðeins undir markmiði rannsakandans. Upprunalegt markmið 

rannsakandans var að 50-60 prósent þátttakenda myndu svara könnuninni 

til að tryggja áreiðanleika hennar. Út frá svörum þátttakenda í spurninga-

könnuninni valdi höfundur fimm myndmenntarkennara til að taka hálfopin 

viðtöl við til þess að öðlast betri skilning á þáttum í starfi þeirra er tengjast 

menningarfræðslu og daglegri kennslu þeirra.  

3.4 Gagnaöflunin og úrvinnsla þeirra 

Heimildaleit og hugmyndavinna er undirbyggði rannsóknina byrjaði á 

vorönn 2014. Úrvinnsla fræðilegra heimilda og vinna við könnunina hófst í 

október 2014. Gagnaöflun rannsóknarinnar hófst þar næst í nóvember 2014 

þegar spurningakönnunin var send til kennara. Úrvinnsla úr könnuninni 

hófst eftir fyrstu svör bárust. Megindlegri gagnaöflun lauk í byrjun árs 2015.  

Gagnaöflun rannsóknarinnar var fyrst framkvæmd í gegnum veflæga 

könnun með stöðluðum rannsóknarspurningum og því næst í gegnum 

hálfopin viðtöl við fimm myndmenntarkennara. 

Eigindleg gagnaöflun byggði á hálfopnum viðtölum og fóru þau fram í 

janúar 2015. Í kjölfarið fór fram áframhaldandi úrvinnsla heimilda, 

gagnagreining og greinargerðarsmíð. Rannsóknin er tvíþætt og því fór 

gagnagreining fram í tvennu lagi þar sem að grunnurinn að hálfopnu 

viðtölunum voru gögnin úr forkönnuninni. Við úrvinnslu könnunarinnar 

vöktu nokkur atriði athygli rannsakandans en markmið hans var að dýpka 

skilning sinn á þessum atriðum frekar í hálfopnu viðtölunum. 

3.5 Megindlegi þáttur rannsóknarinnar 

Megindlegur þáttur rannsóknar hentar til að safna gögnum um þekkingu í 

formi tölulegra staðreynda. Markmið megindlegrar gagnaöflunar í þessari 

rannsókn var að safna saman grunnupplýsingum um menntun, aldur, starf, 

viðhorf og kennslufræðilegar áherslur kennara í tengslum við menningar-

fræðslu. Notast var við veflæga spurningakönnun. Spurningakönnunin átti 
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jafnframt að gefa yfirlit um stöðu menningarfræðslu í íslenskum grunn-

skólum. 

Sigurlína Davíðsdóttir (2013, bls. 230) bendir á að erfitt sé að safna 

gögnum frá hverjum einasta þátttakanda í stórri rannsókn í gegnum viðtöl. 

Slík vinnubrögð eru of tímafrek og í þessu tilviki illframkvæmaleg miðað við 

stærð rannsóknarinnar. Því var ætlunin að nýta fámennt hentugleikaúrtak 

(e. convenience sampling) úr hópi þátttakenda sem gætu veitt upplýsingar 

fyrir hönd allra þátttakenda í rannsókninni.  

Samkvæmt Grétari Þór Eyþórssyni (2013, bls. 465-468) getur 

framkvæmd spurningakannana verið með misjöfnum hætti. Vefkönnun er 

skilvirkasta og ódýrasta tegund spurningakannana og tiltölulega algeng í dag 

og varð sú aðferð því fyrir valinu í þessari rannsókn. Vefkönnun er einnig 

tiltölulega fljótleg í vinnslu og utanumhald niðurstaðna frekar auðvelt. 

Helsti galli vefkannana er að sögn Grétars (2013, bls. 468) að könnunin 

gleymist tiltölulega auðveldlega í tölvupósti þátttakenda og ef svarendur 

eru minntir á að svara þá taka þeir því oft sem áreiti. Einnig breytast og 

úreldast netföng hratt. Samkvæmt Grétari (2013, bls. 465) er 

kynningarbréfið eitt af mikilvægustu atriðunum í spurninga-könnunum þar 

sem bréfið kynnir markmið, áætlun og siðferðileg atriði könnunarinnar fyrir 

þátttakendum. Til þess að rannsóknin verði áreiðanleg er mikilvægt að fá 

sem flesta til að svara könnuninni og þess vegna ætti að vanda til þessa 

bréfs. Í þessu tilviki var kynningarbréfið birt á forsíðu könnunarinnar. 

Spurningakönnunin sem notuð var sem forkönnun í þessu verkefni var 

send út í gegnum Kannanir.is sem er vefþjónusta drifin áfram af fyrirtækinu 

Ap Media og ætluð háskólanemendum. Kerfið sem Kannanir.is notar heitir 

LimeSurvey. LimeSurvey er viðurkennt kannanakerfi í Bandaríkjunum og 

hefur meðal annars verið notað við útgönguspár í forsetakosningum. Kerfið 

er eitt hið útbreiddasta sinnar tegundar og nýtur mikillar virðingar vegna 

afkasta og fjölbreyttra útfærslumöguleika (Kannanir, 2014). 

3.5.1 Framkvæmd spurningakönnunarinnar og úrvinnsla gagnanna 

Spurningakönnunin innihélt 25 spurningar í níu spurningaflokkum (viðauki 

A). Með könnuninni var bæði leitað almennra upplýsingar um 

myndmenntarkennslu á Íslandi og upplýsinga sem tengjast menningar-

fræðslu í samhengi við hana.  

Netföng skólanna og kennaranna nálgaðist höfundur inni á vefsvæði 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2014) og á heimasíðum skólanna. 

Könnun var send út þann 20. nóvember 2014 og fengu svarendur 2 vikur til 
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þess að svara áður en fyrsta ítrekunarbréfið var sent út í gegnum kerfið. 

Síðustu svör bárust í byrjun janúar.  

Upphaflegt markmið rannsakandans var að fá 50-60% þátttakenda til að 

svara könnuninni til þess að styðja við áreiðanleika hennar og tókst það 

nokkurn veginn. 49% þátttakenda svöruðu könnuninni að hluta til og 35% 

luku svörun.  

Viðtalsgögnin voru greind út frá fyrirfram ákveðnum málaflokkum og 

skoðuð út frá fyrri niðurstöðum rannsóknarinnar í ljósi kenninga 

mismunandi fræðimanna. Gagnagreiningin hófst samtímis og könnunin var 

send af stað og fyrstu svörin bárust til rannsakandans. Greiningin var gerð 

með aðstoð spurningakönnunarkerfisins sem birtir niðurstöður bæði sem 

gröf og texta. Við gagnagreininguna voru eftirfarandi lyklar notaðir til þess 

að velja þýði fyrir komandi viðtöl.  

 Viðhorf 

 Framkvæmd 

 Aðgengi 

 Starfsaldur 

 Menntun 

Úrvinnsla niðurstaðnanna átti að gefa nægilegar upplýsingar fyrir 

áframhaldandi gagnaöflun í gegnum hálfopin viðtöl. Kerfi kannana.is dró 

saman svör viðmælendanna sem gaf góða heildarmynd af niðurstöðum 

könnunarinnar. Í gagnagreiningunni reyndi rannsakandinn síðan að finna 

sameiginlega þætti úr svörum þátttakenda. Niðurstöðurnar birtust síðan í 

formi skífurita á lokuðum vef kerfisins. Helstu annmarkar forkönnunarinnar 

voru að þátttakendur luku ekki könnuninni og takmörkuð þekking sumra 

þátttakenda á viðfangsefninu.  

3.6 Eigindlegi hluti rannsóknarinnar 

Eigindlegur þáttur rannsóknarinnar byggði á niðurstöðum spurninga-

könnunarinnar. Þegar gögnum er safnað í gegnum megindlega könnun 

koma stundum fram niðurstöður sem vekja enn fleiri spurningar en svarað 

hefur verið og þá er hægt að taka viðtöl til þess að fá nánari útskýringar. 

Eigindlegt sjónarhorn rannsóknarinnar á að safna gögnum sem byggjast á 

þekkingu út frá sameiginlegum skilningi og samskiptum fólks (e. socially 

constructed) (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 233). 

Viðtöl eru mun persónulegri en spurningakannanir og það er einn stærsti 

munurinn á megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum. Notkun 
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viðtala samkvæmt Cohen, Manion og Morris (2000, bls. 278) færir 

rannsóknina nær þátttakendunum. Viðtöl skapa tækifæri til skoðanaskipta 

og upplýsingaöflun í gegnum samtal felur í sér mun eðlilegri og persónulegri 

samskipti við rannsakandann en spurningakönnun. Í viðtölum ræða 

rannsakandinn og viðmælandinn saman um fyrirfram ákveðið málefni. Í 

samræðunum verður til þekking sem nýtist áfram í framkvæmd og úrvinnslu 

rannsóknarinnar. Cohen, Manion og Morris (2000, bls. 278) nefna einnig að 

viðtöl eru bæði huglæg og hlutlæg því í þeim fá bæði viðmælendur og 

rannsakendur að tala saman um hluti, atburði og reynslu sem snertir þá 

bæði sem persónur og fagmenn.  

Tekin voru hálfopin viðtöl við þá þátttakendur sem voru virkastir í 

menningarfræðslu og einnig var byggt á tengingunni á milli búsetu, aldurs, 

menntunar og viðhorfs viðmælenda. Þetta er í samræmi við skoðun 

Sigurlínu Davíðsdóttur (2013, bls. 232) sem segir að eðli eigindlegra 

menntarannsókna beinist að þáttum sem eru ófyrirsjáanlegir í starfi 

kennara og dýpka þannig skilning okkar á eðli þeirra. Nauðsynlegt er að 

skoða þætti sem tengjast skólastarfi í sínu eðlilega umhverfi og eru viðtöl 

við kennara vel til þess fallin.  

Í hálfopnum viðtölum styðst rannsakandinn við sérstakt skipulag sem 

auðveldar gagnaöflun og utanumhald gagna. Rannsakandinn býr til 

atriðalista sem hann spyr út frá til þess að fá sem flest svör við 

rannsóknarspurningunum og kemur þannig til móts við markmið 

rannsóknarinnar. Hálfopin viðtöl verða einnig að byggja á mismunandi 

stýringum (e. prompts) og útlistunum (e. probes) rannsakandans. Mótun og 

stýring spurninga og útlistana gerir rannsakandanum kleift að spyrja 

viðmælandann nánar út í ýmislegt tengt efninu. Samvinna, samþykki og 

heiðarleiki eru grunnstoðir árangursríkra viðtala samkvæmt Cohen, Manion 

og Morris (2000, bls. 278). Hálfopin viðtöl hafa þann kost að rannsakandinn 

byggir á fyrirfram ákveðnum atriðum en viðtalið sjálft ræður nokkru um 

hversu ítarlega er rætt. Viðtalið byggist upp á eftirfarandi grunnskipulagi: 

 Atriðum sem rannsakandinn hefur ákveðið að leggja áherslu á sem 
eru rammi viðtalsins. Afmarkaður rammi gerir gagnagreininguna 
einnig auðveldari 

 Nokkrum möguleikum á spurningum innan málaflokksins 

 Atriðum innan málaflokkanna sem eru til umræðu ásamt mögulegum 
spurningum fyrir hvert atriði. Of mikil afmörkun getur hindrað frjálsa 
tjáningu viðmælanda 

 Stýringum (e. prompts) og útlistunum (e. probes) fyrir hvern 
málaflokk, atriði og spurningar  
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 Lengd viðtala er mismunandi, fer eftir reynslu og úthaldi viðmælenda 
og rannsakanda. 

3.6.1 Framkvæmd hálfopnu viðtalanna og úrvinnsla gagnanna 

Viðtölin voru framkvæmd með hálfopnu viðtalasniði með umræðum út frá 

fyrirfram ákveðnum málaflokkum. Þau voru byggð upp þannig að 

rannsakandinn studdist við skipulag sem auðveldaði gagnaöflun og 

utanumhald gagna. Hann bjó til atriðalista sem hann byggði viðtalið á. Það 

gerði hann til þess að gefa viðmælendum sveigjanleika til að koma fram 

með eigin sjónarmið og til þess að vera viss um að spyrja um alla þá þætti 

sem hann vildi fá svör um.  

Viðtalsgögnin voru greind með hliðsjón af atriðalistanum, skoðuð út frá 

niðurstöðum fyrri rannsókna og fræðikenningum er tengjast viðfangs-

efninu. Í úrvinnslu viðtala er mikilvægt að taka sér góðan tíma í að rýna í 

gögnin og vinna með þau allt frá því öflun þeirra hefst og til loka 

rannsóknarinnar. Úrvinnsla eigindlegra gagna byggist langmest á kóðun. 

Kóðun felur í sér að uppgötva og auðkenna mikilvæga þætti/fyrirbæri út frá 

rannsóknarspurningu og markmiðum rannsóknar. Gögnin eru sett í nýtt 

samhengi, borin saman (margprófuð) við önnur gögn og heimildir í leit að 

mynstrum og tengslum í gögnunum.  

Við úrvinnslu viðtalsgagna skoðaði rannsakandinn gögnin fyrst 

samkvæmt opinni kóðun (e. open coding). Opin kóðun byggist á því að 

rannsakandinn merkir við atriði sem vekur athygli áður en niðurstöður eru 

flokkaðar niður í þemu. Til að finna ákveðin þemu úr viðtalsgögnunum 

notaði rannsakandinn markvissa kóðun (e. focused coding). Rannsakandinn 

flokkaði upplýsingar úr viðtölum í fimm flokka og eru þeir sömu flokkarnir 

og tilgreindir eru í kafla 3.5.1. Viðtalsgögnin voru í sífelldum samanburði til 

að rannsakandinn gæti mótað tilgátu um menningarfræðslu og starfshætti 

kennara út frá rannsóknargögnunum.  

Samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur (2013, bls. 244) þarf að nálgast 

eigindleg rannsóknargögn af opnum huga og leitast við að leggja til hliðar 

fyrirframgerðar hugmyndir. Rannsóknaraðferðin í eigindlega hluta 

rannsóknarinnar var fyrirbærafræðileg þar sem höfundur vildi koma auga á 

þemu sem myndu lýsa fyrirbærinu menningarfræðsla og kanna reynslu 

myndmenntarkennara af henni.  

Rannsakandinn tók viðtöl við fimm einstaklinga, tvo á höfuðborgar-

svæðinu og þrjá á landsbyggðinni. Viðmælendurnir á landsbyggðinni búa í 

misstórum byggðarkjörnum víðs vegar um landið og eru með mismunandi 

forsendur til kennslu. Viðmælendur verða kynntir hver fyrir sig og á 
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endanum verða svör þeirra tekin og borin saman við gögn úr 

spurningakönnun og fræðilega umfjöllun greinargerðar. 

Viðtöl við tvo viðmælendur fóru fram í gegnum Skype og á fundi, annað 

hvort í skólum hjá viðmælendum eða á kaffihúsi. Viðtölin tóku frá 45-60 

mínútur og var það mátulegt að mati rannsakandans. 

Eins og fram kemur í kafla 3.6 hafa hálfopin viðtöl þann kost að 

rannsakandinn er með fyrirfram ákveðið þema með nokkrar grunn-

spurningar en viðtalið sjálft ræður nokkru um hvaða spurningar eða þemu 

eru rædd ítarlegar. Í viðtölunum var rannsakandinn með niðurstöður 

könnunarinnar og viðtalsramma sem útgangspunkt umræðunnar.  

Í kafla 3.6 kemur jafnframt fram að rannsakandinn hyggst vinna úr 

viðtölunum út frá málaflokkum sem tilgreindir eru nánar í kafla 4.3. En 

viðtalsgögnin eru jafnframt greind og skoðuð út frá fyrri niðurstöðum 

rannsókna og kenningum mismunandi fræðimanna. Starf viðmælendanna 

er notað sem umræðugrundvöllur fyrir mögulegar lausnir og fyrirmyndir á 

kennsluskipulagi annarra kennara og gafst viðmælendum kostur á að segja 

sína skoðun og koma sínum hugmyndum á framfæri í viðtölunum. 

Rannsakandinn vill leggja áherslu á mikilvægi þess að nota þekkingu annarra 

og samhæfa þannig aðgerðir tengdar menningarfræðslu. Einnig ber að 

minna á að ítarleg, fjölbreytt og tæmandi gögn eru hornsteinar réttmætis 

og því er mikilvægt að staðfesta skilning þátttakenda á því sem fram kemur í 

rannsókninni. Einnig er mikilvægt að mati rannsakandans að skoða gögnin 

með opnum huga og láta fyrirfram ákveðnir skoðanir ekki hafa áhrif á sig. 

3.7 Siðferðileg atriði og persónuvernd 

Samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur og Sigurlínu Davíðsdóttur (2013, bls. 211) 

byggjast rannsóknir á gagnaöflun og til þess að rannsóknin takist vel þurfa 

gögnin að vera góð og byggjast á áreiðanleika og réttmæti. Ef áreiðanleikinn 

og réttmætið er til staðar verða niðurstöðurnar trúverðugar. Einnig þarf að 

hafa ýmis siðfræðileg atriði í huga og gæta að persónuvernd. Siðfræði er að 

sögn Sigurðar Kristinssonar (2013, bls. 71) fræðigrein sem fjallar um siðferði 

og leitast við að svara því hvað er rétt og rangt. Orðið siðfræði er tvírætt þar 

sem það vísar bæði til þess sem við eigum að gera og hugsa. Þeir sem 

stunda þessa fræðigrein rannsaka einnig hvað við gerum og hugsum í 

rauninni.  

Sigurður Kristinsson (2013, bls. 71) bendir á að nauðsynlegt sé að hafa í 

huga að ef rannsókn á að standa undir nafni þá verður hún að uppfylla 

siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar. Siðfræðin greinir 

vandamál, útskýrir valkostina, rökstyður og gagnrýnir í von um traustari 
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niðurstöður. Því er mikilvægt að byggja svör sín á traustum grunni í slíkum 

rannsóknum. Sigurður Kristinsson (2013, bls. 73) leggur fram fjórar höfuð-

reglur siðfræði sem liggja til grundvallar siðareglum sem gilda um 

vísindarannsóknir: 

1. Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og 

sjálfræði hennar. Hlutverk okkar sem rannsakendur er að virða þessi 

mörk sem hver og einn setur og er upplýst og óþvingað samþykki 

lykillinn að þessu. Það á að koma skýrt fram hvaða tilgang 

rannsóknin hefur, hver er að rannsaka og af hverju. Einnig á að koma 

fram hvaða áhætta er til staðar og hver sé mögulegur ávinningur af 

rannsókninni. 

2. Skaðleysisreglan er oft talin með þeim mikilvægustu þar sem það má 

ekki undir neinum kringumstæðum valda skaða. Ávinningur 

þátttakenda á að vera nægur til þess að réttlæta rannsóknina. Hver 

og einn hefur rétt á því að hafna eða hætta við þátttöku hvenær sem 

er og á hvaða stigi rannsóknar sem er. Upplýst samþykki 

þátttakandans dugar ekki eitt og sér til þess að gera rannsóknina 

siðferðilega réttmæta. 

3. Velgjörðarreglan gengur út frá því að rannsakandinn láti sem best af 

sér leiða með því að velja leiðir sem fórna sem minnstu. Því á að gera 

rannsóknir sem eru líklegastar til hagsbóta fyrir mannkyn þegar öllu 

er á botninn hvolft. 

4. Réttlætisreglan gengur úr skugga um að dreifing gæða og byrða sé 

sanngjörn. Því á hver og einn að fá það sem hann eða hún á skilið. 

Þessi regla reynir á val þátttakenda og það sem hver og einn fær fyrir 

framlag sitt (Sigurður Kristinsson,2013, bls. 73). 

Persónuvernd í rannsóknum er mikilvæg og því ber rannsakandanum að 

breyta öllum nöfnum á einstaklingum, fyrirtækjum, skólum og bæjar-

félögum þannig að slóðin að upplýsingunum sé órekjanleg. Þátttakendur 

skrifa undir upplýst samþykki (viðauki C) um þátttöku í rannsókninni og 

viðtali og þeim er heimilt að rifta þeim samningi hvenær sem er og án 

fyrirvara eða upplýsingu á ástæðu. Það ber ávallt að hafa í huga að 

rannsakandinn má ekki valda skaða eða skerða hag viðmælenda.  

Rannsókn eins og þessi er ónafngreind og tilkynnt var um verkefnið til 

Persónuverndar í upphafi rannsóknar. Einnig var ætlast til þess að 
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viðmælendur gæfu skriflegt leyfi fyrir notkun gagna sem falla til við vinnu. 

Því átti ekki að þurfa að fá sérstakt leyfi frá Persónuvernd (viðauki D). 

Í viðtölunum undirrituðu viðmælendur upplýst samþykki um að að þeir 

skildu hvað væri verið að rannsaka, af hverju og í hvað upplýsingarnar 

skyldu notaðar (sjálfræðisreglan). Ávinningur þátttakenda í þessu tilviki var 

að þeir fengu tækifæri til að taka þátt í að hugleiða starfsvettvang sinn og 

koma skoðunum sínum á framfæri. Þátttakendurnir höfðu jafnframt fullan 

rétt til að hafna eða hætta við þátttöku hvenær sem var og á hvaða stigi 

rannsóknar sem var.  
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 Niðurstöður 4

4.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um niðurstöður spurningakönnunarinnar, 

um tengingu rannsóknarþáttanna tveggja og síðan verða niðurstöður 

viðtalanna birtar. Niðurstöður spurningakönnunarinnar eru skoðaðar út frá 

markmiði rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunum og mun 

rannsakandi nýta niðurstöður spurningakönnunarinnar til þess að dýpka 

atriði sem þurfa frekari athugun.  

Spurningakönnunin (viðauki A) samanstóð af 25 spurningum úr 

mismunandi spurningaflokkum sem öfluðu bæði almennra upplýsinga um 

kennara, starf þeirra og um þætti er tengdust aðferðafræði 

menningarfræðslu. Markmið spurningakönnunarinnar var að athuga 

skilning kennara á hugtakinu menning og menningarfræðsla ásamt því 

hvaða tækifæri þeir væru að nýta til menningarfræðslu í umhverfinu sínu. 

Tilgangur könnunarinnar var því að leita svara við athyglisverðum atriðum 

og safna saman sem mestum upplýsingum. Þessar upplýsingar nýtti 

rannsakandinn við val á þátttakendum fyrir hálfopin viðtöl. 

 

4.2  Niðurstöður spurningakönnunarinnar 

4.2.1 Almennar upplýsingar 

Fyrsti hluti spurningakönnunarinnar fólst í að safna grunnupplýsingum um 

íslenska myndmenntarkennara. Grunnupplýsingarnar innihéldu kyn, aldur, 

búsetu, menntun og starfsaldur myndmenntarkennaranna. Ástæða þess að 

rannsakandinn leitaðist eftir þessum upplýsingum var sá að aldur, 

starfsaldur, búseta ásamt menntun getur átt áhrif á starfshætti kennara. 

Upplýsingarnar áttu einnig að aðstoða rannsakandann við að velja 

viðmælendur fyrir áframhaldandi viðtöl.  

Við gagnagreiningu kom í ljós að 85,71% þátttakenda voru kvenkyns og 

14,29% karlkyns ásamt því að 39,29% svarenda bjuggu á höfuðborgar-

svæðinu og 60,72% á landsbyggðinni. Rannsóknargögnin sýndu jafnframt að 

meginþorri þýðisins eða um 87,5% voru á aldrinum 30-59 ára og 75% á 

aldursbilinu 40-59 ára. 10,7% þýðisins voru eldri en 60 ára og 1,8% voru 

yngri en 30 ára.  

Rannsóknargögnin sýndu að flest allir myndmenntarkennarar voru vel 

menntaðir og störfuðu á afar fjölbreyttum vettvangi. Úr rannsóknar-

gögnunum má greina að 48,21% svarenda var með B.Ed.-gráðu með 
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myndmennt sem kjörsvið, 16,07% úrtaksins var með B.Ed.-gráðu með 

annað kjörsvið en myndmennt, 3,6 % voru iðnaðarmenn með 

kennsluréttindi og 21,43% voru með kennsluréttindi af mismunandi 

kjörsviðum.  

Þegar kom að starfsaldri þá höfðu 80,36% kennaranna starfað sem 

grunnskólakennarar lengur en 6 ár og þar af 37,5% lengur en 16 ár. Þegar 

spurt var um starfsaldur í myndmenntarkennslu kom í ljós að dreifingin á 

svörun þýðisins var meiri, eða að 23,2% höfðu kennt skemur en 5 ár og voru 

nýlega byrjaðir að kenna myndmennt. Flestallir kennarar bjuggu þó yfir 

mikilli reynslu sem myndmenntarkennarar.  

Rannsakandinn kannaði einnig hvort kennararnir væru ánægðir í starfi 

sínu og hvort þeir fengju stuðning frá skólastjórnendum til að takast á við 

menningarfræðslu, hvort þeir notuðu Aðalnámskrá grunnskóla og 

skólanámskrána við undirbúning kennslunnar. Niðurstöðurnar bentu til þess 

að flestallir kennararnir væru ánægðir í starfi sínu, eða um 78,6% úrtaksins. 

14,29% af úrtakinu sögðust þó vera óánægðir og nefndu hvað mætti betur 

fara í starfinu. Hægt er að skipta svörum þeirra í fjóra flokka: 

1. Tímafjöldi: Lítill tími til undirbúnings og of lítið svigrúm í stundaskrá 

til að leggja inn hugtök og undirstöðuatriði. 

2. Laun: Léleg laun miðað við umsjónarkennara þar sem starfið er jafn 

krefjandi. Einnig fer mikill tími í undirbúning og er sú vinna ólaunuð. 

3. Áreiti og álag: Stórir hópar og mikið álag. 

4. Skortur á undirstöðu í myndmennt og fræðilegum bakgrunni. 

Þegar spurt var um stuðning af hálfu skólastjórnenda skiptust svör 

úrtaksins nánast í tvennt. 46,4% svöruðu játandi og 51,8 % svöruðu 

neitandi. Flestallir, eða um 92,1% úrtaksins sögðust styðjast við 

Aðalnámskrá grunnskóla við undirbúning kennslu, 44,1% sögðust styðjast 

við skólanámskrá við undirbúning hverrar annar og 37,5% við undirbúning 

fyrir allt skólaárið. Rannsakandinn kannaði einnig hvort kennararnir 

styddust við einhverja sérstaka hugmyndafræði eða stefnu í kennslu sinni 

og sögðust 60,7% ekki gera það. Hinn hluti kennaranna, eða 39,3% 

úrtaksins, sögðust nýta einhverja hugmyndafræði, áherslu eða stefnu og 

nefndu helst eftirfarandi: 

 Listasögu 

 Aðalnámskrána 
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 John Dewey 

 Montessori 

 Reggio Emilia 

 Lausnaleitarnám/PBL (Problem Based Learning, hugmyndafræði 
tengd skólastefnunni Uppeldi til ábyrgðar) 

 DBAE (Discipline Based Art Education) 

 Howard Gardner.   

Í næsta hluta könnunarinnar kom í ljós að allir nemendur fengu kennslu í 

myndmennt og flestir menningarfræðslu. Þegar spurt var hvort kennararnir 

kenndu eitthvað annað en myndmennt kom í ljós að 37,5% úrtaksins gerðu 

það ekki en 60,72% kenndu aðra grein. Töluverður fjöldi kennara úr 

landsbyggðarskólunum kenndu eitthvað meira en myndmennt og má það 

eflaust rekja til smæðar skólanna.  

4.2.2 Menningarfræðsla  

Síðasti kafli könnunarinnar sneri að menningarfræðslu. Spurningunum var 

ætlað að kanna bæði skilning kennara á hugtakinu menning og hvort að 

lögð væri áhersla á menningarfræðslu í skóla þeirra. Einnig var athugað 

hvernig viðfangsefni kennararnir lögðu fyrir nemendur og hversu oft þeir 

lögðu fyrir sömu verkefnin. Einnig var könnuð reynsla, viðhorf og viðleitni 

kennaranna til menningarfræðslu. 

Svör kennara við spurningunni „Hvað er menning að þínu mati?“ voru 

margvísleg. Kennararnir skildu orðið „menning“ á fjölbreytilegan hátt og 

tengdu það mismunandi áhersluþáttum. Mynd 2 sýnir dreifingu svaranna. 
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Næst var spurt hvort að til staðar væri einhver sérstök 

menningarfræðslustefna í heimabyggð kennaranna. 50% kennara svöruðu 

neitandi. Þau 42,9% sem svöruðu játandi tengdu spurninguna við þætti er 

ekki tengdust menningarfræðslu og gaf það vísbendingu um að þeir hefðu 

hugsanlega misskilið spurninguna. Kennararnir sögðust þó nýta sér tengsl 

við menningarsetur og stofnanir og einnig reynslu eldri borgara og sögu 

staðanna.  

Næst var spurt hvort kennarar legðu fyrir verkefni er tengdust 

menningarfræðslu og töldu 94,6% sig gera það. Tíðni slíkra verkefna var þó 

misjöfn eins og mynd 3 sýnir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3: Tíðni verkefna 
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Mynd 2: Skilgreining kennara á menningu 
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Næsta var spurt um áherslur kennara í menningarfræðslu og má sjá 

niðurstöðurnar á mynd 4 hér að ofan. Í ljós kom að kennararnir lögðu mikla 

áherslu á listasögu ásamt myndlist og er það skiljanlegt þar sem listasaga er 

skilgreind sem inntak í myndmenntarkennslu í Aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011/2013). Rannsakandinn 

kannaði síðan hvernig verkefni kennarar lögðu fyrir nemendur. Þannig gat 

hann áttað sig á verkefnaáætlunum kennara í menningarfræðslu, 

samþættingu við aðrar námsgreinar og samvinnu kennara innan ólíkra 

námsgreina.  

Þegar spurt var um hagnýtingu staðbundinnar menningar voru svör 

kennara mismunandi. 23,2% úrtaksins notfærðu sér staðbundna menningu 

sjaldan, 53,6% stundum, 7,1% oft og 12,5% reglulega. Kennarar nýttu sér 

einnig náttúruna, fóru í safnaferðir, heimsóknir til listamanna, sóttu list- og 

menningarviðburði ásamt því að nýta sér sögu heimabyggðarinnar og 

þjóðsögur. Einhverjir bentu jafnframt á að litlu fjármagni væri úthlutað fyrir 

safnaheimsóknir.  

Þegar spurt var hvernig menningartengt samstarf reyndist kennurunum 

voru niðurstöðurnar og athugasemdirnar einnig margar og ólíkar. Enginn 

taldi þó að samstarfið hefði reynst illa og má sjá niðurstöðurnar í mynd 5. 
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Mynd 4: Áherslur svarenda í menningarfræðslu 
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Fram kom að kennarar töldu að listasöfn mættu standa sig betur í 

kynningum og fræðslu. Einnig töldu kennarar að of mikil fjarlægð milli safna 

og skóla stæði samvinnunni oft fyrir þrifum.  

Að lokum var spurt um viðhorf kennara til samþættingar námsgreina í 

tengslum við menningarfræðslu og hvað myndi styrkja viðleitni kennara til 

menningarfræðslu. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 60,7% kennara voru með 

jákvætt viðhorf til samþættingar en 32,1% voru neikvæðir. 7,14% vildu ekki 

svara spurningunum.  

Þegar spurt var hvað myndi styðja við viðleitni kennara að koma 

menningarfræðslu betur inn í kennsluskipulagið kom fram að betri laun 

myndu gera þá viljugri til að leggja meira á sig (sjá mynd 6) 57% töldu að 

námskeið í menningarfræðslu myndi styðja við viðleitni þeirra og nokkrir 

kennarar minntust á betri tæknibúnað, aukinn tíma til undirbúnings og 

meiri sveigjanleika við skipulagningu kennslu. Kennarar töldu einnig 

gagnlegt ef fræðslusetur, stofnanir og söfn myndu kynna skólum starfsemi 

sína betur (sjá nánari sundurliðun á mynd 6).  
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Mynd 5: Reynsla kennara í menningartengdu samstarfi 
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4.2.3 Næsta skref rannsóknarinnar 

Eftir úrvinnslu megindlegra gagna voru tekin hálfopin viðtöl við kennara þar 

sem nýttar voru áhugaverðar niðurstöður úr spurningakönnuninni er 

tengdust stöðu og viðhorfi kennara til menningarfræðslu. Þessir þættir voru 

svo nýttir til stuðnings við val á viðmælendum: 

 Áhrif staðsetningar kennara; s.s. búseta og aðgengi. Svarendur voru 
úr grunnskólum víðs vegar af landinu og dreifing búsetu því mikil. Var 
því áhugavert að skoða áhrif staðsetningu viðmælenda á 
menningarfræðslu þeirra.  

 Viðhorf og stuðningur samfélagsins, skólastjórnenda og 
samstarfsmanna. Samþætting náms byggist á jákvæðu viðhorfi og 
stuðningi frá samstarfsfélögum og skólastjórnendum.  

Áhugavert var því að skoða hvaða þættir gætu haft neikvæð áhrif á slíkt 
samstarf. 

Ásamt upptöldum atriðum þá spurði rannsakandinn út í einstök atriði sem 

höfðu vakið athygli hans og forvitni og hann langaði að fá nánari útlistun á 

Mynd 6: Viðleitni kennara 
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(sjá nánar í viðauka B). Rannsakandinn lagði áherslu á að fá sem mestar 

upplýsingar um raunverulega útfærslu og stöðu menningarfræðslu í 

skólunum og hugmyndum sem viðmælendurnir bjuggu mögulega yfir. 

Eigindleg gagnaöflun var mun persónulegri en megindleg og gaf 

þátttakandanum tækifæri til að segja frá og útskýra nánar það sem stöðluð 

spurningakönnun gaf ekki svigrúm fyrir. 

4.3 Meginniðurstöður hálfopinna viðtala við kennara 

Viðmælendurnir voru ólíkir og starf þeirra byggðist á mismunandi 

forsendum. Við úrvinnslu og greiningu gagnanna komu eftirfarandi þættir 

fram:  

1. Staðsetning og aðgengi að tækifærum til menningarfræðslu 

2. Viðhorf og stuðningur 

3. Áherslur og aðferðafræði í starfi 

4. Reynsla kennara. 

4.3.1 Staðsetning og aðgengi að tækifærum til menningarfræðslu 

Með staðsetningu á rannsakandinn við landfræðilega staðsetningu skólans 

og búsetu kennaranna og hvernig þessir þættir geta haft áhrif á aðgengi og 

möguleika kennaranna til menningarfræðslu.  

Þegar fjallað er um staðsetningu og aðgengi í þessum kafla samantektar 

mun rannsakandinn skipta viðmælendum í þrjá flokka: tæknilegt aðgengi, 

landsbyggð og höfuðborgarsvæði miðað við búsetu þeirra og fjalla 

sérstaklega um þá.  

4.3.1.1 Tæknilegt aðgengi 

Kennararnir höfðu allir aðgang að tölvum og skjávarpa en tækninotkun 

þeirra fólst aðallega í heimildaleit og myndasýningum. Hins vegar hefði 

bæði búnaður innan skólanna mátt vera betri sem og nettengingin. 

Internetið var oft óstöðugt og tölvur hægar. Ekki var tölvubúnaðurinn 

heldur alltaf nýr af nálinni. Efnahagsþrengingar á síðastliðnum sex árum 

höfðu einnig hægt á endurnýjun tækjabúnaðar til skólanna. Tveir 

viðmælendanna höfðu aðgengi að spjaldtölvum sem þeir höfðu notað í 

kennslunni með góðum árangri og voru nemendur þeirra ánægðir með þá 

möguleika sem notkun þeirra gaf þeim.  
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4.3.1.2 Landsbyggðin 

Viðmælendur töldu staðsetningu skólanna og aðgengi þeirra að tækni góða 

á landsbyggðinni og hagstæða fyrir menningarfræðslu jafnvel þótt að skólar 

stæðu afskekkt. Ef langt er í kaupstað þá stuðlar það líka að því að íbúar 

sveitarfélagsins verða sjálfbærir á mörgum sviðum daglegs lífs.  

Gott samstarf var á milli skólanna og samfélagsins utan þeirra og áhugi 

fyrir skapandi greinum. Samfélagið veitti skólunum aðstoð eftir þörfum. 

Aðgengi að menningarsetrum var gott sem endurspeglaði áhuga 

samfélagsins á menningu og listum. Tækifæri í nærumhverfi kennaranna til 

menningarfræðslu og skapandi starfs voru mörg og menningarfræðsla því 

auðveld í framkvæmd. Innra skipulag skólastarfs kom þó oft í veg fyrir að 

kennarar gætu nýtt sér tækifæri í nærumhverfi skólans í skólastarfinu. 

Helsta takmörkun kennslunnar var ekki staðsetning skólans heldur frekar 

tímarammi kennslunnar og fyrirkomulag skólastarfsins. 

Samstarfið við menningarsetur beggja sveitarfélaga var þó gott og sáu 

viðmælendurnir fyrir sér að það myndi efla tenginguna á milli samfélaganna 

og skólanna. Annar viðmælendanna vann t.d. mikið með sögu nær-

samfélagsins í tengslum við verkefnavinnu nemenda vegna nálægðar við 

menningarsetur sveitarfélagsins.  

Þótt skólarnir væru staðsettir langt frá stærri byggðarkjörnum var 

aðgengi að menningu af ýmsum toga og samfélagið var sem heild tilbúið að 

styðja við menningarfræðslu skólans. Viðmælendur nefndu að kennarar í 

stórum byggðakjörnum hefði þó fleiri valkosti og betra aðgengi að 

áþreifanlegum verkum á söfnum og götulist. Kennarar gætu þó leitað sér 

þekkingar og fræðslu í gegnum internetið og með lestri bóka. Annar 

viðmælandinn sagði: „Það skiptir í rauninni ekki máli hvar þú ert, það er 

hugurinn sem skiptir mestu máli og að vera tilbúinn að gera eitthvað“. 

Viðmælendur sögðu líka að oft væru einnig tækifæri til staðar sem kennarar 

sæju ekki þar sem þeir væru of samdauna umhverfinu. Allir viðmælendurnir 

voru sammála um að kennarar þyrftu að vera duglegir að nýta þau tækifæri 

sem væru til staðar í nærumhverfi skólanna og að vera jákvæðir og duglegir 

að sinna menningarfræðslu.  

4.3.1.3 Höfuðborgarsvæðið 

Báðir viðmælendurnir voru þrautreyndir kennarar í tiltölulega stórum 

skólum í Reykjavík. Þeir voru með gott aðgengi að söfnum, náttúru og 

menningarhúsum. Oft voru áhugaverðir staðir í göngufæri við skólann.  

Skipulag kennslunnar skiptir miklu máli sem og sveigjanleikinn innan 

skólans. Slíkt gefur bæði nemendum og kennurum tækifæri til að sinna 
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viðfangsefnum sínum í myndmennt í meira mæli. Annar viðmælandinn var 

alltaf með stofuhurðina opna á meðan á kennslu stóð og gátu nemendur í 

eyðu komið í heimsókn og unnið aukalega að viðfangsefnum sínum þegar 

hann var að kenna. Hann sagði: „Nemendurnir koma gjarnan þótt það sé 

einhver annar bekkur inni til að halda áfram með verkefnin sín, sem er betra 

en að þau séu í reiðileysi á göngunum“. Hinn viðmælandinn sagði að miklu 

máli skipti að nemendur hefðu aðgengi að myndmenntarstofunni þegar þeir 

þyrftu á því að halda. Slíkt vinnufyrirkomulag yrði til þess að nemendurnir 

hefðu mjög gott aðgengi að ráðgjöf og efni. Það stuðlaði einnig að skapandi 

starfi fyrir utan kennslustofuna. Nemendur komu oft í heimsókn til hanns og 

fengu lánað efni til verkefnagerðar. Hún sagði þó að slík tilhögun væri þó 

aðeins á færi reynds kennara: „Þá var maður stressaðri í að halda öllu í 

skorðum en núna er maður mun afslappaðri eftir öll þessi ár“.  

Viðmælendur voru forvitnir að vita hvort aðgerðaráætlun mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins (2014) myndi leiða til þess að tækifæri og 

aðgengi skóla að söfnum myndi batna, en það væri undirstaða þess að hægt 

væri að sinna menningarfræðslu. Kennarar í höfuðborginni bjuggu við 

misjafnar aðstæður. Þeir töldu einnig landsbyggðarskóla mætti hafa betra 

aðgengi að menningartengdum stöðum. Annar viðmælandinn sagði: 

„Maður fattar ekki endilega hversu heppinn maður er fyrr en maður fer út á 

land“.  

Báðir viðmælendurnir bentu á góðar vefsíður sem styðja við 

menningarfræðslu. Þær geyma fjölda erlendra verka og einnig má nálgast 

myndverk á vefsíðum safna erlendis. Þeir fullyrtu að á Íslandi væru aðallega 

í boði bækur og á netinu væru ekki áþreifanlegar myndir eða myndir í góðri 

upplausn. Annar viðmælandinn sagði: „Eins og staðan er núna þá virðast 

þessir íslensku listamenn vera faldir einhvers staðar inni á söfnum“. 

Viðmælendur fullyrtu að ein af hindrunum í vegi menningarfræðslu væri 

fáfræði. Þeir töldu að Íslendingar væru almennt ekki vel að sér í myndlist og 

söfnin skammarlega lítið nýtt þótt þau væru í næsta nágrenni skóla. Helstu 

ástæðu þessa töldu þeir einangrun Íslendinga fyrr á tímum og að 

menningarsaga okkar næði langt aftur í aldir eins og hjá mörgum öðrum 

þjóðum. Þeir töldu foreldra heldur ekki nægilega duglega að fara með 

börnin sín á söfn og viðburði. Nauðsynlegt væri að að gera myndlist og 

menningarneyslu að sjálfsögðum hlut í daglegu lífi manna og að kenna 

börnum að skoða það sem væri í þeirra nágrenni t.d. Esjuna, götulist og 

styttur.  

Báðir viðmælendurnir töldu heimasíður listasafna gagnlegar og leiðsögn 

á söfnum væri til fyrirmyndar. Þeir töldu þó mikilvægt að efnið sem væri í 



 

59 

boði höfðaði til nemendanna og að þeir hefðu gaman af því. Þeir 

undirstrikuðu einnig mikilvægi þess að kennarar hefðu frumkvæði að 

menningarfræðslu og nýttu þau tækifæri sem væru til staðar í umhverfi 

sínu. Allir viðmælendurnir lögðu áherslu á að menningarfræðsla skólans yrði 

að vera nemendum hvatning til að skoða umhverfi sitt og að hún ættu að 

vekja athygli þeirra og áhuga á listum og menningu í nærumhverfi þeirra. 

4.3.2 Viðhorf og stuðningur 

Þessi flokkur rannsóknarinnar gaf til kynna þann stuðning sem 

viðmælendurnir fengu til menningarfræðslu í nánasta nærsamfélagi sínu, 

frá skólastjórnendum og samstarfsmönnum og gaf einnig til kynna viðhorf 

þeirra til þessa stuðnings. Í ljós kom að gott samstarf og velheppnuð 

menningarfræðsla byggðist á jákvæðu viðhorfi samfélagsins og stuðningi frá 

samstarfsfélögum og skólastjórnendum. Einnig hafði skipulag skólans og 

stundaskráin áhrif á það hvort kennarar gætu framkvæmt breytingar á 

innihaldi kennslunnar og unnið með samkennurum sínum.  

Allir viðmælendurnir höfðu fengið stuðning við framkvæmd 

menningarfræðslu í kennslu sinni, bæði frá aðilum utan skólans, 

skólastjórnendum og samstarfsfélögum. Einn viðmælandinn nefndi þó að 

ekki væri sjálfsagt að skólastjórnendur hvettu til menningarfræðslu þótt 

viðhorf þeirra væri jákvætt þar sem leggja þyrfti áherslu á marga aðra þætti 

innan skólastarfsins. Annar viðmælendanna sagði að oft skorti stuðning frá 

skólastjórnendum vegna skilningsleysis á hugtakinu menningarfræðsla og 

nauðsynlegt væri að skilgreina það betur og kynna það fyrir skólafólki. Það 

myndi einnig auðvelda skólastjórnendum að leggja mat á gildi þess fyrir 

skólastarfið í heild sinni.  

Viðmælendur sögðu að margir kennarar væru að vinna að mörgum 

góðum verkefnum er tengdust menningarfræðslu og gerðu það oft 

ómeðvitað með orðræðu sinni um menningartengt efni á Íslandi. Viðhorf 

þeirra til menningartengdra myndmenntarverkefna hefði einnig óbein áhrif 

á innihald kennslunnar. Menningarfræðsla og menningarumræða átti að 

mati viðmælenda ekki einungis að fara fram í myndmenntarkennslunni og 

þjóðernisvitund okkar hefði áhrif á innihald kennslu í öllum greinum 

skólans. Einn þeirra sagði: „Það eru allir kennarar íslenskukennarar. Allt það 

sem við ræðum sem Íslendingar um heimsmenningu, listasögu, tónlist, 

dans, myndlist og um ólíka menningarheima tilheyrir hatti menningar-

fræðslunnar“. 

Viðmælendur töldu að gott væri fyrir kennara að sækja 

myndlistarsýningar. Einn þeirra sagðist til dæmis alltaf að fara á sýningar 
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Errós í Hafnarhúsinu í Reykjavík þar sem verk hans vektu upp vangaveltur 

um ólíka menningarheima og auðvelt væri að stofna til umræðna á meðal 

nemenda um áhrif slíkra listamanna á menningu okkar. Annar 

viðmælendanna benti á gagnsemi þess að nota fjölbreyttar leiðir til þess að 

kenna nemendum um myndlist og umræður um listamenn og áhrif af 

verkum þeirra væri ákjósanleg leið. Listamenn tengdust bæði íslenskri og 

erlendri menningu sem auðvelt væri að nýta í kennslunni.  

Það sem helst virtist koma í veg fyrir samþættingu náms hjá 

myndmenntarkennurum til stuðnings menningarfræðslu var heildarskipulag 

skólastarfsins og nefndu viðmælendur sérstaklega að lotu- eða smiðjukerfi 

sem margir skólar nota væri óhagstætt fyrir slíka kennslu. Slíkt fyrirkomulag 

eða tímarammi er gefi kennurum lítið svigrúm til samþættingar. Oft virðist 

því aðalsamvinna kennarana felast í undirbúningi þemadaga og í almennri 

ráðgjöf. Einn viðmælenda fullyrti að áður en lotukerfið kom upp í hans skóla 

þá hafi verið meiri samvinna á milli kennara. Þá gat hann einnig gefið 

nemendunum tíma til að undirbúa framkvæmd samþættra verkefna í 

öðrum greinum með hugmynda- og skissuvinnu en nemendurnir 

framkvæmdu verkefnið síðan innan annarra greina. Annar viðmælandi sagði 

að samþætting greina hefði reynst honum illa þar sem hann hefði lítinn sem 

engan áhuga á að láta myndmenntina þjóna öðrum greinum. Nemendur 

sem hefðu komið til hans frá skólum sem vinna slíkt í ríkum mæli væru líka 

að jafnaði verr settir í myndmennt en nemendur hans sem hefðu fengið 

markvissa myndmenntarkennslu frá upphafi skólagöngu sinnar.  

4.3.3 Áherslur og kennsluaðferðir 

Við skipulagningu skólastarfsins þurftu kennarar að taka mið af stefnu 

menntayfirvalda, Aðalnámskrá grunnskóla, áherslu skólastjórnenda og 

ríkjandi gildum í umhverfi skólans. Enn fremur höfðu starfskenningar 

skólans og persónulegar skoðanir kennara áhrif. Þessir þættir höfðu einnig 

áhrif á það hvað kennsluaðferðir kennarar notuðu. Starfshlutfall kennara, 

starfsaldur þeirra, menntun og endurmenntun voru jafnframt þættir sem 

höfðu áhrif á þróun kennslunnar. 

Allir viðmælendurnir studdust við Aðalnámskrá grunnskóla við 

skipulagningu kennslunnar en því eldri og reyndari sem þeir voru því 

öruggari voru þeir og byggðu meira á fyrri reynslu. Viðmælendur töldu að 

myndmenntarkennsla á Íslandi hefði í raun lítið breyst á síðustu 15 árum 

þrátt fyrir öra útgáfu nýrra námskráa sem gerðu kröfur um breytingar á 

kennslunni. Viðmælendur töldu að aðalnámskrá fyrir myndmennt kæmi of 

ört út. Þegar kennarar væru loksins búnir að tileinka sér nýjar áherslur í 
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gildandi aðalnámskrá væri komið að nýjum breytingum. Kennarar þyrftu að 

fá meiri tíma til að laga kennsluna að nýjum áherslum því annars myndi hún 

ekki breytast í samræmi við nýjar væntingar yfirvalda og þeir sætu þá í sama 

farinu. Yfirleitt væri jafnframt nægilegt álag fyrir kennara að halda utan um 

hina venjubundnu kennslu og ekki væri hægt að ætlast til þess að kennarar 

stykkju af stað út í ný verkefni eins og menningarfræðslu. Aðalnámskráin 

væri aðallega nýtt við undirbúning hverjar annar hjá viðmælendunum og 

höfð til hliðsjónar til þess að sjá hvort verkefni passaði við áherslur hennar.  

Viðmælendur töldu að tilkoma tölvu- og upplýsingatækninnar hefði haft 

jákvæð áhrif á kennsluhætti þeirra og aukið þátt menningarfræðslunnar. 

Hún hefði aukið upplýsingaflæði til nemenda og möguleika þeirra að tjá sig í 

gegnum myndmiðla ásamt því að auka aðgengi þeirra að margvíslegum 

menningarafkimum.  

Nýting veraldarvefsins og stafræns myndefnis er nú orðinn mikilvægur 

þáttur í myndmenntarkennslunni og auðveldar kennurum að nýta 

kennslustundir betur og auðveldar einnig hópaskiptingu þar sem meira 

verður úr tímanum. Hins vegar fannst viðmælendum vanta meira af veflægu 

efni á íslensku er tengdist menningarfræðslu og myndmenntarkennslu. Einn 

viðmælendanna sagði að snjallt væri t.d. að gera stutta skemmtilega þætti, í 

samstarfi við framhaldsskóla og háskóla, um listafólk eins og tíðkaðist á 

meginlandi Evrópu.  

Allir viðmælendurnir lögðu áherslu á að tvinna saman færniþjálfun og 

listasögu. Listasagan væri mikilvægt tæki í menningarfræðslunni og æskilegt 

að tengja hana við verkefni sem ættu að þjálfa myndmenntarfærni 

nemendanna. Best væri að fjalla fyrst um íslenska myndlist í listasögu og 

reyna síðan að tengja hana við nærumhverfi nemendanna sem þeir þekktu 

best. Einnig væri mikilvægt að leggja áherslu á að kynna listamenn af báðum 

kynjum. Allir hvöttu þeir nemendur sína mikið til að skoða menningar-

sögulega tengd listaverk í umhverfi sínu svo sem götulist, höggmyndir og 

listaverk í eigu fjölskyldna þeirra og ættingja. Flestir þeirra lögðu einnig 

áherslu á listsköpun er snerti náttúruna í umhverfi nemendanna. Að mati 

viðmælendanna þá skipti það miklu máli að höfða á þennan hátt til 

nemendanna. Með því væri verið að nálgast þá á eigin forsendum með 

vísun í umhverfi þeirra.  

Einnig nýttu viðmælendurnir sér tækifæri sem gáfust til að kanna 

nærmenningu skólanna í gegnum ýmsar heimsóknir og heimildaleit, t.d. á 

nærliggjandi söfnum. Oftast sáu umsjónarkennarar um safnaheimsóknir og 

fóru þá með allan bekkinn í einu. Slíkar ferðir kröfðust þó mikils 

undirbúnings og oft þurfti að fara með rútu. Myndmenntarkennarinn fór 
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hins vegar einungis með litla hópa og gat oft notað almennings-

samgöngutæki eins og strætó. Vegna lítils nemendafjölda í slíkum ferðum 

gat kennarinn og nemendurnir náð persónulegra sambandi við þá aðila á 

svæðinu sem þeir voru að hitta og það lagt grunn að viðfangsefnum sem 

tengdust heimsókninni og menningunni á staðnum.  

Allir viðmælendurnir lögðu áherslu á að tengja verkefni nemenda við 

menningarfræðslu. En þó að þeir væru allir að fást við menningarfræðslu 

sem þátt í myndmenntarkennslunni þá var aðeins einn þeirra sem byggði 

kennsluna algerlega á menningarfræðslu í öllum bekkjum skólans. Einn 

viðmælandinn sagði mikilvægt að menning kæmi alltaf fram í verkum 

nemendanna. Hann nefndi sem dæmi að vettvangsferð ætti alltaf að enda 

með myndverki af einhverjum toga sem endurspeglaði upplifun 

nemandans. Þetta mætti gera t.d. með teiknun eða málun. 

Viðmælendur töldu að menntun kennara og endurmenntun hefði einnig 

áhrif á það hvaða kennsluaðferðir og skipulag þeir notuðu í kennslunni. 

Kennarar væru hvattir til að sækja námskeið og endurmennta sig til þess að 

koma í veg fyrir stöðnun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010), en 

framboð slíkra tækifæra væri of lítið. Ekki væru heldur öll námskeið jafngóð. 

Sum væru frekar ætluð áhugafólki um myndmennt en kennurum og 

gögnuðust þeim því takmarkað. Öll námskeið væru þó af hinu góða. Mesta 

vöntunin væri á námskeiðum sem sneru að hefðbundinni myndmenntar-

kennslu og kennslufræði og væru þau gagnlegri en námskeið sem sneru 

einvörðungu að tækni og myndsköpunaraðferðum. Tveir viðmælendur 

höfðu t.d. verið mjög duglegir að sækja ýmis námskeið og sögðust skynja 

áhrif þessa í starfi sínu. Einnig fullyrtu viðmælendur að endurmenntunar-

námskeið væru oftast haldin á höfuðborgarsvæðinu. Einn viðmælendanna 

sagði: 

Það hentar manni ekki alltaf að fara á svona námskeið, þetta er 

mjög höfuðborgarmiðað. Stundum er námskeið einu sinni til 

tvisvar í viku og það segir sig sjálft að það er ekki í boði þegar 

maður býr langt í burtu. Það mætti alveg auka framboð á 

námskeiðum sem eru styttri, t.d. dagur eða svoleiðis. Það þarf 

ekki mikið til að kveikja hjá manni hugmyndir og koma manni 

af stað. Svona styttri námskeið myndu henta betur og skólinn 

er ekki alltaf tilbúinn að borga og það kostar sitt að komast í 

bæinn.  

Annar viðmælendanna nefndi jafnframt að þeir fyrirlesarar sem kæmu í 

heimsókn í skólann nýttust myndmenntarkennurunum ekki mikið. 
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Viðmælendur töldu þó haustþing kennara gagnleg þar sem þar gæfist 

kennurum tækifæri til þess að bera saman bækur sínar og margir 

áhugaverðir fyrirlestrar væru haldnir á slíkum þingum.  

4.3.4 Reynsla kennara 

Reynsla kennaranna var góð af viðfangsefnum er tengdust 

menningarfræðslu. Hins vegar var margt er tengdist skipulagi skólastarfsins 

sem hamlaði slíkri kennslu. Stundataflan hefði t.d. mátt vera sveigjanlegri, 

meiri tími gefinn til kennslunnar og aukin samvinna kennara myndi 

auðvelda og efla þátt menningarfræðslu í skólastarfinu.  

Mikil vinna er að innleiða menningarfræðslu í skólastarfið. Hins vegar 

töldu viðmælendurnir að allir kennarar væru að sinna menningarfræðslu að 

einhverju leyti þó þeir væru ekki meðvitaðir um það. Starfsreynsla kennara 

gæfi þeim þó sjálfstraust og vitneskju um hvaða viðfangsefni og 

kennsluaðferðir virkuðu vel. Hins vegar tekur það langan tíma að móta 

ákjósanlegt kennsluskipulag og þróa kennsluverkefni sem koma til móts við 

mismunandi þarfir fjölbreyttra nemendahópa. Gott væri fyrir byrjendur að 

styðjast við skipulag frá reyndum kennara á meðan þeir væru að ná tökum á 

kennslunni. Endurmenntun væri mikilvægur stuðningur við kennara og gæfi 

þeim nýjar hugmyndir og hjálpaði þeim að innleiða nýja og fjölbreytta 

kennsluhætti. Almennt var verið að vinna vel og markvisst að 

menningarfræðslu í skólum viðmælendanna en innihald hennar og 

tímasetningar voru undir sérhverjum kennara komnar. 
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 Umræða 5

5.1 Inngangur 

Í þessum kafla ritgerðarinnar eru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og 

skoðaðar í ljósi fræðilegra heimilda. Þær innihalda fjóra meginflokka er 

tilheyra eigindlega hluta rannsóknarinnar og helstu niðurstöður megindlegs 

hluta hennar eru fléttaðir inn í umræðuna til að skapa heildarsamhengi.  

5.2 Umræða um meginniðurstöður spurningakönnunarinnar 

5.2.1 Almennar upplýsingar 

Spurningakönnunin safnaði grunnupplýsingum um íslenska 

myndmenntarkennara. Þær innihéldu kyn, aldur, búsetu, menntun og 

starfsaldur kennaranna. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að Íslendingar ættu 

reynslumikla og vel menntaða myndmenntarkennara innan grunnskólanna 

en meðalaldur þeirra er hár. Meginþorri kennaranna eða um 75% er á 

aldursbilinu 40-59 ára og 10,7% þýðisins voru eldri en 60 ára. Flest allir hafa 

unnið lengi við kennslu. Eftir greiningu spurningakönnunarinnar má hins 

vegar velta því fyrir sér hvort kennararnir hafi fengið tækifæri til þess að 

nýta menntun sína og reynslu í skólastarfinu eða hvort stöðnun hafi átt sér 

stað. Hugsanlegt er einnig að aðalnámskrá og tímarammi skólastarfsins setji 

þeim of þröngar skorður. 

Rannsakandinn kannaði einnig í þessum hluta spurningakönnunarinnar 

hvort kennarar væru ánægðir í starfi sínu og hvort þeir hlytu stuðning frá 

skólanum og samfélaginu. Flestir sögðust vera ánægðir. Hins vegar hefði 

tímapressa innan kennsluskipulagsins neikvæð áhrif á starfsánægju þeirra. 

Einhverjir töldu að lotufyrikomulag gæti haft hamlandi áhrif á nýbreytni í 

kennslu eins og menningarfræðslu.  

Í kafla 4.2 skoðaði rannsakandinn niðurstöður könnunarinnar samkvæmt 

rannsóknarspurningunum til að finna áhugaverð atriði að spyrja kennara 

um í seinni hluta rannsóknarinnar, í þeim tilgangi að öðlast betri skilning á 

þeim. Rannsóknargögnin gáfu vísbendingu um að góð tenging væri á milli 

Aðalnámskrár grunnskóla og áherslna í myndmenntarkennslu en 90% 

svarenda sögðust byggja skipulag og inntak kennslunnar á aðalnámskránni. 

Vegna þessa má ætla að aðalnámskráin og skólanámskrá skólanna sem 

byggir á henni styðji óformlega við eflingu menningarlæsis þar sem stefnt er 

að því í aðalnámskránni með menningarfræðslu. Ekki er þó víst að áherslan 

sé tilgreind í námskrám skólanna en unnið ómeðvitað að þessari áherslu. 
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Inntak menningarfræðslunnar er því í höndum kennaranna þar sem þeir eru 

skipuleggjendur eigin kennslu. 

Í spurningakönnuninni kannaði rannsakandinn einnig hvort kennararnir 

styddust við einhverja sérstaka hugmyndafræði. Þetta var gert til að 

grennslast fyrir um atriði sem gætu mótað starfskenningu þeirra og 

starfshætti og jafnframt þær hugmyndafræðilegu nálganir sem eru ríkjandi í 

myndmenntarkennslu í íslenskum grunnskólum. Svörunin kom 

rannsakandanum á óvart þar sem 60,7% svarenda sögðust ekki fylgja neinni 

sérstakri hugmyndafræði.  

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að allir nemendur fengu kennslu í 

myndmennt og flestir menningarfræðslu sem gefur vísbendingu um að 

einhver menningarfræðsla fari fram í myndmenntarkennslu.  

60,72% kennaranna, helst kennarar af landsbyggðinni, kenndu einnig 

eitthvað annað en myndmennt. Er trúlegt að fjölbreytt kennsla stuðli að 

menningarfræðslu þar sem hún skapar grundvöll fyrir samþættingu 

námsgreina og tækifæri til samvinnu milli kennara. 

5.2.2 Menningarfræðsla 

Í seinni hluta spurningakönnunarinnar var hugtakaskilningur kennara 

kannaður og starfshættir þeirra sem tengjast menningarfræðslu. Skilningur 

þátttakenda á hugtakinu menning kom nokkuð á óvart. Svör þeirra benda til 

þess að skilningur kennara á hugtakinu menning sé víður og ekki 

afmarkaður. Eins og sjá má úr skilgreiningum Hauks F. Hannessonar (2009), 

Eriksen (2009) og McCurdy og Spradley (2006) (sjá kafla 2.1) getur 

skilgreining menningar verið víðfeðm. Ekki er trúlegt að margir kennarar 

hafi velt fyrir sér menningarfræðslu eða merkingu hugtaksins menning og 

líklegt að spurningin hafi ruglað kennara örlítið í ríminu. Rannsakandinn fékk 

þó góða ábendingu frá einum svaranda um að það mætti ekki upphefja 

staðbundna menningu á kostnað annarra áherslna í skólastarfi. 

Þegar spurt var um kennsluhætti bentu kennarar á að þeir vinna ýmis 

verkefni er tengjast menningarfræðslu. Margir þeirra virðast þannig vinna 

verkefni er tengjast menningarfræðslu í gegnum myndmenntarverkefni sem 

snerta listasögu. Í athugasemdum frá þátttakendum kom fram að kennarar 

notfærðu sér náttúruna og safnaferðir, listamannaheimsóknir, list- og 

menningarviðburði og sögu heimabyggðar ásamt þjóðsögum í 

myndmenntarkennslu. Þessar áherslur kennaranna eru að mörgu leyti 

samhljóma hugmyndum Räsänens (2008) og Parsons (2004) um 

samþættingu náms (sjá kafla 2.2.3) þótt kennarar kenni greinilega að mestu 

leyti einir.  
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Þátttakendur könnunarinnar bentu einnig á að fjárskortur væri 

raunveruleiki í mörgum skólum og gæti hamlað framkvæmd 

menningarfræðslu. Í þessu samhengi kom jafnframt fram að fjarlægð frá 

söfnum reyndist kennurum einnig erfið þar sem ferðakostnaður væri of hár. 

Ef til vill gætu kennarar nýtt upplýsingatæknina betur og nemendur 

heimsótt heimasíður safna eða vef eins og sarpur.is. Slíkar heimasíður 

kynna bæði starfsemi stofnananna og halda utan um verk sem þau geyma.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að lítil sem enginn teymisvinna eigi 

sér stað hjá kennurum. Ef til vill eru kennarar misjafnlega ginnkeyptir fyrir 

teymisvinnu og misáhugasamir um samþættingu námsgreina. Þetta má ef til 

vill rekja til þess að myndmennt er stundum notuð sem hækja, eins og fram 

kemur í kafla 2.1, eða sem skreytingarþáttur í bóklegu námi. 

Samþættingarmöguleikar hvers verkefnis hljóta einnig alltaf að fara eftir 

eðli verkefnisins og tímafjöldanum sem er til afnota. Tímaskortur gæti verið 

meginvandamálið.  

Í kafla 2 ályktaði rannsakandinn að þörfin fyrir endurmenntun 

myndmenntarkennara og ríkara framboð á námskeiðum væri nokkuð 

augljós og eru kennarar á sama máli (sjá mynd 6). Þetta gæti stutt kennara 

til að tengja menningarfræðslu og myndmennt saman í skólastarfi innan 

grunnskólans. 

5.3 Umræða um meginniðurstöður viðtala 

5.3.1 Staðsetning og aðgengi 

Við upphaf rannsóknarinnar taldi rannsakandi líklegt að ekki fengju allir 

nemendur í íslenskum grunnskólum sömu tækifæri til menningarfræðslu 

þar sem aðgengi þeirra að söfnum landsins væri misjafnt. Hins vegar kom í 

ljós í könnuninni að 94,6 % kennara leggja verkefni er tengjast söfnum og 

tengjast menningarfræðslu fyrir nemendur sem þýðir að hún er iðkuð í 

flestum grunnskólum landsins (sjá kafla 4). Rannsókn Svönu Bjargar 

Jónsdóttur (2011) er afar athyglisverð í þessu samhengi. Hún bendir á ótal 

tækifæri sem skólar gætu nýtt sér svo sem að nýta listasöfn til þess að 

glæða skólastarfið meiri fjölbreytni og gera það skemmtilegra.  

Í rannsókn Bamford kemur fram að þáttur menningarfræðslu í skólastarfi 

hafi lítið verið rannsakaður (Bamford, 2011). Samkvæmt niðurstöðum 

þessarar rannsóknar átta kennarar sig ekki alltaf á hugtakinu 

menningarfræðsla. Það virðist vera tiltölulega nýtt fyrir þeim og skilningur 

þeirra á inntaki hugtaksins frekar almennur og ómarkviss. Þess vegna er ekki 

fyllilega vitað hversu algeng menningarfræðsla er.  



 

68 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar og viðtalanna benda til þess að 

kennarar nýti sér menningarsetur í nærumhverfi ásamt söfnum í mismiklu 

mæli og á misjafnan hátt. Sumir nýta sér t.d. gamlar byggingar, taka viðtöl 

við eldri borgara og fjalla um sögu staðarins. Helst virðist tímaskortur og 

skipulag kennslu hamla menningartengdum heimsóknum hjá 

myndmenntarkennurum og oftast eru það umsjónarkennarar sem sjá um 

framkvæmd slíkra heimsókna. Lélegur tækjakostur virðist einnig geta 

takmarkað námsmöguleika nemenda og starfsmöguleika kennara (Laitinen, 

2007). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar og fræðilegum hluta hennar 

þá eru menningarsetur starfrækt í mörgum sveitarfélögum og virðist 

samvinna þeirra og skóla almennt góð. Fyrir utan höfuðborgarsvæðið er lítið 

sem ekkert farið á hefðbundin söfn nema þau séu staðsett í nágrenni skóla. 

Svana Björg Jónsdóttir (2011) bendir réttilega á að nám nú til dags þurfi ekki 

að takmarkast við formlegar menntastofnanir heldur megi einnig nýta 

óformlegar stofnanir eins og söfn. Söfn og menningarsetur eru upplýsinga-

miðstöðvar sem hýsa mikla þekkingu og eru ákjósanlegur vettvangur 

miðlunar. Svana Björg Jónsdóttir (2011) bendir jafnframt á að hægt sé að 

líta á heimsókn á listasöfn sem lið í að efla samfélagsvitund nemenda auk 

þess sem mikilvægt sé að þeir fái tækifæri til þess að njóta menningar og 

lista. Það er nauðsynlegt að undirstrika mikilvægi samstarfs safna og skóla 

(Svana Björg Jónsdóttur, 2011). 

Eins og fram kemur í viðtali við einn viðmælanda þá eiga allir kennarar 

að sinna menningarfræðslu. Hann telur hana jafnframt tengjast máli okkar 

og þjóðernisvitund. Samkvæmt menningarstefnu mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins (2013, bls. 14) þá veitir þátttaka í menningar-

lífi lífsfyllingu og hvetur til jákvæðra samskipta hópa og kynslóða. 

Menningarstefnan leggur jafnframt áherslu á menningaraðgengi sem 

mikilvægan þátt í lýðræðissamfélagi okkar. Varðveisla og miðlun 

menningararfsins og mikilvægi íslenskrar tungu eru lykilþættir í menningar-

lífinu og eiga þessir þættir því að undirbyggja skólastarf. Menningarlæsi og 

menningarþátttaka eru veigamikil atriði í uppvexti barna og unglinga og eiga 

að vera hluti af öllum námsgreinum. Aðgengi einstaklinga að menningu 

eykur þeim víðsýni og umburðarlyndi, og þátttaka í menningarstarfi eykur 

vitund um lýðræði, réttlæti og sögulegt samhengi. Þannig er líklegt að 

þroski og færni borgaranna til samfélagslegrar þátttöku eflist (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  
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5.3.2 Viðhorf og stuðningur 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að viðhorf skólastjórnenda til 

menningarfræðslu sé jákvætt og að þeir séu henni hliðhollir. Samkvæmt 

þeim töldu 46,4 % kennara skólastjórnendur styðja þá í viðleitni sinni til 

menningarfræðslu. Í viðtölum við kennara má hins vegar greina að helstu 

andstæðingar menningarfræðslu í myndmenntarkennslu séu í raun 

samkennarar þeirra. Slíkur mótbyr gæti stafað af þekkingarleysi kennara á 

stefnu menntayfirvalda eða hugsanlegum fordómum. Einnig má benda á að 

menningarstefna Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2013) um að 

efla og ýta undir hlutverk menningarfræðslunnar í kennslu er tiltölulega 

nýtilkomin og á þess vegna eftir að festa rætur í skólakerfinu. Það ber einnig 

að hafa í huga að gildandi viðhorf hvers skóla endurspeglast í mat og eftirliti 

á þeim kröfum sem gerðar eru til list- og verkgreinakennslu í skólunum 

(Bamford, 2006; Taggart, Whitby og Sharp, 2004). 

Niðurstöðurnar sýna nauðsyn þess að samræma starfshætti innan 

menningarfræðslu skóla. Könnunargögnin sýna jafnframt að inntak 

menningarhugtaksins virðist jafnframt vera dálítið óljóst hjá mörgum 

þátttakendum rannsóknarinnar. Til þess að stuðla að slíkri samræmingu er 

mikilvægt að glæða skilning skólafólks á menningarhugtakinu og mikilvægi 

þess og að efla menningarfræðslu í skólastarfi. Í menningarstefnu mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins (2013, bls. 6) kemur jafnframt fram að 

stjórnvöld verði að varðveita menningararf þjóðarinnar og nauðsynlegt sé 

að efla skilning hennar á menningarsögu þjóðarinnar sem er ein af 

forsendunum fyrir virkri þátttöku samfélagsþegnanna og mikilvægur hluti af 

sjálfsmynd þeirra. Samkvæmt menningarstefnunni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 6) er fjölbreytt menningarlíf einnig 

þáttur í almennri velsæld samfélagsins og stuðlar að jöfnuði. Íslenskt 

menningar- og listalíf er öflugt og í gegnum það á sér stað áhugaverð 

frumsköpun á ýmsum sviðum þjóðlífsins (Bamford, 2011).  

Rannsóknin sýnir jafnframt að eftirspurn er eftir endurmenntun og 

námskeiðum fyrir kennara (eins og sjá má í töflu 8). Mikilvægt er að 

menntun kennara eigi sér stað í formi námskeiða og yfirvöld fylgi stefnu 

sinni eftir með því að útvega skólum og menningarstofnunum fjármagn til 

að þróa og miðla staðbundinni menningu til kennara. Þetta hlýtur að vera 

meginforsenda þess að menningarfræðsla verði ein af meginstoðum 

íslensks skólastarfs (Bamford, 2011; Svana Björg Jónsdóttir, 2011). 
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5.3.3 Áherslur og aðferðafræði í kennslu  

Í viðtölunum kom fram að nýja aðalnámskráin sé mun opnari en sú gamla 

en eins og einn viðmælandi benti réttilega á þá tekur dágóðan tíma að 

innleiða ný viðmið og breyta starfsháttum skólanna. Það ber einnig að hafa í 

huga að áherslur Aðalnámskrár grunnskóla frá 2007 virðast vera að hluta til 

enn þá í gildi og verkefni kennaranna oftast byggð á áherslum hennar. Eins 

og fram kom í viðtölunum þurfa kennarar að fá meiri tíma til að laga 

kennsluna að nýjum áherslum því annars mun hún ekki breytast í samræmi 

við nýjar væntingar yfirvalda og þeir sitja þá einungis í sama farinu.  

Eins og niðurstöður viðtala benda til hefur myndmenntarkennsla á 

Íslandi lítið breyst á síðustu 15 árum þrátt fyrir öra útgáfu nýrra námskráa 

sem gerðu kröfur um breytingar á kennslunni. Eins og fram kemur í kafla 

2.7.1 þá hvetur gildandi Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011/2013) kennara til þess að bæta læsi 

nemendanna, þar á meðal menningarlæsi (sjá töflu 1). Samt er ekki 

sjáanlegt hvernig kennarar eiga að innleiða það og því er það eiginlega undir 

hverjum og einum komið. Það má greina að viðmið menningarfræðslunnar 

er enn þá í mótun og sama má segja um aðgerðaráætlun mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins (2014). Þess vegna virðast engar reglur eða 

viðmið í gildi að hálfu menntayfirvalda varðandi menningarfræðslu í dag. 

Niðurstöður benda til að lítil samþætting eigi sér stað í daglegri kennslu. 

Einnig virðist tímarammi kennaranna og skipulag námsins ekki gefa svigrúm 

til samþættingar. Samvinna kennara virðist jafnframt birtast í þemadögum, 

einstökum sýningum og almennu samráði. Aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011/2013) leggur hins vegar ríka 

áherslu á samþættingu náms og margir fræðimenn sem vísað hefur verið til 

í þessari ritgerð hafa minnt á gildi samþættingar (Räsänen, 2008, 2010; 

Laitinen, 2007; Ann Bamford, 2011; Ásthildur Jónsdóttir, 2000).  

Í mörgum tilfellum var það umsjónarkennarinn sem fór með nemendur í 

safnaheimsóknir í stað myndmenntarkennara. Ekki er þó víst að umsjónar-

kennarinn hafi nægilega undirstöðuþekkingu í myndlist til þess að geta 

útskýrt innihald myndverka fyrir nemendunum. Margir fræðimenn telja 

lykilatriði í menningarfræðslu (Laitinen, 2007; Ann Bamford, 2011) og 

eðlilegra að myndmenntarkennarinn sjái um heimsóknirnar þar sem hann 

annast myndmenntarkennsluna. 

Könnunin sýnir að myndmenntarkennarar eru vel menntaðir. 64,28% 

þeirra hafa lokið B.Ed.-gráðu í kennslufræði og margir þeirra eru með 

framhaldsmenntun í listum eða listfræði. 80,36% eru einnig með mikla 
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starfsreynslu. Slíkur bakgrunnur ætti að auðvelda þeim að sinna 

menningarfræðslu (Räsänen, 2008, 2010) og safnaheimsóknum.  

Í spurningakönnuninni var kannað hvort kennararnir styddust við 

einhverja hugmyndafræði eða stefnu í kennslu sinni. Þeir sem svöruðu 

játandi (39%) sögðust helst styðjast við kenningar Dewey, Montessori og 

DBAE (Discipline Based Art Education) kerfið ásamt Aðalnámskrá grunnskóla 

(90%). Líklegt er að þessar kenningar liti enn innihald núverandi námskrár 

að einhverju marki og því eðlilegt að kennarar horfi til þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011/2013). Það vekur athygli að kennarar skuli 

nýta sér kenningar eldri fræðimanna sem ef til vill tengist háum meðalaldri 

stéttarinnar. Engu að síður má segja að þeir séu sígildir þegar kemur að 

hugmyndafræði list- og verkgreina.  

Rannsóknin sýnir að töluvert samhengi er á milli Aðalnámskrár 

grunnskóla (2011/2013; 2007) og framkvæmd kennslu. Hins vegar kemur 

fram í viðtölum við kennara að eldri kennarar virðast vera óhræddari við að 

breyta úr af vananum án þess að fylgja Aðalnámskrá grunnskóla. Í henni er 

talað beint um nauðsyn menningarlæsis í myndmennt en þó ætti að vera 

hægt að lesa á milli línanna og sjá nauðsyn þess að tengja 

myndmenntarkennslu við menningarfræðslu og nýta staðbundna 

menningu. Samkvæmt námskránni gætu kennarar ályktað að engar reglur 

giltu um menningarfræðslu og þeir væru því ekki skuldbundnir henni. Hins 

vegar, þó ekki sé fjallað um eiginlega og markvissa menningarfræðslu í 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011/2013), þá er hlutverk menningarfræðslunnar mikilvægur 

hluti af henni. Menning er mikilvægur hluti af mótandi þáttum samfélagsins. 

Eins og fram kemur í kafla 2 má álykta að ef nemandinn eigi að verða 

almennilega læs á umhverfi sitt þá þurfi einhver skilningur að vera til staðar 

á mótandi þáttum samfélagsins (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 58-59; 

Räsänen, 2008, 2010; Laitinen, 2007; Jameson, 1984; Duncum, 2002; 

Dobbs, 1998; Evans og Hall, 1999; Mirzeoff 1999). 

Í spurningakönnuninni og viðtölunum kemur fram að kennarar leggja 

meiri áherslu á færniþjálfun og listasögu en menningarfræðslu. Flestallir eða 

um 94,6% kennara segjast þó leggja einhver menningarfræðsluverkefni fyrir 

nemendur sína og 41,1% kennara telja að slík verkefni reynist ágætlega (sjá 

mynd 3). Af þessu má því álykta að einhver óvissa ríki hjá kennurum um 

hvernig eigi að innleiða menningarfræðslu og efla menningarlæsi þar sem 

þessir þættir geta auðveldlega farið saman. Ef nemendur og kennarar vita 

hvað þau eiga að gera þá geta nemendur þroskað alla þá hæfileika sem 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
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2011/2013) gerir kröfu um (sjá töflur 1 og 2). Eintóm færniþjálfun og þurr 

listasögukennsla ýtir heldur ekki nægilega vel undir frelsi og þroska 

nemendanna sem er undirstaða skapandi skólastarfs (Räsänen 2010, 2008; 

Laitinen, 2007; Ásthildur Jónsdóttir, 2000; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011/2013, 2007; Eccot, 1969; Efland, 1976; 

Armstrong, 2000; Gibbs, 1958; Dissanayake, 1988; Jameson, 1984; Broudy, 

1987; Parson, 1987; Laine, 2000; Freire, 1999). 

5.3.4 Reynsla kennara 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að viðhorf kennara til menningar-

fræðslu er almennt jákvætt. Eins og áður hefur komið fram þá hafa flestir 

kennarar góða reynslu af verkefnum er tengjast menningarfræðslu (sjá 

mynd 5). Helsta umkvörtunarefni þeirra var þó tímarammi kennslunnar og 

einstakir þættir í skipulagi skólastarfsins. Segja má að kenningar Deweys eigi 

við menningarfræðslu og hlutverk kennara sé að skapa aðstæður fyrir 

upplifanir nemenda sem þeir geta nýtt til eigin sköpunar. Samkvæmt Dewey 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010) lærum við með því að öðlast reynslu. Því er 

nauðsynlegt að undirbyggja reynsluupplifanir nemenda þar sem þeir verða 

ekki nauðsynlega fyrir hughrifum af sjálfu sér. Þetta þarf þó að gerast við 

ákveðnar aðstæður þar sem umhverfið mótar reynsluheim okkar og 

hlutlæga skynjun (Jóhanna Einarsdóttir, 2010; Eisner, 2002).  

Rannsóknin sýnir ákveðna stöðnun í myndmenntarkennslu innan 

íslenskra grunnskóla. Sennilegasta ástæða þessa er að tímarammi 

kennslunnar og kennsluskipulagið heftir starfshætti kennara. Kennarar 

virðast vera að endurtaka sömu kennsluna frá ári til árs. Þótt töluverður 

fjöldi þeirra leggi þó áherslu á fjölbreytta og skapandi kennsluhætti þá 

virðast nýjungar eins menningarfræðsla hafa átt erfitt uppdráttar. Í þessu 

samhengi er ágætt að hafa í huga gagnrýni Eisners (2002) á framkvæmd 

listgreina í skólum, en hann segir að innihald hennar endurspegli hvað 

hinum fullorðnu finnst mikilvægt og oft sé verið að senda misvísandi 

skilaboð til nemendanna um ágæti hennar. Þá vanti áherslu á skapandi 

hugsun. 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má einnig greina að helsta hindrun 

menningarfræðslu innan grunnskólans er sá tímafjöldi sem myndmenntar-

kennararnir fá til kennslu. Í mörgum skólum er kennt í svokölluðu lotu-

fyrirkomulagi þar sem nemendurnir koma í 6-8 vikur samfellt í myndmennt. 

Viðmælendurnir telja að þetta lotufyrirkomulag sé heftandi. Slíkt 

fyrirkomulag hlýtur að koma í veg fyrir fjölbreytta kennslu og skapa 

tímapressu á kennarana sem gefur ekki sveigjanleika til að takast á við nýjar 
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áherslur. Eisner (2002) bendir á ýmsar hindranir í kennslu listgreina. Ein 

þeirra er að kennarar venja sig oft á þægilega rútínu, sérstaklega þeir sem 

vinna einir. Kennarar og skólastjórnendur kjósa einnig (Eisner, 2002) að 

skipuleggja námskrána samkvæmt fyrri reynslu. Einnig kom fram í viðtölum 

rannsakanda við kennara að þeir sögðust vita hvaða kennsluaðferðir þeir 

vildu nota og gerðu sér nokkurn veginn grein fyrir því hvernig lokaafurðir 

nemendanna myndu líta út.  
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 Lokaniðurstöður  6

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að þótt íslenskir myndmenntar-

kennarar séu flestir vel menntaðir og búi yfir góðri starfsreynslu þá séu 

starfshættir þeirra mismunandi og einnig þau tækifæri sem þeir gefa 

nemendum sínum til menningarfræðslu. Þó að nemendur í íslenskum 

grunnskólum búi við misjafnar aðstæður og fái ólík tækifæri sýna 

niðurstöður rannsóknarinnar að flest allir grunnskólar eru að vinna að 

menningarfræðslu. Þrátt fyrir þetta gera kennarar sér samt ekki alltaf grein 

fyrir inntaki menningarfræðslu í starfi sínu og hvort þeir séu að gera 

eitthvað sem myndi flokkast undir menningarfræðslu. 

Kennarar njóta almennt stuðnings og hvatningar frá skólastjórnendum til 

að framkvæma menningarfræðslu í myndmennt. Hins vegar þurfa bæði 

kennarar og skólastjórnendur að gera sér betur grein fyrir eðli 

menningarfræðslu og hvernig hægt er að koma henni að í skólastarfinu. 

Fjölbreytt menningarlíf er mikilvægur þáttur í lýðræðissamfélaginu og 

mikilvægt að stuðla að eflingu þess í gegnum skólastarf (Freire, 1999; 

Buckingham, 2003; Duncum, 2002; Evans og Hall, 1999; Mirzeoff, 1999, 

Darcy, 2000; Haukur F. Hannesson, 2009; EACEA, 2009; Bamford, 2006) og 

því er nauðsynlegt að yfirvöld skóla geri sér grein fyrir eðli og mikilvægi 

hennar. 

Rannsóknin sýnir að stöðnun hefur átt sér stað í myndmenntarkennslu 

og orðið er tímabært að endurskoða bæði skipulag kennslunnar og framboð 

til endurmenntunar kennara. Nauðsynlegt er einnig að gefa kennurum 

svigrúm til þess að kynna sér leiðir til að gera nám nemendanna og starf sitt 

fjölbreyttara. Slík vinnubrögð stuðla að samþættingu námsgreina og 

skapandi kennsluháttum (Räsänen, 2008, 2010; Laitinen, 2007; Laine, 2000; 

Ann Bamford, 2011; Ásthildur Jónsdóttir, 2000; Eiríkur Þorláksson, 1994). 

Hér á eftir verður reynt að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar 

voru fram í upphafi rannsóknarinnar. 

1. Hverjar eru áherslur íslenskra menntayfirvalda á menningarfræðslu? 

Rannsóknin sýnir að töluvert samhengi er á milli Aðalnámskrár grunnskóla 

fyrir myndmennt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011/2013; 

2007) og myndmenntarkennslu. Allt bendir til þess að kennararnir fylgi 

aðalnámskránni að mestu leyti en þeir vinna einnig að hluta eftir eldri 

aðalnámskrám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). Ljóst er að 

áherslur íslenskra menntayfirvalda eru misvísandi varðandi 

menningarfræðslu. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013) birtist hún í 
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takmörkuðu mæli en henni eru gerð góð skil í menningarstefnu og 

aðgerðaráætlun mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2013; 2014). 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011/2013) leggur mikla áherslu á að efla menningarlæsi eins og töflur 1 og 

2 bera vitni um. Niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta þó að kennarar 

virðast ekki vita hvernig þeir eigi að efla menningarlæsi og innleiða 

menningarfræðslu inn í myndmenntarkennslu á árangursríkan hátt. Í þessu 

samhengi ber þó að hafa í huga að bæði menningarstefnan og 

aðgerðaráætlunin eru tiltölulega ný af nálinni og því er skiljanlegt að 

áherslur þeirra hafi lítið skilað sér inn í skólastarf og Aðalnámskrá 

grunnskóla fyrir myndmennt. Eins og áður hefur komið fram (sjá kafla 2.4) 

hefur mennta- og menningarmálaráðuneytið birt menningarstefnu árið 

2013 og aðgerðaráætlun haustið 2014 og munu þær vonandi hafa jákvæð 

áhrif á menningarstarfsemi skólanna. Því má álykta að framtíð 

menningarfræðslunnar sé björt þótt hún hafi enn þá lítt skilað sér inn í 

skólastarf. Eins og fram kemur í samantekt Anne Bamford (2011) eru margs 

konar verkefni unnin í grunnskólum landsins. Þar sem hugtakið menning er 

fremur óskýrt og vítt ásamt því að menningarfræðsla er tiltölulega ný af 

nálinni þá er kannski skiljanlegt að allt ferlið sé enn þá í mótun eins og 

aðgerðaráætlun mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2014) ber vitni 

um.  

Úr niðurstöðum rannsóknarinnar má jafnframt greina að samþætting 

náms og samvinna kennaranna er takmörkuð vegna þröngs tímaramma og 

vinnuskipulags kennara. Tímapressan er mikil og kennararnir undir miklu 

álagi. Aukinni áherslu á samþættingu námssviða og skapandi kennslu hefur 

verið vel tekið af kennurum en reynst þeim erfið í framkvæmd.  

2. Hvert er samhengið á milli markmiða Aðalnámskrár grunnskóla fyrir 

myndmennt og áherslna í skólastarfi? 

Ábyrgðin á skipulagi og inntaki kennslu virðist vera alfarið í höndum 

kennaranna. Aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013; 2007) stýrir að vissu leyti 

skipulagi og inntaki kennslunnar, en að lokum er það í höndum kennaranna 

hvernig þeir kjósa að túlka aðalnámskrána og að hvaða marki þeir vilja 

innleiða áherslur hennar í daglegri kennslu. Að einhverju marki verða 

kennarar þó að uppfylla hæfniviðmið aðalnámskrár (sjá töflu 1) og 

matsviðmið (sjá töflu 2) með tilliti til getu nemendanna. Starfskenning 

kennarana og gildi skólanna hafa einnig áhrif.  

Úr viðtölunum má jafnframt greina að með vaxandi reynslu, 

endurmenntun og starfsaldri verða kennarar kjarkaðri, öðlast frelsi til að 



 

76 

fara sínar eigin leiðir í kennslu og eru jafnframt óhræddari við að prófa 

eitthvað nýtt. Kennslufyrirkomulag skólanna og sá tímarammi sem 

kennurum er úthlutað hamlar einnig fjölbreytileika kennslunnar. Þessir 

þættir setja kennslunni jafnvel meiri skorður en aðalnámskráin og koma í 

veg fyrir fjölbreytni í kennslunni. Tímapressa, tímaskortur og skipulag 

kennslutímans stuðlar oft að stöðnun í starfi kennaranna. Í þessu samhengi 

er einnig gott að hafa í huga ábendingu Bamford (2006), Sharp og Le Métais 

(2000), EACEA (2009) og Taggart o.fl. (2004) að lítið sem ekkert eftirlit sé 

haft á framkvæmd myndmenntarkennslu í grunnskólum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda jafnframt til að einnig skorti kennara markvissa 

endurmenntun sem styður þá til að takast á við nýjar áherslur.  

3. Hvaða aðferðir nota kennarar við menningarfræðslu í myndmennt? 

Kennarar vinna yfirleitt með inntak menningarfræðslunnar í gegnum 

verkefni sem tengjast listasögu. Verkefnin eru að mestu leyti kennaramiðuð 

og fyrirfram ákveðin en aðaláherslan er lögð á að þroska færni nemendanna 

í myndmennt. Kennararnir sögðust yfirleitt nota sömu verkefnin ár eftir ár, 

án endurskoðunar. Tækjakostur skólanna virðist einnig vera frekar lélegur 

og takmarka inntak kennslunnar.  

Kennarar notfæra sér ýmsar þekkingaruppsprettur við undirbúning 

kennslunnar. Þeir eru duglegir að sækja efnivið í nærumhverfi sítt til að 

undirbyggja menningarfræðslu í myndmennt. Þeir reyna einnig eftir bestu 

getu að sækja menningarviðburði í nærumhverfi skólans. Einnig notast 

margir þeirra við heimildir á vefnum og margmiðlunarefni. Hins vegar bentu 

kennarar á að aðgengi að upplýsingum í tölvutæku formi mætti vera betra. 

Einnig söknuðu kennarar þess hafa ekki íslenskt efni í ríkari mæli eða 

aðgengi að gagnabanka með margvíslegum upplýsingum er tengdist 

menningarfræðslu ásamt myndum og verkefnum fyrir nemendur. Kennarar 

eyða yfirleitt miklum tíma í undirbúning þar sem þeir þurfa að nýta 

upplýsingar frá mörgum stöðum.  

Úr niðurstöðum rannsóknarinnar má jafnframt greina að kennarar eru 

margir að vinna að menningarfræðslu án þess að gera sér fulla grein fyrir 

því. Menningarfræðsla er tiltölulega ný af nálinni og því nauðsynlegt að 

fræða skólafólk um eðli hennar og tilgang sem hluta af skólastarfi. 

Rannsóknargögnin gefa vísbendingu um að kennarar virðist vinna verkefni 

er tengjast menningarfræðslu í myndmennt í gegnum verkefni sem snerta 

listasögu. Allir viðmælendurnir lögðu áherslu á að tengja verkefni nemenda 

við menningarfræðslu og vildu tvinna saman færniþjálfun og listasögu. Þeir 

töldu listasöguna mikilvægt tæki í menningarfræðslunni og æskilegt að 
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tengja hana við verkefni sem ættu að þjálfa myndmenntarfærni 

nemendanna. Einnig nýttu viðmælendurnir sér tækifæri sem gáfust til að 

kanna nærmenningu skólanna í gegnum ýmsar heimsóknir og heimildaleit, 

t.d. á nærliggjandi söfnum. 

4. Hvernig nota kennarar tækifærin sem finnast í nærumhverfi skóla til 

menningarfræðslu? 

Kennarar móta innihald kennslunnar á mismunandi hátt og töluverður 

munur er á því kennsluefni sem þeir nota. Starfshættir kennara og áherslur 

eru einnig misjafnar. Rannsóknin sýnir að fjöldi tækifæra til að styðja við 

menningarfræðslu leynist í nærumhverfi skólanna. Tengsl skóla við 

stofnanir í nærumhverfi sínu geta verið góður stuðningur við 

menningarfræðslu. Samstarf milli stofnana og skóla mætti hins vegar bæta 

að mati kennara og framboð stofnana af menningartengdu fræðsluefni. 

Nauðsynlegt er að menningarstofnanir og skólar vinni markvisst að því að 

innleiða menningarfræðslu í íslenska grunnskóla í samræmi við 

aðgerðaráætlun mennta- og menningarmálaráðuneytisins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014).  

Niðurstöður viðtalanna benda til að safnaheimsóknir eru mest tíðkaðar í 

höfuðborginni en á landsbyggðinni er unnið í samstarfi við menningarsetur 

ef slík setur eru starfrækt í heimabyggðinni. Viðmælendur bentu jafnframt á 

að umsjónarkennarar fylgdu nemendunum í safnaheimsóknir en ekki 

myndmenntarkennarar. Hópastærðir og undirstöðuþekking umsjónar-

kennara á sviði lista og menningar hefur áhrif á gæði slíkra safnaheimsókna. 

Viðmælendurnir bentu einnig á að lítil samheldni og samþætting skapaðist á 

milli safnaheimsóknanna og kennsluverkefnanna í skólanum í slíkum 

ferðum.  

Viðmælendur sem gátu nýtt menningarsetur eða söfn í næsta nágrenni 

nýttu einnig aðra möguleika, svo sem skoðuðu gömul hús, tóku viðtöl við 

eldri borgara og unnu heimildavinnu um sögur og þjóðsögur svæðisins. 

Viðmælendur bentu á að slíkar vettvangsferðir myndu ýta undir staðbundna 

þekkingu þar sem hver byggðarkjarni hefur nánast alltaf upp á eitthvað að 

bjóða sem er óháð staðsetningu og fjarlægð. Vettvangsferðir út í náttúruna 

kosta sjaldnast mikið en gefa mikið bæði fyrir nemendur og kennara 

(Räsänen, 2010). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kennarar vinna lítið saman sem má 

líklega rekja til þess að myndmennt er oftlega ekki talin eins mikilvæg grein 

og bókleg fög. Samþættingarmöguleikar hvers verkefnis fara alltaf eftir eðli 



 

78 

verkefnisins og tímafjöldanum sem er til afnota. Tímaskortur og vinnuálag 

virðist helsta hindrun þess að kennarar vinni saman. 
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Viðauki A: Spurningakönnun 

Áhrif menningarfræðslu á myndmenntarkennslu á Íslandi 

Könnun þessi er send af meistaranema í myndmenntarvali 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands til myndmenntarkennara í grunnskólum 

á Íslandi. Hún kannar ýmsa þætti er tengjast kennslu og starfi 

myndmenntarkennara en aðaláherslan er lögð á áhrif menningarfræðslu á 

myndmenntarkennslu. Markmið hennar er að nýta niðurstöður hennar sem 

umræðugrundvöll fyrir kennara sem vilja þróa kennsluhætti sína frekar. 

Kæri myndmenntarkennari, 

Könnun þessi er hluti af lokaverkefni rannsakanda til M.Ed prófs og er 

hún hugsuð sem grunnur fyrir viðtöl við myndmenntarkennara vorönnina 

2015 sem er ætlað að dýpka frekar skilning okkar á stöðu kennara og 

aðferðafræði þeirra innan greinarinnar. Könnunin er gerð með velferð 

greinar okkar í huga og því mikilvægt að svarendur geri henni skil á 

samviskusamlegan hátt. Það er von okkar að hún verði grundvöllur framfara 

í greininni og stuðli að þróun hennar. 

Kveðja, 

Asta Johanna F. Laukkanen 

 

Kyn kennara 
1. Kyn kennara: Ertu karl eða kona? 

 Kvenkyn  

 Karlkyn  
 

Aldur kennara 
2. Aldur kennara? 

 Yngri en 25 ára 

 26- 29 ára 

 30- 39 ára 

 40- 49 ára 

 50- 59 ára 

 60 eða eldri 
 

Búseta 
3. Búseta: Hvar á landinu býr þú?  

 Höfuðborgarsvæðið  

 Suðurnesið  

 Suðvesturlandið 
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 Suðausturlandið 

 Austurlandið 

 Norðausturlandið 

 Norðvesturlandið  

 Vestfirðir  

 Vesturlandið  

 Annað  
 

Menntun kennara 
4. Menntun:Hver er menntunarbakgrunnur þinn? 

 B.Ed gráða með myndmennt sem kjörsvið  

 B.Ed gráða með annað kjörsvið en myndmennt, vinsamlegast 
tekið fram af hvaða kjörsviði  

 Iðnaðarmaður með kennsluréttindi  

 Iðnaðarmaður án kennsluréttinda  

 Annað, hvað? Og af hvaða kjörsvíði  
Skrifaðu þínar athugasemdir hér: 
 
 Starfsaldur kennara 

5. Starfsaldur: Hvað hefur þú starfað mörg ár sem grunnskólakennari? 

 Er að kenna fyrsta árið mitt  

 1-5 ár  

 6-10 ár  

 11-15 ár  

 16 ár eða lengur  
Skrifaðu þínar athugasemdir hér: 
 

6. Starfsaldur: Í hve mörg ár hefur þú kennt myndmennt? 

 Er að kenna fyrsta árið mitt  

 1-5 ár  

 6-10 ár  

 11-15 ár  

 16 ár eða lengur  
Skrifaðu þínar athugasemdir hér: 
  
Aðrar upplýsingar um starf 

7. Kennir þú eitthvað annað en myndmennt og þá hvað? 

 Nei  

 Já    

 Ef já þá hvað annað  
Skrifaðu þínar athugasemdir hér: 
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8. Ertu almennt ánægð í starfi þínu sem myndmenntarkennari? 

 Já  

 Nei  

 Ef nei, afhverju?  
 

Upplýsingar um skóla 
9. Fjöldi nemenda í skólanum  

 Færri en 50 nemendur  

 50- 99 nemendur  

 100- 249 nemendur    

 250- 399 nemendur    

 400- 549 nemendur  

 550 nemendur eða fleiri   

 Annað  
 

10. Merkið við hvaða bekkir þíð kennið? 
1. bekkur  
2. bekkur  
3. bekkur  
4. bekkur    
5. bekkur  
6. bekkur   
7. bekkur    
8. bekkur   
9. bekkur    
10. bekkur  

 
11. Merkið hvaða bekkir fá menningarfræðslu 

1. bekkur  
2. bekkur    
3. bekkur    
4. bekkur    
5. bekkur    
6. bekkur  
7. bekkur   
8. bekkur    
9. bekkur  
10. bekkur  

 Enginn bekkur fær menningarfræðslu  
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12. Bekkir sem fá ekki kennslu í myndmennt? 
1. bekkur   
2. bekkur  
3. bekkur  
4. bekkur  
5. bekkur  
6. bekkur   
7. bekkur  
8. bekkur  
9. bekkur  
10. bekkur  

 Allir bekkir fær kennslu í myndmennt  
 

Kennsla 
13. Styðst þú við Aðalnámskrá grunnskóla við undirbúning kennslu 

þinnar? 

 Já  

 Nei  
 

14. Hversu mikið notar þú námskrá fyrir myndmennt við undirbúning 
kennslu þinnar? 

 Að hausti þegar vetrarstarfið er undirbúið  

 Við undirbúning hverrar annar  

 Við undirbúning fyrir hverja viku eða mánuð    

 Við daglega undirbúning  
 

15. Hvetja stjórnendur skólans sem þú starfar við þig til 
menningarfræðslu? 

 Já  

 Nei  
 

16. Styðstu við einhverja sérstaka hugmyndafræði í kennslu þinni? 

 Nei  

 Já   

 Ef já, hvaða?  
Skrifaðu þínar athugasemdir hér: 
 
Menningarfræðsla 

17. Hvað er menning að þínu mati? 
Vinsamlegast veldu allt sem við á: 
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 Ég legg áherslu á myndlist og listasögu  

 Ég veit ekki hvað ég á að leggja áherslu á    

 Ég legg áherslu á það sem hver og einn vill að ég leggi áherslu á    

 Ég legg áherslu á virka samvinnu list- og verkgreina    

 Ég legg áherslu á að nemendur klári fyrirfram ætluð verkefni   

 Ég legg áherslu á að kynna staðbundna menningu    

 Ég legg áherslu á samþættingu námsgreina  
 

18. Er markviss stefna tengt menningarfræðslu í þinni heimabyggð? 

 Nei  

 Já  

 Ef já, hvað?  
Skrifaðu þínar athugasemdir hér: 
 

19. Leggur þú menningartengd viðfangsefni fyrir nemendur? 

 Já 

 Nei  
 

20. Hversu oft leggur þú slík viðfangsefni fyrir? 

 Aldrei  

 Sjaldan  

 Stundum  

 Oftast  

 Reglulega  
Skrifaðu þínar athugasemdir hér: 
 

21. Hvað leggur þú helst áherslu á í menningarfræðslu? 

 Ég legg áherslu á myndlist og listasögu  

 Ég legg áherslu á samþættingu námsgreina  

 Ég legg áherslu á að kynna staðbundna menningu    

 Ég legg áherslu á að nemendur klári fyrirfram ætluð verkefni    

 Ég legg áherslu á virka samvinnu list- og verkgreina    

 Ég legg áherslu á það sem hver og einn vill að ég leggi áherslu á    

 Ég veit ekki hvað ég á að leggja áherslu á  
 

22. Hversu oft eða sjaldan notfærir þú staðbundna menningu í kennslu? 

 Aldrei  

 Sjaldan  

 Stundum  

 Oftast   
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 Reglulega  
Skrifaðu þínar athugasemdir hér: 
 
Vettvangsferðir, samstarf við mismunandi aðila eða stofnanir, heimsóknir 
á söfn, vinnustofur o.s.frv. 

23. Hvernig hefur menningartengd samstarf reynst þér? 

 Vel  

 Ágætlega  

 Hvorki vel né illa  

 Má bæta verulega  

 Illa  

 Hef enga marktæka reynslu  
Skrifaðu þínar athugasemdir hér: 
 

24. Er samvinna milli kennara og samþætting námsgreina í þessu 
samhengi? 

 Já  

 Nei  
 

25. Hvað af eftirtöldu gæti styrkt þig í viðleitni til að koma 
menningarfræðslu (enn) betur inn í skipulag þitt? 

 Aðstoð inn í bekk  

 Aukinn tími til undirbúnings  

 Færri nemendur í hóp    

 Aðstoð við skipulag  

 Námskeið og/eða endurmenntun    

 Meiri hvatning  

 Sveigjanleiki í stundaskrá  

 Betri tæknibúnað  

 Aukinn samvinna milli kennara    

 Fræðsla og þekking um framboð mismunandi stofnana    

 Annað?  
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Viðauki B: Viðtalsrammi 

Opnun, almennt um starf kennarans 

Segðu mér frá þínu daglega starfi sem myndmenntarkennari? 

 Hópastærð, hópaskipting 

 Skipulag 

 Rútína 

 Undirbúning 

 Aðgengi að tækni, efni og umhverfið 

 Hafa upplýsingar úr könnun til hlíðar... spyrja nánar út í einstök atriði 

Viðhorf 

Hver er viðhorf skólans/samstarfsfélaga/ nærsamfélags til starf skólans og 

þínu starfi? 

 Samvinna? 

 Jákvæðni/ Neikvæðni 

 Hver væri þinn draumastaða? 

 Hverju má bæta 

 Hvað mögulega stýrir því hvort fólk eru hlynntir til menningarfræðslu 
eða ekki? 

 Ábendingar 

Hvert er þitt viðhorf til menningarfræðslu sem hluti af 

myndmenntarkennslu? 

 Ath! Niðurstöður úr könnun 

Áherslur 

Er eitthvað sérstakt sem skólinn leggur áherslu á í menningartengdu starfi 

og fræðslu? 

 Ath! Niðurstöður úr könnun 

 Áhrif aðalnámskrá grunnskóla á skipulag kennslu og inntaki 

Starf 

 Hvernig lýsir þú inntaki menningartengdra viðfangsefna í starf þínu? 

o Hvaða þættir hafa áhrif á inntakið? Staðsetning, aðgengi 
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o Hvað gengur vel 

o Hvað má bæta 

o Hefur þú einhverja athugasemdir? 

o Hvað finnst þér vanta? 

 Hvernig hefur slíkt starf reynst þér? 

o Jákvætt/Neikvætt 

o Hvað gengur vel 

o Hvað má bæta 

o Hvað finnst þér vanta? 

 Hvernig sérð þú framtíðina fyrir þér í þessum málum? 

o Finnst þér listasöfnin vera nógu aðgengileg? 

o Finnur þú nægilegt menningartengt efni og upplýsingar á 
netinu til að nýta í skólastarfinu? 

o Hvernig sérð þú fyrir þér að tengja menningu í 
nærsamfélagi skólans við skólastarfið? 

o Hvernig myndir þú sjá fyrir þér að gera staðbundna 
menningu (svo sem söfn) sem aðgengilegast fyrir alla 
landsmenn? 

o Getum við nýtt tæknina betur í þessu samhengi? 

Að lokum 

 Eru einhverjar ábendingar, hugmyndir eða draumar sem þú hefur og 
vilt koma til framfæri? 
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Viðauki C: Upplýst samþykki 

Hvolsvöllur, 11. janúar, 2015 

Upplýst samþykki viðmælanda og rannsakanda vegna rannsóknar á 

áhrifum menningarfræðslu á myndmenntarkennslu á Íslandi:  

 

 Markmið rannsóknar er að fá innsýn í starf myndmenntarkennara um 
land allt. Leitast verður eftir að afla upplýsingar um áhrif 
menningarfræðslu á myndmenntarkennslu og er markmið viðtalanna 
að dýpka frekar skilning rannsakanda á stöðu kennara og 
aðferðafræði þeirra innan greinarinnar. 

 Rannsóknin byggist á rafrænni forkönnun og eigindlegum hálfopnum 
viðtölum við myndmenntarkennara á Íslandi. 

 Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta 
hvenær sem er í rannsóknarferlinu. 

 Viðmælanda er frjálst að neita að svara spurningum. 

 Viðmælenda hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í 
hverju þátttaka hans er fólgin 

 Viðmælandi gefur rannsakanda leyfi til að nýta öll rannsóknargögn. 

 Rannsakandi lofar þagnarskyldu og nafnleynd. 

 

Ég er samþykk(ur) þátttöku. 

 

___________________________________________________ 

Viðmælandi 

 

 

___________________________________________________ 

Rannsakandi 
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Viðauki D: Samþykki frá Persónuvernd 
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