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Ágrip 
 
Ritgerð þessi fjallar um upplifun og reynslu útskrifaðra nemenda af veru sinni á 

listnámsbraut Verkmenntaskólans á Akureyri, VMA. Fram kemur að nemendur á 

Íslandi hljóta mismikla kennslu í list- og verkgreinum í grunnskóla. Þeir koma með 

mismunandi veganesti að heiman út í lífið sem hefur áhrif á ákvarðanatökur þeirra um 

framhalds- og háskólanám.  

 Ritgerðin byggir á eigindlegri rannsókn sem gerð var frá nóvember 2007 og 

fram á sumar 2008. Rannsóknargögnin eru hálfopin viðtöl við fyrrum nemendur af 

listnámsbraut þar sem þeir tjá sig um uppvöxtinn, grunnskólagönguna og reynsluna og 

upplifunina af listnámi. Einnig eru sjónræn rannsóknargögn sem eru þeir hlutir sem 

viðmælendur tóku með sér í viðtölin. 

 Megin niðurstöður eru þær að viðmælendur eru ánægðir með það veganesti 

sem þeir fengu með sér út í lífið af listnámsbrautinni. Þeir völdu VMA vegna 

listnámsbrautarinnar og vegna þess að þar er áfangakerfi sem gerði þeim kleift að 

stýra eigin námi og taka aukaeiningar á áhugasviði sínu. Viðmælendur voru ánægðir 

með kennsluna, námskrána og samsetningu námsins. Þeim fannst gott að flétta saman 

listnámi og bóknámi og vísbendingar eru um að nemendur sem ekki eru sterkir í 

bóknámi gengur betur í því eftir að þeir hefja listnámið. Rannsóknin sýnir að 

viðmælendum finnst kennsla í skapandi hugsun vera lykilatriði í listnáminu og upplifa 

sterkt þá vitundarvíkkun og þann þroska sem á sér stað. Þeir telja að kennarinn sé í 

raun sú námskrá sem í gildi er þó markmiðin séu skýr í upphafi, en tengsl á milli 

lærlings og meistara eru sterk. Viðmælendur sem höfðu sterkar fyrirmyndir í listum 

og af handverki í æsku fara frekar í listnám á háskólastigi en þeir sem ekki höfðu 

slíkar fyrirmyndir. Fram kemur að viðmælendur eru þakklátir fyrir að hafa fengið 

tækifæri til að fara á listnámsbraut í framhaldsskóla og ekki síður þeir sem fóru ekki í 

frekara listnám á háskólastigi. Þeir fengu tækifæri til að kynnast heimi lista og 

menningar sem þeir hefðu annars farið á mis við.  

 Rannsóknin sýnir að viðmælendum finnst listnám og listir njóta lítilla 

virðingar bæði í skóla og samfélaginu Þeir finna einnig fyrir fordómum gagnvart 

listnámi. 
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Abstract 
This thesis relates how students who have graduated from the Comprehensive College of 

Akureyri (VMA) did perceive and appreciate their time at the Art Department there. Arts and 

craft education within the primary school system in Iceland is quite variable as is clearly 

demonstrated by those interviewed in this study. Furthermore, individual upbringing plays an 

important role in their decision making. 

 The thesis is based on a qualitative research which spanned the period from 

November 2007 and into the summer of 2008. The research material includes “semiopen” 

interviews with former students from the Art Department in which they talk about their own 

upbringing, education and appreciation of arts studies. The research meterial also includes 

visual data.  

 Main conclusions show that students are happy with the arts education they received 

at the college. They chose VMA chiefly because of the Art Department but also because of 

the credit unit system in force at the college which enabled them to some extent to control 

their own studies and take some extra credits within their own sphere of interest. They were 

pleased with the lectures, curriculum and the combination of subjects. They all liked the 

opportunity offered to combine arts studies and academic programmes and those who did not 

shine at academic programmes realized that they did better in those when they were combined 

with the arts studies. All interviewees are in agreement with the course in creative thinking 

being the most important subject in the Art Department and they perceived very clearly raised 

consciousness and personal development during their time at the Art Department. They 

concur with the teacher representing the actual curriculum even though the objectives are 

clear to begin with because of the strong bond between trainee and master. If the bond is not 

strong it follows that progress in studies is not good and vice versa. Interviewees who grew up 

with strong role models as regards arts and craft do have a stronger inclination to undertake 

arts studies at university level than those who did not. It is quite striking how grateful the 

interviewees are for having had the opportunity to do the arts course at college level, in 

particular those who did not pursue further art studies at university level. They  saw 

themselves as having been offered an introduction to a world of art and culture they would 

otherwise have missed out on completely.  

 It is also quite noticeable that the interviewees perceive scant respect expressed for 

arts studies and art in general both at school and in society as a whole.  
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Formáli 
Ritgerð þessi er 30 einingar og hluti af 60 einingum til meistaraprófs í einstaklings- 

miðuðu meistaranámi við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Leiðbeinandi minn var 

Rósa Kristín Júlíusdóttir lektor við kennaradeild skólans og ráðunautur var Dr. 

Guðrún Helgadóttir.  

 Ritgerðin fjallar um listnám og listnámsbraut Verkmenntaskólans á Akureyri 

séð með augum 12 útskrifaðra nemenda. Talað verður um nemendurna sem 

viðmælendur og reynt að skyggnast inn í hvort þeir fengu uppeldi í listum í æsku, af 

hverju þeir völdu listnámið og hvort og þá hvaða framhaldsnám þeir völdu að loknu 

stúdentsprófi. Fjallað er um listnám í víðara samhengi í grunn- og framhaldsskólum 

landsins. Íslenskur veruleiki er speglaður í skrifum menntunarfræðinga, listamanna og 

fleiri sem mér þótti eiga við það efni sem ritgerðin fjallar um. Skoðuð er þróun 

námskráa í listum fyrir framhaldsskóla í Íslandi, bæði eldri, núverandi og væntanleg 

námskrá með tilliti til þeirra niðurstaðna sem fram komu.   

 Það er von höfundar að ritgerðin verði öðrum hvatning til frekari rannsókna á 

sviði listgreinakennslu hér á landi því fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á því 

sviði. Það er einnig von höfundar að ritgerðin hafi hagnýtt gildi fyrir þá fjölmörgu 

aðila sem um þessar mundir vinna að gerð skólanámskráa í listum fyrir 

framhaldsskóla á Íslandi.  

 Ég vil þakka þeim fjölmörgu aðilum sem aðstoðuðu mig og gerðu þessi skrif 

möguleg. Viðmælendum mínum þakka ég aðstoðina og þær upplýsingar sem þeir 

veittu mér og treystu mér fyrir. Ég þakka leiðbeinanda mínum, Rósu Kristínu 

Júlíusdóttur, fyrir ómælda aðstoð, kennslu og þolinmæðina á þeim þrem árum sem ég 

hef verið nemandi við HA. Einnig þakka ég Dr. Guðrúnu Helgadóttur ráðunauti 

mínum fyrir góðar ábendingar um heimildir og efni. Ólöfu Ingu Andrésdóttur fæ ég 

seint fullþakkað fyrir yfirlestur bæði á rannsóknaráætlun og ritgerð og fyrir þá ófáu 

kílómetra sem gengnir hafa verið meðan á námi stóð. Svövu Hjaltalín þakka ég fyrir 

endanlegan prófarkalestur, góðar ábendingar og hvatningu á lokasprettinum. Auk þess 

þakka ég samkennurum mínum á listnámsbraut VMA fyrir veittan stuðning, miklar og 

góðar samræður um gildi lista og listmenntunar og góðar ábendingar. Að lokum færi 

ég eiginmanni mínum, Stefáni og börnum mínum, þeim Guðbjörgu Þóru og 

Jóhannesi, bestu þakkir fyrir ómælda þolinmæði og veittan stuðning meðan á 

ritgerðarvinnunni stóð.              . 
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1. Inngangur 
 
Sköpunarþörfin hefur fylgt mannkyninu frá öndverðu, fleytt því áfram í þróun og 

þroska og átt sinn þátt í því hvar það er statt í dag. Flest viljum við njóta lista arts1 og 

hafa þær í kringum okkur. En hvaðan koma þær, hvernig hlúum við að þeim og af 

hverju eru þær okkur flestum svo mikilvægar? Þessum spurningum verður seint 

fullsvarað. Við þurfum bæði að læra að njóta lista og finna sköpuninni farveg. Fyrr á 

öldum var listnám á fárra færi og aðeins fyrir fáa útvalda en um þessar mundir geta 

þeir sem hafa áhuga stundað það listnám eða það nám sem hugurinn sendur til. 

 Hugtökin list (e. art) og listir (e. arts) þarfnast nánari útskýringar áður en 

lengra er haldið. Samkvæmt Dissanayake (2003:13–14) var byrjað að skilgreina 

hugtakið list (e. art) sem ,,fallegur hlutur“ (e. beautiful object) á ofanverðri 18. öld 

eða eftir iðnbyltinguna. Nálgast var orðræðuna um hugtakið list út frá fagurfræðilegri 

og háleitri upplifun. Listform sem stóðust fagurfræðilega skilgreiningu og voru 

auðkennandi sem vettvangur listarinnar voru málverk, skúlptúr, tónlist, dans og 

ljóðlist. Vettvangurinn samanstóð af galleríum, söfnum, tónleikahúsum, 

gagnrýnendum og menntastofnunum en honum fylgdi einnig sú slagsíða að skilgreina 

lág- og hámenninguna í þjóðfélaginu. Fyrir tíma iðnbyltingarinnar var litið á listina (e. 

art) með öðrum augum og hún talin hafa meiri tengingu við venjulegt líf svo sem í 

trúarsiðum, innanhús og utanhús skreytingum og sagnahefðina sem gekk frá kynslóð 

til kynslóðar. Með öðrum orðum listin var órjúfanlegur hluti hins daglega lífs og ekki 

skilgreind með fagurfræðilegum útskýringum. Hugtakið list var þá skilgreint með því 

sem við köllum handiðn, leikni, fagkunnátta eða annað sem var vel gert. Skilgreining 

hugtaksins list á Vesturlöndum er ung og samofið hugtökum eins og verslun, 

verslunarvöru, eignarhaldi, framförum, sérhæfingu, einstaklingshyggju og 

auglýsingaþjóðfélagi. Listirnar (e. the arts) hafa hins vegar alltaf verið með okkur og 

eru samofnar mannkynssögunni svo langt aftur sem hún nær (Dissanayake, 2003:13–

15). 

 

                                                 
1 Í ritgerð þessari verður orðið arts eða listir notað sem samheiti yfir allar listgreinar en orðið art eða 
list verður notað yfir hugtakið myndlist. Arts education er þýtt sem listnám en art education þýtt sem 
myndlistarnám.  
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1.1 Markmið  

Markmiðið með rannsókninni, sem unnin var með eigindlegri aðferð, var að varpa 

ljósi á og kanna gildi listnáms á framhaldsskólastigi fyrir nemendur sem þar hafa 

stundað nám. Athugað var hvað olli brautarvali þeirra, hvaða áhrif það hafði á þá að 

stunda nám á listnámsbraut, hvernig staðið var að listnáminu, hvort og þá hvernig 

kynjamunur birtist og hvort námið hafði áhrif á val  þeirra á framhaldsnámi eða starf. 

Einnig var athuguð kynni nemenda af listum og handverki í æsku og upplifun þeirra 

af list- og verkgreinakennslu í grunnskóla. Reynt var að setja þeirra upplifun og 

lýsingu á listnáminu í víðara samhengi og borið saman við erlendar og innlendar 

rannsóknir og skrif fræðimanna um listir og listmenntun. Viðfangsefnið var skoðað út 

frá mörgum sjónarhornum, fræðimanna, nemenda, kennara og yfirvalda til þess að fá 

sem gleggsta mynd af fyrirbærinu listmenntun. 

 

Rannsóknarspurning verkefnisins er: 

 Hvaða áhrif hefur það á nemendur að stunda nám á listnámsbraut og hvaða 

áhrif hefur listnámið á val þeirra á framhaldsnámi eða starfi.  

 Tilgangurinn með rannsókninni var að öðlast dýpri skilning á listnámi, varpa 

ljósi á aukið vægi listnáms og kennslu í skapandi hugsun á 21. öldinni, kanna gildi 

listnáms fyrir nemendur listnámsbrautarinnar og hvernig námið hefur nýst þeim.  

 Samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla eru sex kjörsvið fyrir listir: dans, 

almenn hönnun, handverkshönnun, margmiðlunarhönnun, myndlist og tónlist, 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla. Listir, 1999:13). Innan listnámsbrautar VMA eru þrjú 

kjörsvið en tvö þeirra eru til umfjöllunar í ritgerðinni, myndlistarkjörsvið og 

hönnunar- og textílkjörsvið.  

 

Nálgun 

Viðmælendur mína, sem valdir voru með aðferð tilgangsúrtaks (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003:252) bað ég að koma með einn hlut/myndverk sem tengdist þeim 

persónulega. Var hann/það notað í ritgerðinni sem sjónrænt rannsóknargagn (Flick, 

2006:233 og 273–274) og frásagnarsjálf meðrannsakenda minna. Eisner (1998:21–23) 

segir að með því að nota sem fjölbreytilegastar leiðir í menntunarrannsóknum verði 

sviðið auðugra og víðtækara og fannst mér því áhugavert að nota bæði viðtalsformið 

og sjónræn rannsóknargögn. Tekin voru óstöðluð djúpviðtöl við 12 útskrifaða 
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nemendur2, af listnámsbraut VMA og niðurstöður rannsóknarinnar byggja á 

upplýsingum úr þeim. Viðmælendur sögðu frá upplifun og kynnum sínum af listum í 

æsku og einnig frá list- og verkgreinakennslu í grunnskóla. Skoðað var hvað hafði 

áhrif á val þeirra á námi í framhaldsskóla og hvaða nám þeir völdu eftir stúdentspróf. 

Nokkrir fóru aðra leið en í listnám á háskólastigi eftir dvöl á listnámsbrautinni. Það er 

því þarft að rannsaka og skoða hvaða gildi námið hafði fyrir þá sem einstaklinga og 

þjóðfélagsþegna og hvernig áhrif það hafði á lífssýn þeirra, náms- og starfsval. Einnig 

var skoðað hverjir fóru í áframhaldandi list- og/eða hönnunarnám og hvernig 

listnámsbraut framhaldsskólans nýttist þeim í háskóla- eða sérskólanámi þeirra. 

Fróðlegt er að bera saman hvaða áhersluþættir úr listnáminu nýttust þeim best í 

framhaldsnáminu og skoða áherslur í námskránni fyrir listir með hliðsjón af því. 

Viðtölin fóru fram frá desember 2007 til júlí 2008 og úrvinnsla gagna hófst snemma 

vors 2008 og lauk vorið 2009.  

  

1.2 Vettvangur  og gildi verkefnisins 

Þegar rannsóknavettvangurinn á Íslandi er skoðaður kemur í ljós að lítið hefur verið 

gert af menntunarrannsóknum er tengjast framhaldsskólanum. Engar rannsóknir hafa 

verið gerðar sem tengjast listnámi á framhaldsskólastigi og því ljóst að brýn þörf er á 

þeim. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hér á landi um listnám tengjast leik- og 

grunnskólastiginu. Komið verður inn á rannsóknir Jóhönnu Þ. Ingimarsdóttur, 

Áhersluþætti í myndlistarkennslu í grunnskóla og rannsókn Rósu Kristínar 

Júlíusdóttur, Hlutverk myndsköpunar í daglegu lífi ungmenna. Einnig verður komið 

inn á meistaraprófsritgerðina Forvitni, skilningur, áræðni sem er könnun á námskrá 

og kennsluháttum við myndlistardeild Listaháskóla Íslands (LHÍ) og var unnin af 

Björgu Árnadóttur 2007. Þá mun ég styðjast við erlendar rannsóknir á listnámi sem 

tengjast framhaldsskólum og þjóðfélaginu og skrifum erlendra fræðimanna á sviði 

listgreina og sjónlista.3 Flestar rannsóknir í listgreinakennslu tengjast 

grunnskólastiginu eða upp að 18 ára aldri til dæmis K-124 skólakerfinu í 

                                                 
2 Í rannsókninni er hugtakið ,,viðmælandi“ notað yfir þá nemendur sem talað var við. 
3 Hugtakið sjónlistir verður notað í meistaraprófsritgerðinni eins og það er skilgreint í Aðalnámskrá 
framhaldsskóla og felur í sér frjálsa myndlist, iðnhönnun, byggingarlist, kvikmyndalist, ljósmyndun, 
tölvugrafík og mál- og textílverk af ýmsum toga. Sameiginlegt markmið allrar sjónlistakennslu er að 
gera nemendum kleift að skilgreina myndræna hugsun og gera þá læsa á sjónrænt umhverfi sitt, hvort 
sem viðfangsefnið er fagurlistaverk, listasöfn eða ,,myndmál götunnar” (Aðalnámskrá framhaldsskóla. 
Listir. 1999). 
4 Með K-12 er átt við bandaríska grunnskóla, frá 1. til 12. bekk skyldunáms. 
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Bandaríkjunum. Algengast er að rannsóknir og bækur tengist kennslufræðilegri 

nálgun listgreinakennslu, innihaldi námskráa og þeirri stefnumörkun sem er í 

listgreinakennslu í hinum vestræna heimi.  

 Ljóst er að meira hefur verið rannsakað hvernig listgreinakennslan fer fram en 

hvernig nemendur upplifa hana. Hlið listgreinakennarans er skoðuð. Það er því bæði 

brýnt og fróðlegt að skoða upplifun og skilning nemenda sjálfra á listnámi og þá ekki 

síst vegna þeirra breytinga sem fyrirhugaðar eru með tilkomu nýrra laga um 

framhaldsskóla frá 2008. Þó er hægt að finna rannsóknir sem sýna hlið nemenda eins 

og til dæmis rannsóknir Rósu Kr. Júlíusdóttur (2003), Rantala (1997) og Rantala og 

Lehtonen (2001). Úrtak Rósu var annars vegar nemendur sem höfðu sótt námskeið í 

myndlist og hins vegar nemendahópur úr grunnskóla. Rannsóknir Rantala (1997) og 

Rantala og Lehtonen (2001) fjalla um sjálfsmynd og tjáningarmáta finnskra unglinga 

sem sækja myndlistarnámskeið og hvernig myndlistariðkun hefur áhrif á sjálfsmynd 

þeirra, eykur lífsgæði þeirra og veitir þeim lífsfyllingu. Fram kemur í umfjöllun Rósu 

(2006:85) um rannsókn sína að skýringar nemenda á eigin myndverkum styðja þá 

kenningu að frásagnarsjálf5 (e. narrative identity) skapi eigin lífssögu gegnum 

munnlega frásögn. 

 Fjöldi fræðimanna hefur rannsakað, skrifað um og fært rök fyrir mikilvægi 

listgreinakennslu á öllum skólastigum. Á skrifum þeirra verður rannsókn þessi byggð. 

Efland (1990:110–130) segir að frá því á 19. öld hafi verið sterkir málsvarar þess að 

kenna listir í bandarískum skólum. Ýmsir höfðu þá skoðun að listgreinakennsla væri 

ómissandi þáttur skólastarfs en birtingarformið var mismunandi og gekk hugmynda- 

fræði Perkins á 19. öld til dæmis út á iðnhönnun fremur en listgreinakennslu, (Efland, 

1990 og Eisner og Day, 2004:1). Seinna setti Howard Gardner (1990) fram þá skoðun 

að listiðkun hefði þroskandi áhrif á greind (Siegesmund, 1998:199).  

 Á haustdögum 2008 voru haldnar ráðstefnur á vegum Menntamála- 

ráðuneytisins í Reykjavík og Akureyri til að kynna ný lög um leik-, grunn- og 

framhaldsskóla. Ég sat báðar ráðstefnurnar og það vakti athygli mína að áhersla á list- 

og verkgreinar á að vera meiri í nýju lögunum en er í þeim eldri. Ræðumenn á báðum 

stöðum töluðu mikið um listmenntun og gildi þess að viðhalda verkþekkingu og 

verkmenningarsögu okkar Íslendinga. Í hönd fara spennandi tímar þar sem skólar í 

                                                 
5 Rósa Kr. Júíusdóttir útskýrir hugtakið frásagnarsjálf sem hið endalausa ferli að skapa eigin lífssögu. 
Með því að segja sögu af eigin myndverkum opnast ungmennum ótal túlkunarmöguleikar sem 
endurspegla sýn þeirra á lífið og veröldina í kringum þau (Rósa Kr. Júlíusdóttir, 2006: 87). 
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landinu leggjast í það verk að semja nýjar skólanámskrár. Framhaldsskólunum er 

gefið nokkuð mikið frelsi í ritun námskráa þó Menntamálaráðuneytið setji fram 

ákveðinn viðmiðunarramma hvað varðar einingafjölda í kjarna og á kjörsviði.  

 Áhugi minn á þessu rannsóknarefni er sprottinn af þeirri staðreynd að allan 

minn starfsferil hef ég fengist við kennslu listgreina, fyrst í grunnskóla og síðan í 

framhaldsskóla þar sem ég hef kennt greinar sem tengjast myndlist og textíl. Þann 

tíma hef ég veitt því eftirtekt hversu mikilvægt það er að hlúa vel að hinum skapandi 

þætti sem í flestum býr. Sagan segir okkur og staðfestir að listtjáning er ein af 

frumþörfum okkar í lífinu og hægt er að rekja þá tjáningu allt að 25. – til 30.000 ár 

aftur í tímann. Þessi tjáning hefur verið látin sitja á hakanum í skólakerfi Vesturlanda 

síðastliðin hundrað ár en ofuráhersla verið á bóknám og staðreyndanám með megin 

áherslu á stærðfræði, raungreinar og tungumál. Vonandi bera nýjar námskrár á Íslandi, 

Bandaríkjunum, Bretlandi og víðar, vitni um að þetta sé að breytast.  

 Meistaraprófsritgerðinni er skipt upp í sex meginkafla. Hún hefst á inngangi 

þar sem er almenn reifun á viðfangsefninu, mín persónulega tenging við það og 

rökstuðningur fyrir mikilvægi rannsóknarinnar. Annar kaflinn skiptist í nokkra 

undirkafla þar sem fram kemur sögulegt yfirlit listgreinakennslu, námskrár listnáms 

hérlendis og erlendis, mikilvægi listnáms, gildi sköpunar, skóli fyrir alla og jöfn 

tækifæri til náms. Þriðji kaflinn fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar. Henni er lýst 

í nokkrum undirköflum þar sem fram koma markmið og viðfangsefni rannsóknarinnar 

og rannsóknarspurning. Einnig kemur fram rökstuðningur fyrir vali á 

rannsóknaraðferð, tilhögun á úrvinnslu gagna og hvernig að rannsókninni var staðið. Í 

fjórða kaflanum eru settar fram niðurstöður í nokkrum undirköflum og í fimmta kafla 

er umfjöllun um niðurstöður. Í sjötta kafla er samantekt og ábendingar og 

rökstuðningur fyrir gildi rannsóknarinnar fyrir mig, skólakerfið og þjóðfélagið. 

Ennfremur eru ábendingar um frekari rannsóknir sem tengjast sviðinu og hvað er að 

gerast í námskrármálum í listnámi hér á landi á vordögum 2009.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
 
Í kaflanum hér á eftir er settur fram fræðilegur bakgrunnur fyrir rannsókn á listnámi, 

námskrá í listum, erlendar og innlendar og sýn fræðimanna á gildi listmenntunar og 

lista almennt í samfélagi manna. Sótt verður í smiðju ýmissa námskrárfræðinga, 

listamanna og menntunarfræðinga á sviði lista fyrr og nú en með lestri fræðirita og 

rannsókna hef ég reynt að nálgast viðfangsefni mitt.  

 

2.1 Sögustiklur 

Til glöggvunar ætla ég að koma inn á sögu sjónlistarkennslu (e. teaching the visual 

arts).  Efland (1990:1) segir að svo lengi sem listamenn, listunnendur og listsýningar 

hafa verið til, þá hafi farið fram kennsla í listum og hvert menningarsamfélag hefur 

notað sína aðferð til að koma þekkingu frá sérfræðingi yfir til nýliða. Þannig hefur 

sagan þróast en á miðöldum sá prestastéttin eða listamennirnir sjálfir um fræðsluna 

sem síðan færðist yfir til iðngildanna á seinni hluta miðalda (Efland, 1990:2). Á 

sextándu og sautjándu öld fóru veraldlegar listaakademíurnar að myndast með 

stuðningi og vernd hirðanna í Evrópu.  

 Samkvæmt Efland (1990:71) var byrjað að kenna listasögu í háskólum í 

Bandaríkjunum í upphafi 20. aldar í tengslum við sjálft listnámið en í Evrópu var hefð 

fyrir því að aðskilja listasögukennslu frá listnáminu. Mörg og misjöfn ,,módel“ í 

kennslu lista voru reynd í háskólum bæði austan hafs og vestan og ekkert eitt þótti eða 

þykir betra en annað en það sem einkenndi þróunina var fjölbreytileikinn sem 

endurspeglaði þörfina á sérhæfingu í hinu iðnvædda þjóðfélagi (Efland, 1990:71). 

 Sérfræðingar á sviði lista (Eisner og Day, 2004:5; Freedman, 2003:69; Efland, 

1990:2) eru sammála að nauðsynlegt sé að skoða sögu listgreinakennslu og listasögu 

til þess að átta sig á samtímanum og hvaða kennslufræðilegu áherslur eru 

nauðsynlegar. Á okkar tímum einkennist því kennsla í listum af fjölbreytni. Hún fer 

fram í gegnum mjög flókið kerfi, formlegrar fræðslu í listaskólum, verkmenntaskólum 

og skyldunámi hverskonar og óformlegrar fræðslu á listasöfnum og safnakennslu, 

útgáfustarfssemi og í fjölmiðlum (Efland, 1990:2). 

 Ekki verður litið fram hjá þeirri staðreynd að konur hafa ekki haft sama 

aðgengi og karlmenn að listmenntun eða listiðkun í gegnum aldirnar. Í eigindlegri 
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rannsókn frá 1990 unnin af Val Walsh skoðar hún lífssögur og list 19. og 20. aldar 

listakvenna. Walsh sem er sjálf listakona, fór í gegnum listmenntun á háskólastigi í 

Bretlandi, starfaði sem listakona og kennir listir á háskólastigi þar í landi. Hún fjallar 

um og færir rök fyrir því að konur hafa lifað í karllægum heimi og þurft að lúta þeim 

karllægu sjónarmiðum sem uppi hafa verið í samfélaginu á hverjum tíma. Eftir að 

konur fengu aðgengi að listnámi og hófu að stunda listir hafa þær átt mun erfiðara 

uppdráttar heldur en karlar og tengir Walsh það því að þeir hafa verið og eru ennþá að 

mestu leyti við völdin í heiminum og hafa peningavaldið einnig í höndum sínum 

(Walsh, 1990:147–148). 

 

2.2 Straumar og stefnur í kennslu listgreina á 20. öldinni 

Í grein sinni, Why do we teach art today? (1998:199–208) fjallar  Siegesmund um þá 

sögulegu meginstrauma sem hafa verið í listgreinakennslu eftir seinni 

heimsstyrjöldina samkvæmt Efland (1990:260). Þeir eru: Expressionists eða tjáistar, 

reconstructivists eða umbótasinnar og scientific rationalists eða vísindarökhyggjufólk 

en hver flokkur á sína talsmenn (Siegesmund, 1998:199). Aðaláherslur tjáista eru þær 

að listgreinakennsla snýst um að viðhalda hinum nærandi og sjálfstæða 

hugmyndaheimi barnsins og er notuð til að tjá tilfinningar. Listin er ákveðið athvarf 
og gerir okkur skýrari, hreinsar hugann og skerpir. Listin liggur fyrir utan 

vitsmunaleg viðfangsefni og framlag hennar er sú lífsfylling sem hún gefur (Efland, 

1990:260–261; Siegesmund, 1998:200–201).  

 Umbótasinnar (Efland, 1990:261; Siegesmund, 1998:201–204) stefna að 

þrennu: endursköpun, nýsköpun og umbótum og þeir líta á listina sem tæki fyrir 

sögulega og siðferðilega leiðbeiningu sem getur umbreytt einstaklingum og 

þjóðfélagi. Umbótasinnar eru meðvitaðir um mátt námsefnisins og hafa áhyggjur af 

staðlaðri útkomu sem virðist ,,eðlislæg“ í skólanum og vilja segja skilið við 

stöðlunina. Þeir segja að ásættanlegt kennslufræðilegt hlutverk listgreinakennslu sé að 

auðvelda kennslu í öðrum greinum í þeim tilgangi að kenna gagnrýna hugsun. Efland 

og Eisner hafa báðir verið talsmenn umbótasinna en Eisner hefur einnig verið 

talsmaður vísindarökhyggjunnar (Siegesmund, 1998:201–204). 

 Þeir sem aðhyllast vísindarökhyggju vilja stuðla að listgreinakennslu sem er 

byggð á raunvísindalegum grunni og halda því fram að listgreinakennsla sé fræðigrein 

sem þarf að rannsaka. Aðrar akademískar fræðigreinar hafa komið sér upp 

vísindalegum vinnubrögðum til að þróa sína eigin skilgreiningu á faginu. Til þess að 
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listgreinakennsla verði gild innan háskólasamfélagsins þarf greinin að eigi sér 

þekkingarfræðilegar rætur og hana þarf að rannsaka eins og hverja aðra fræðigrein 

(Efland, 1990:261; Siegesmund, 1998:204–208).  

 Það sem telja má merkilegt við flokkun Siegesmund (1998:206) er að einungis 

vísindarökhyggjusinnar setja fram heimspekileg og sálfræðileg rök fyrir 

listgreinakennslu  sem byggir á þekkingarfræðilegum grunni. Eins og Siegesmund og 

Efland segja þá geta þróunarvísindin lítið sagt okkur um hvað það táknar að vera 

listrænn. Flokkunarfræðin getur sýnt hvað gerist en ekki hvers vegna það gerist og 

fjölgreindarkenningin tengist í raun ekki sjónlistum beint þannig að hún kemur ekki 

með þekkingarfræðileg rök fyrir listgreinakennslu. En listgreinakennsla þarfnast 

þekkingarfræði sem nær yfir tilfinningar, hugmyndir og sjónrænar skynjanir. Í 

niðurstöðum greinarinnar kemur fram að það gengur ekki lengur fyrir listir að vera 

aðskilið áþreifanlegt svið þekkingar sem er utan skynsemi eða vitsmuna og því síður 

að vera hlutlaust tæki til að skapa félagslega sjálfsvitund (e. social self-awareness). 

Listir liggja samt sem áður á sviði tilfinninga og skynjunarhugtaka sem gefa okkur 

sýn inn í það að vera, höfða til og skilja eða að skilja heiminn (Siegesmund, 

1998:212). 

 

2.2.1 Erlend skrif um  námskrár í listum  

Fræðimenn hafa skrifað um gildi námskráa og nauðsynlegar breytingar sem þurfa 

reglulega að verða á innihaldi þeirra og áherslum. Í námskrám eru markmið sem segja 

til um að hverju skuli stefnt í námi. Þær koma að ,,ofan“ en verða ekki til í 

,,grasrótinni“ á vettvangi. Kerry Freedman (2003:106) segir að námskrár endurspegli 

vonir og drauma en Eisner (2002:148) að þær séu þungamiðjan í því ,,fyrirtæki“ sem 

menntun er. Námskrár ber að skoða úr ákveðinni fjarlægð sem heildarskipulag með 

það mikla breidd að þær stuðli að vitsmunalegum þroska við hæfi hvers og eins 

(Eisner, 2002:148).  

 Kerry Freedman (2003:xi) segir að í fyrstu námskrá í sjónlistum (e. visual art) 

fyrir almenna skóla í Bandaríkjunum frá seinni hluta 19. aldar gæti sterkra áhrifa af 

iðnaðar- og hönnunarteikningum sem bárust þangað frá Bretlandi og Þýskalandi. Á 

fyrri hluta 20. aldar voru áherslurnar á siðferðileg gildi og fagurfræði sem lærðist af 

myndum. Eftir fyrri heimsstyrjöldina var áherslan á sjálfstjáningu barna í gegnum 

listir og á tímum kreppunnar miklu voru áherslur á fagurfræði hversdagsleikans 

(Freedman, 2003: 9). Með því að skoða fortíðina getum við betur áttað okkur á 
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nútímanum og skilið það samhengi sem er á milli áherslna í sjónlistarkennslu og 

reynslu samtímans á hverjum tíma og með breyttu þjóðfélagi breytast einnig áherslur í 

kennslu. Í ljósi sögu listgreinakennslu er gott að rannsaka hina sjónrænu menningu  

(e. visual culture) í kennslufræðilegu samhengi. Freedman segir að list sé í eðli sínu 

menntun og hún geti hjálpað okkur að skilja heiminn á einstakan hátt (Freedman, 

2003:9). 

 Parsons (2004:775, 1998:103) telur að samþætting námsgreina í listum og 

samþætting við aðrar greinar (e. integrated curricula) sé skynsamleg og beri vott um 

nútímalegan hugsunarhátt. Parson (2004:778) vitnar í Dewey sem var upphafsmaður 

,,verkhyggjunnar“ og samþættingu námsgreina en hann birti hugmyndir sínar fyrst 

árið 1899 í bókinni The School and Society. Hann hélt því fram að nemendur þyrftu 

að kynnast gildum hinnar mismunandi tegundar af þekkingu, bæði verklegrar og 

bóklegrar. Fyrir rúmum hundrað árum sagði Dewey að samfélagið hafi tekið 

gagngerri og róttækri breytingu og ef menntunin ætti að hafa einhverja merkingu fyrir 

lífið yrði hún að taka algerri umbreytingu (Þýtt af Gunnari Ragnarssyni fyrir Uppeldi 

og menntun úr The School and the Society, 1999:169). Orð Deweys eru ennþá í fullu 

gildi og eiga vel við um þessar mundir og gætu eins verið skrifuð í upphafi 21. 

aldarinnar eins og í upphafi þeirrar 20. 

 Námskrár í listum á grunn- framhalds- og háskólastigi eru mismunandi eftir 

löndum, sumar eru almennar en aðrar nákvæmar og markmiðsmiðaðar. Í grein eftir 

Bachar og Glaubman (2006:3) fjalla höfundar um listgreinakennslu í Ísrael og halda 

því fram að námskrár þar séu frekar opnar og óskilgreindar og kennsla í listum sé nær 

eingöngu háð þeirri menntun og bakgrunni sem hinir mismunandi listgreinakennara 

búa yfir.  

 James U. Grey og Ronald N. MacGregor (1991) hafa um langt árabil 

rannsakað listgreinakennslu í Kanada með tilliti til innihalds í námskrá fyrir listir og 

aðferðir listgreinakennara. Þeir framkvæmdu eigindlega rannsókn á árunum 1985 – 

1988 þar sem þeir heimsóttu 59 gagnfræðaskóla í Kanada og tóku viðtöl við jafn 

marga myndlistarkennara. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 

myndlistarkennarinn er í raun námskráin sem hann kennir eftir. Kennarar gera flestir 

kennsluáætlun fyrir eina önn fram í tímann sem oft á tíðum á lítið skilt við sjálfa 

kanadísku námskrána sem þeim ber að kenna eftir. Hver myndlistarkennari hefur sín 

sérkenni sem ákvarðast af myndlistarnámi hans og áhugasviði og þeir hafa ákveðið 

sjálfsforræði í kennslutilhögun. Þeir segja að námskrá fyrir listir sé einangrað 
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fyrirbæri og ekki sé litið sömu augum þótt myndlistarkennarar fari ekki eftir því sem 

þar stendur eins og kennarar í bóklegum greinum (Grey og MacGregor, 1991:47–57). 

 Mismunandi áherslur eru um innihald, kennslutilhögun og gildi námskráa. Í 

rannsókn Warburton (2006:11) kemur fram að í mörgum tilfellum vita 

listgreinakennarar lítið hvað stendur í námskrám eða hvað þeir eiga að kenna, þeir 

kenna meira af vana eins og þeir hafa alltaf gert. Kendra L. Arnold (2006) 

myndlistarkennari í New Mexico gerði rannsókn á þekkingu myndlistarkennara á 

lögum og reglugerðum um listgreinakennslu. Innan við helmingur kennaranna í 

rannsókninni vissu að listgreinar urðu að kjarnagrein í Bandaríkjunum árið 1994 og 

höfðu því kennsluáherslur og kennslutilhögun ekki breyst við lagasetninguna. Eisner 

(2002:xi) heldur því fram að þrátt fyrir að listir hafi verið gerðar að kjarnagrein þá sé 

það einungis í orði en ekki á borði og í staðinn hafi listirnar í skólakerfinu verið settar 

út á brúnina. Fram kemur hjá Eisner að skólar líti á það sem hlutverk sitt að efla 

vitsmuni nemenda og helstu leiðir til þess eru gegnum kennslu í stærðfræði, 

raungreinum, lestri og skrift (Eisner, 2002:xi). Eisner (2002:xii) gagnrýnir mjög 

þennan hugsunarhátt og heldur fram að flóknasta form hugsunar eigi sér stað þegar 

nemendur fái tækifæri til að vinna í merkingabærri sköpun hugmynda í formi lista.  

 Ljóst er af því sem fram hefur komið hér að erlendar námskrár eru 

mismunandi eftir löndum og fylkjum í Bandaríkjunum og það virðist ekki nægja að 

listir séu kjarnagrein til að auka vægið þeirra og virðingu.  

 

2.2.2 Fagmiðuð myndlistarkennsla – DBAE og samþætting námsgreina 

Árið 1982 fékk Getty-stofnunin í Kaliforníu til liðs við sig marga fræðimenn í listum 

til að vinna að námskrá í heildstæðri myndlistarkennslu (Rósa Kr. Júlíusdóttir, 

1998:13). Í stuttu máli má segja að það sem kom út úr vinnu fræðimannanna var hin 

svokallaða fagmiðaða myndlistarkennsla eða DBAE–kennslunálgun (e. Discipline 

Based Art Education). Eisner hefur skrifað mikið um hana og er einn af 

upphafsmönnum aðferðarinnar í Bandaríkjunum. Árið 1992 fékk Getty-stofnunin 

Stephen Mark Dobbs til að ritstýra gerð bókarinnar The DBAE–Handbook sem er 

nokkurs konar kennslubók í fagmiðaðri myndlistarkennslu. Bókin er ætluð bæði 

fræðimönnum á sviði lista, námskrárfræðingum og listgreinakennurum á grunn- og 

framhaldsskólastigi. Í henni er farið yfir helstu þætti sem taldir eru skipta máli í 

listgreinakennslu. Rauðu þræðirnir eða fræðigreinarnar sem DBAE–kennslunálgunin 

byggir á eru: listsköpun, listasaga, listgagnrýni og fagurfræði. Við sköpum list, 
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njótum listar, lærum að skilja list í tengslum við ólíka menningarheima og við lærum 

að hafa skoðun á list (Rósa Kr. Júlíusdóttir, 1998:14).  

 Námskráin fyrir grunn- og framhaldsskóla í listum á Íslandi frá 1999 er í takt 

við fagmiðaða myndlistarkennslu, DBAE og Eisner og segja má að stefnan eða 

aðferðin hafi haft töluverð áhrif hér á landi. Fagmiðuð myndlistarkennsla er vel 

útfærð og úthugsuð kennslufræðileg nálgun sem hægt er að nota í hvaða námsgrein 

sem er. Þar koma fram flestir þeir þættir sem listgreinakennarar geta samsamað sig og 

sætt sig við að þjálfa í kennslu. Með aðferðinni má efla hugmyndaflug gegnum 

skynfærin, þjálfa tæknilega færni, efla gagnrýna hugsun, tengja listasöguna við 

listgreinakennslu og menningarlegt umhverfi og kenna nemendum að meta gildi lista 

með fagurfræðilegri og heimspekilegri nálgun (Eisner, 2002:26–27). Í áföngum eins 

og SJL1036 og SJL2037 (sjónlistir 103 og 203) á listnámsbrautum fyrir 

framhaldsskóla er að einhverju leiti verið að taka mið af fagmiðaðri 

myndlistarkennslu eða DBAE – kennslunálguninni. 

 Barrett (2003:22–39) segir frá tilfellarannsókn sem gerð var í Vancouver 

School of Arts and Academics, þar sem allar námsgreinar eru samþættar við 

listgreinar. Helstu niðurstöður Barretts eru þær að auðvelt og farsælt er að samþætta 

námskrá 12–18 ára nemenda í venjulegum ríkisskóla í listum við almennt bóknám, 

svo sem stærðfræði, raungreinar, félagsfræði og tungumál. Efland (2002:103) er sama 

sinnis og bendir á leiðir bæði í listgreinakennslu og að samþætta listnám við aðrar 

námsgreinar. Samþætting listgreina innbyrðis og samþætting við aðrar greinar er ein 

af þeim kennsluaðferðum sem Eisner (2002:39–42) bendir á sem góða leið til að brúa 

bil milli ólíkra námsgreina og til að virða og skilja allt skólastarf. 

 Lítið er unnið með samþættingu listgreina við aðrar námsgreinar í 

framhaldsskólanum hér á landi en á svo kölluðum ,,Opnum dögum“ eða 

,,Þemadögum“8 er mikið unnið með samþættingu hinna ýmsu listgreina sem hefur 

gefist mjög vel. Fróðlegt verður því að heyra hvaða skoðun viðmælendur mínir hafa á 

                                                 
6 SJL 103 – Teikning og merking. Í áfanganum læra nemendur grunnatriði teikningar, (Aðalnámskrá 
framhaldsskóla, 1999. Listir, bls. 28) 
7 SJL 203 – Form-, efnis- og litafræði og markaðsfræði. Lögð er áhersla m.a. á forsendur 
myndbyggingar og þjálfun í að beita litum á markvissan hátt, (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999. 
Listir, bls. 31). 
8 Á ,,Opnum dögum“ eða ,,Þemadögum“ er hið hefðbundna skólastarf brotið upp og nemendur fá 
tækifæri til að vinna á óhefðbundinn hátt í hinum ýmsu greinum eða hlýða á hvers konar fyrirlestra eða 
uppákomur. 
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samþættingu listgreina og hvernig þeir upplifa listnámið í samanburði við hefðbundið 

bóknám.  

 

2.2.3 Eldri námskrár í listum hér á landi og fyrirhugaðar breytingar 

Á Íslandi kom fyrsta námskrá fyrir framhaldsskóla út í apríl 1986. Hún átti aðeins að 

vera til viðmiðunar skólaárið 1986 – 1987 en önnur útgáfa kom út í apríl 1987. Í henni 

var gert ráð fyrir myndmennta- og handíðabraut sem lyki með stúdentsprófi og gaf 

alls 140 einingar. Þetta er sú námskrá sem ég kenndi fyrst eftir í framhaldsskólanum. 

 Næsta námskrá fyrir framhaldsskóla leit dagsins ljós árið 1990 en starfshópur 

hafði verið skipaður í Menntamálaráðuneytinu 1989 til að vinna að henni. Þar inni er 

myndmennta- og handíðabrautina einnig að finna. Engu var breytt frá fyrri námskrá 

nema einingafjöldanum í verk- og listgreinum sem fór úr 40 niður í 36 einingar. Það 

er því ljóst að myndlistarbrautin við Fjölbrautaskólann í Breiðholti, FB, hefur verið 

sér á báti á þessum tíma. Hún var stofnuð um leið og skólinn eða 1975 og hefur allar 

götur síðan útskrifað nemendur með stúdentspróf af listnámsbraut. Menntaskólinn á 

Akureyri, MA, hefur um langt árabil útskrifað nemendur af listnámsbrautum, bæði 

myndlistar- og tónlistarbraut, en MA hefur ekki séð um kennsluna, hún fór fram í 

Myndlistaskólanum á Akureyri og fer fram í Tónlistarskólanum á Akureyri.  

 Menntaskólinn við Hamrahlíð, MH, var stofnaður 1966 og var fyrstur til að 

útskrifa nemendur með stúdentspróf af tónlistarkjörsviði árið 1975 og má segja að 

hann hafi rutt brautina bæði hvað varðar áfangakerfið og listnám. MH hefur hins 

vegar lagt niður tónlistarkjörsvið sitt en nú er skólinn með listdanskjörsvið til 

stúdentsprófs og er hann eini framhaldsskólinn á landinu með slíka braut. Þetta er gert 

í samstarfi við Listdansskóla Íslands og aðra listdansskóla. Bóknámið er stundað í 

MH en annað í listdansskólunum. 

 Viðmælendur mínir þekkja námskrá í listum frá 1999 en þeirra nám til 

stúdentsprófs tók mið af henni. Til stúdentsprófs eru ennþá lögbundnar 140 einingar, 

92 í bóknámi og 48 í listnámi en þar af eru 19 einingar í fagbóknámi tengdu 

listnáminu svo sem myndlistarsaga, hönnunar- og textílsaga og listir og menning.  

 Listnámsbrautin við VMA er byggð þannig upp að allir nemendur taka 25 

einingar sameiginlega9 en það eru áfangarnir Sjónlistir 10410 og 203, Módelteikning 

                                                 
9 Kjarnaáfangar 
10 Á listnámsbraut VMA er fyrsti áfangi í sjónlistum kenndur sem fjögurra eininga áfangi,  SJL104 en 
samkvæmt námskrá í listum frá 1999 eru þrjár einingar í þessum fyrsta sjónlistaráfanga. 
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103, Listir- og menning 103, 113 og 203 og Myndlistarsaga 103 og 203. Einnig eru 

29 sér- eða fageiningar á myndlistarkjörsviði og á hönnunar- og textílkjörsviði. Alls 

10 fastráðnir kennarar sjá um kennslu á kjörsviðunum tveim, átta eru menntaðir í 

listum, einn er  kjólameistari og einn innanhúsarkitekt. Listgreinakennararnir eru 

menntaðir með BA–próf í sinn grein, tveir eru einnig með MA– próf í listum og allir 

eru menntaðir í uppeldis- og kennslufræðum.  

 Mikil breyting átti sér stað hvað varðar vinnubrögð og áherslur í námskránni 

frá 1999. Hún er mun ítarlegri og nákvæmari en þær eldri. Áherslubreytingin byggjast 

á þeirri staðreynd að í upplýsingasamfélagi hafa nemendur aðgang að ofgnótt 

þekkingarbrota og skólum ber að gefa nemendum forsendur til að raða þeim brotum 

saman í merkingabæra heild (Rósa Kr. Júlíusdóttir, 2006:85). Breytingarnar fela 

einkum í sér meira jafnvægi milli sköpunar, túlkunar og tjáningar annars vegar og 

skynjunar, greiningar og mats hins vegar (Aðalnámskrá framhaldsskóla. Listir, 

1999:30). 

 Listnámsbrautir framhaldsskólanna urðu hluti af aðalnámskrá í fyrsta sinn árið 

1999 en Listaháskóli Íslands, LHÍ, var stofnaður 1998 þegar MHÍ var lagður niður. 

Björg Árnadóttir rekur aðdragandann að stofnun myndlistardeildar við LHÍ í 

meistaraprófsritgerð sinni, Forvitni, skilningur, áræði, frá 2007 en deildin hóf 

starfsemi haustið 1999.  Björg Árnadóttir (2007:51) segir að áður en LHÍ var 

stofnaður 1999 höfðu farið fram umræður milli stjórnvalda og samtaka listamanna um 

fyrirkomulag æðri listmenntunar í landinu. Þrír sérskólar á framhaldsskólastigi, MHÍ, 

Leiklistarskóli Íslands og Tólistarskólinn í Reykjavík höfðu um áratuga skeið séð um 

menntun íslenskra listamanna en ljóst var að vilji var til breytinga bæði að hálfu 

menntamálayfirvalda og listamanna (Björg Árnadóttir, 2007:51). Fram kemur hjá 

Björgu (2007:89) að deilan um nýlistadeild MHÍ tengist þróun myndlistarkennslu á 

háskólastigi hér á landi og er samofin átökum módernisma og póstmódernisma. Með 

tilkomu LHÍ var nauðsynlegt að flytja undirbúningsnámið eða ,,gamla fornámið“ 

niður á framhaldsskólastigið þó ekki sé hægt að sjá bein tengsl á milli stofnunar LHÍ 

og listnámsbrautanna. Myndarlega var að þessari námskrá staðið og fyrir 

listnámsbrautirnar kom út sér hefti sem heitir Aðalnámskrá framhaldsskóla. Listir, 

1999.   

 Árið 2009 eru 16 framhaldsskólar á Íslandi með listnámsbrautir eða vísi af 

þeim og eru um 1300 nemendur skráðir á þær. Árið 1999 voru 975 nemendur skráðir í 

listnám á framhaldsskólastigi en það ár hóf LHÍ starfsemi sína og voru því hluti af 
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nemendum MHÍ inni í talningunni. Nemendum í listnámi á framhaldsskólastigi hefur 

þannig verið að fjölga jafnt og þétt um 7 – 10%  á ári síðan námskrá frá 1999 tók 

gildi.  

 Aðalnámskrá framhaldsskóla fyrir listir frá 1999 er bæði nákvæm og ítarleg en 

þar koma fram helstu rök fyrir námssviði í listum, áfangalýsingar og námsmat. Í 

inngangi námskrárinnar segir:  

 Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og eru ein aðferð hans til að tjá

 reynslu sína og skilning. Með hjálp listanna hefur hann tjáð tilgang og 

 merkingu mannlegrar tilveru og mótað umhverfi sitt. Í listiðkun öðlast 

 maðurinn lífsfyllingu og finnur tilfinningum sínum og hugmyndum 

 farveg  (Aðalnámskrá framhaldsskóla. Listir. 1999:8). 

 Einnig er komið inn á gildi listnáms almennt í námskránni og þar segir að 

listnám stuðli að eflingu sköpunargáfu, veiti tækifæri til að þroska fjölbreyttan og 

persónulegan tjáningarmáta og efli sjálfsmynd og sjálfsskilning. Listnám stuðlar að 

tilfinningaþroska, félagsþroska og meðvitund um fagurfræði og þjálfar hæfni til 

þátttöku í menningu samfélagsins. Listir eru mikilvæg atvinnugrein, þær eru 

áhrifavaldur í samfélaginu, kveikja hugmynda og nýsköpunar í efnahagslífi og 

samfélagi manna og móta og endurspegla sjálfsmynd og gildismat (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla. Listir. 1999: 8–10). 

 Í ljósi nýrra laga fyrir framhaldsskóla frá 2008 þar sem senda á 

námsskrárvinnuna heim í hérað er ekki síst mikilvægt að kanna gildi núverandi 

námsskrár og hvernig það námsskipulag sem þar er hefur nýst nemendum. Hvað þarf 

að endurskoða, hvað er gott og hverju þarf að breyta? Áætlað er að breyta kerfinu í 

framhaldsskólanum þannig að hann verður skilgreindur í þrepum en ekki árum og 

virðist sem horfið sé frá því að stytta hann um eitt ár eins og upphaflega var áætlað að 

gera.  

 Á rýnifundi sem ég sat í Menntamálaráðuneytinu í október 2008 fór fram 

kynning á nýjum lögum um framhaldsskóla. Þar kom fram eftirfarandi nýjung í 

hlutverkagrein laganna frá 2008: 

 Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám. 

 Þeir skulu leitast við að efla færni nemenda í íslensku máli, bæði töluðu og 

 rituðu,  efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og 

 umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, 
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 jafnrétti og gagnrýninni hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra 

 verðmæta og hvetja til þekkingarleitar (Lög um framhaldsskóla 2008).  

 Björg Pétursdóttir sérfræðingur Menntamálaráðuneytisins um innleiðingu 

nýrra laga hafði forystu um kynningu fyrir framhaldsskólafólk undir yfirskriftinni: 

Framhaldsskóli framtíðarinnar: Áhersla á hæfni í stað inntaks. Lykilhugtök sem 

notuð eru í hinum nýju lögum eru: Þekking, færni og hæfni. Einnig er mikið lagt upp 

úr hugtökunum: lærdómur og lykilhæfni. Talað er um að samræma íslenska 

menntakerfið því evrópska eða European Qualifications Framework, EQF- 8 þrep en 

það íslenska mun taka mið af sjö þrepum: National Qualification Framework – 7 

þrep.  Þrjú neðstu þrepin eru á framhaldsskólastigi, þrjú efstu þrepin eru á háskólastigi 

og fjórða þrepið er á milli þessara tveggja skólastiga. Í þeim sjö lykilhæfnisþáttum 

sem kynntir voru og lögin byggja á er sá seinasti kallaður: Menningarlæsi og tjáning 

(e. Cultural awareness and expression) en þar er verið að höfða til þess að efla þurfi 

list- og verkgreinar á öllum skólastigum.    

 Á ráðstefnu sem haldin var síðastliðið haust í Reykjavík um hin nýju lög undir 

yfirskriftinni: Ný lög, ný tækifæri, kom meðal annars fram í máli þáverandi 

menntamálaráðherra, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, að list- og verkgreinar á að 

stórefla og vilji er fyrir því að þær fái sama vægi og kjarnagreinar. Í ræðu og í riti er 

mikið fjallað um gildi skapandi hugsunar, nýsköpun og mikilvægi þess að 

menningararfur Íslendinga gangi frá einni kynslóð til annarrar en þegar kemur að 

peningahliðinni þá er eins og umræðan stöðvist. Ljóst er að miklar breytingar eru í 

vændum á íslensku skólakerfi en óljóst er hvernig eða hvenær þær breytingar muni 

líta dagsins ljós. Ég hef á tilfinningunni að kennarar séu almennt ekki farnir að átta sig 

á eða samsama sig nýjum lögum og lítil umræða virðist fara fram um þau innan 

veggja skólanna og í þjóðfélaginu. Í ljósi þeirra efnahagssviptinga sem orðið hafa hér 

á landi og um hinn vestræna heim er ástæða til að ætla að nú sem aldrei fyrr sé 

nauðsynlegt að standa vörð um menntakerfið, jöfn tækifæri til náms og jafngildi 

náms. 

 Menntamálaráðuneytið hefur ráðið Dr. Anne Bamford til að taka út listgreina- 

kennslu á leik- grunn- og framhaldsskólastigi á Íslandi. Hún var hér á landi í 

nóvember 2008 og aftur í janúar 2009. Dr. Anne Bamford er stjórnandi ,,The Engine 

Room” við Listaháskólann í London, Wimbledon College of Art. ,,The Engine room” 

er í raun tilraunastofa eða rannsóknarstofa í listum sem tekur að sér rannsóknir á sviði 

lista og listmenntunar víða um heim. Úttektinni á að vera lokið og endanlegar 
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niðurstöður fengnar vorið 2009 en vænta má að hægt verði að nota þær til viðmiðunar 

þegar nýjar skólanámskrár verða unnar fyrir öll skólastigin á Íslandi. Það verður 

fróðlegt að vita hvernig Íslendingar standa að list- og verkgreinakennslu miðað við 

samanburðarlönd. 

 

2.3 Fjölgun nemenda í listnámi 

Af niðurstöðum erlendra rannsókna má ráða að listnám á öllum skólastigum hefur 

verið að stóraukast í heiminum á undanförnum 15 árum og tekið miklum breytingum 

(Arnold, 2006:24; Collinson, 2005:713; Corner, 2004:145; Warburton, 2006:11). 

Engar rannsóknir hafa farið fram hér á landi er snúa að listnámi á framhaldsskólastigi 

en nokkrar hafa verið gerðar sem tengjast grunnskólastiginu eins og segir í inngangi.  

 Warburton (2006:11) hefur tekið saman fjölda útskrifaðra nemenda með BA-

gráðu í listum og fjölda nemenda í framhaldsskólum í Bandaríkjunum sem taka 

listnámsáfanga og tölurnar sýna að fjölgunin er um 45% á árunum 1990–2001. Sömu 

sögu er að segja frá ýmsum Evrópulöndum og í eigindlegri rannsókn sem Collinson 

(2005:713) gerði í Bretlandi þá hefur bæði doktorsnemum og meistaranemum í listum 

og listnemum á lægra skólastigi fjölgað mikið. Hins vegar hefur menntunarleg staða 

kennara í listum á framhalds- og háskólastigi í Bandaríkjunum lítið breyst frá eldri 

rannsóknum. Listgreinakennarar með doktorsgráðu eru hlutfallslega færri en í öðrum 

greinum og ef eitthvað er þá er þeim framhalds- og háskólakennurum með 

doktorsgráðu í listum að fækka og hafa menn af þessu miklar áhyggjur (Warburton, 

2006:13). 

 Í rannsókn Warburton (2006:11) er bent á þær breytingar sem hafa átt sér stað 

í bandarískum skólum eftir að ,,Clinton- stjórnin“ setti á Goals 2000-lögin frá 1994 

sem innihéldu markmiðin sem átti að ná fyrir árið 2000. Í Goals 2000-lögunum eru 

listgreinar gerðar að kjarnagrein (e. core subject) í K-12 skólum í fyrsta sinn. Eftir það 

hefur orðið gríðarleg aukning á listnemum í framhaldsnámi í Bandaríkjunum. Einnig 

hefur orðið mikil aukning á nemendum sem eru með einhverjar listgreinar sem 

kjörsvið eða um 60%. Nemendur sem útskrifast með BA-gráðu í listum hefur fjölgað 

um 45% á tímabilinu 1990–2001. Samkvæmt Hagstofu Íslands hefur einnig orðið 

mikil aukning hér á landi á nemendum sem taka listnám á framhaldsskólastigi til 

stúdentsprófs og ljóst er að háskólar gætu nýtt sér það með breyttu námsframboði. 

Enginn efast um gildi lista og menningar fyrir samfélagið og ber námskrá frá 1999 í 

listum bæði á grunn- og framhaldsskólastigi vitni um það. 
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2.3.1 Menntunarstaða listgreinakennara og aðbúnaður í kennslu 

Eins og segir hér að framan er Warburton (2006:12–14) tíðrætt um þá fjölgun sem 

hefur orðið á nemendum í háskólanámi í Bandaríkjunum bæði í listum og öðrum 

greinum. Mikil eftirspurn er eftir fólki með listræna menntun á háskólastigi í 

Bandaríkjunum nú um stundir en tilhneigingin hefur verið sú að fækka kenndum 

tímum og fjölga í hópum. Warburtons (2006:13) hefur áhyggjur af gæðum (e. quality) 

og ábyrgð (e. accountability) kennslunnar vegna þess að menntunarstig framhalds- og 

háskólakennara í Bandaríkjunum hefur ekki hækkað í samræmi við fjölgun nemenda. 

Niðurstaða Warburtons varðandi stöðu listgreinakennara í Bandaríkjunum er 

athyglisverð og sýnir að vinnuálag þeirra er mjög mikið. Kröfur eru gerðar um að þeir 

séu bæði virkir sem kennarar og ekki síður sem starfandi listamenn sem gerir það að 

verkum að þeir hafa lítinn tíma til að stunda rannsóknir og afla sér æðri menntunar 

eins og meistaragráðu eða doktorsgráðu (Warburton, 2006:14). 

 Í rannsókn Jóhönnu Þ. Ingimarsdóttur (2000:103) kemur fram að 

menntunarlegur bakgrunnur myndlistarkennara er ólíkur. Af þeim 12 kennurum sem 

hún tók viðtöl við voru þrír útskrifaðir úr gömlu myndlistakennaradeild MHÍ, þrír 

voru útskrifaðir frá KHÍ með myndlistarkennaranám sem 30 eininga val og sex voru 

útskrifaðir með BA gráðu í myndlist og með kennsluréttindanám frá KHÍ eða HÍ. Þeir 

sem höfðu meiri myndlistarmenntun voru yfirleitt ánægðari með menntun sína og 

voru öruggari í starfi en þeir sem útskrifuðust frá KHÍ. Þeir síðarnefndu voru sammála 

um að verklegi þátturinn þar hafi verið of lítill og þeim fannst almennt erfitt að fóta 

sig í kennslunni þegar út í skólana kom (Jóhanna Þ. Ingimarsdóttir, 2000:103).  

 Í rannsókn Jóhönnu Þ. Ingimarsdóttur (2000:104) kom einnig í ljós sá munur 

sem er á aðstöðu myndlistarkennara eftir skólum að því er snýr að aðstæðum, 

námsefni, rými og tíma til kennslunnar. Skólastjórnendum í grunnskólum er úthlutað 

fé frá sveitarfélögunum og í rannsókninni kom í ljós að það fer mikið eftir hverjum og 

einum stjórnanda hvernig er staðið að kennslu í list- og verkgreinum. Skiptir þar 

miklu skilningur og áhugi stjórnenda á þörfum hinna ýmsu greina. Viðmælendur 

Jóhönnu (2000:105) settu jafnaðarmerki milli stuðnings skólastjórnenda og gengis í 

starfi. Þeim fannst áberandi það viðhorf stjórnenda að vilja hafa myndir uppi á vegg 

þegar gesti ber að garði en það átti lítið skylt við áhuga þeirra á greininni sjálfri. 

 Skorokhodov (2006:82–91) gerði athugun á gæðum listgreinakennslu í Hvíta-

Rússlandi þar sem hefð er fyrir því að hún lúti bæði lögum um menntun og menningu. 

Þrátt fyrir að kerfið sé íhaldssamt þá hafa verið gerðar og er verið að gera á því miklar 
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endurbætur og athyglisvert er hátt menntunarstig listgreinakennara en yfir 50% þeirra 

eru með framhaldsmenntun á háskólastigi. Hvítrússar eru samt að glíma við mörg 

vandamál varðandi aðbúnað, matskerfi og kennsluaðferðir sem þykja íhaldssamar og 

telur Skorokhodov það vera eitt mesta vandamálið. Greinilegt er að þeir leggja mesta 

áherslu á tónlistarnám, enda mikil tónlistarhefð í Hvíta-Rússlandi. Í það fara mestu 

fjármunirnir sem er umdeilt. Í markmiðum um listgreinakennslu er lögð mikil áhersla 

á að þjálfa upp fagurfræði, gera nemendur að njótendum lista jafnt sem listamönnum 

er gert að flytja menningarauðinn frá einni kynslóð til annarrar (Skorokhodow, 

2006:83). 

 

2.3.2 Mikilvægi listnáms og gildi sköpunar 

Allir eiga rétt á listgreinakennslu, hún er jafn mikilvæg og stærðfræði, lestur og ritun 

(Eisner, 2002:19; Goodman, 1978:102; Siegesmund, 1998:199). Samkvæmt Aðal- 

námskrám grunn– og framhaldsskóla frá 1999 eiga skólar að bjóða upp á nám við 

hæfi fyrir alla nemendur. Gera má ráð fyrir að 10–15 % nemenda á 

framhaldsskólastigi hafa bæði þörf fyrir og áhuga á að stunda listnám meðfram 

bóknámi til stúdentsprófs þarf skólakerfið að bjóða upp á þann möguleika sem og 

sumir skólar gera. Mikil aukning hefur orðið í listnám á framhaldsskólastigi á 

undanförnum árum og nokkuð vel hefur verið staðið að uppbyggingu þess hér á landi. 

Myndlestur er mikilvægur í dag og það er beinlínis skylda menntakerfisins að sinna 

þessum þætti í uppeldi og menningu barna og unglinga (Freedman, 2003:86). Nelson 

Goodman tekur svo djúpt í árinni að segja að ef börn kunni ekki myndlæsi þá séu þau 

í raun ólæs (e. illiterate) (Siegesmund, 1998:205). Tækni- og þjóðfélagsbreytingar 

hafi einnig verið hraðar undanfarin 50 ár og menntakerfið hefur ekki fylgt á eftir eða 

áttað sig á þeim breytingum sem þróunin hefur haft í för með sér enda skólakerfið 

íhaldssamt í eðli sínu (Freedman, 2003:27). Tölur um brottfall úr framhaldsskólum 

gefa til kynna að það sé tómarúm í skólakerfinu og stór hópur nemenda virðist ekki 

fóta sig í náminu og hættir. Samkvæmt rannsóknum Gerðar G. Óskarsdóttur frá 1993 

og 2000 þá sker Ísland sig úr hvað varðar brottfall  úr framhaldsskóla en það er mun 

meira hér en á hinum Norðurlöndunum. Mun færri útskrifast hérlendis úr 

starfsmenntanámi eða um 25% en 55% í Danmörku (1993:53–67; 2000:4). 

 Eisner (2002:38–39) segir: ,,Why not try the arts“, af hverju ekki að prófa 

listgreinakennslu til að efla afköst í bóknámi. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á 

bein tengsl milli velgengni í bóknámi hjá nemendum sem stunda einhvers konar 
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listnám, en þar má nefna hið svo kallaða ,,Mozart effect“11 eða ,,tónlistin gerir okkur 

gáfuð“ (Eisner, 2002:38). Eisner sýnir fram á að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafi gert 

margar tilraunir til að bæta menntakerfið (Nation at Risk, Goals 2000 og America 

2000) sem ekki hafa gengið nógu vel. Því spyr Eisner: Af hverju ekki að prófa 

listirnar (2002:38–39)? Þar á hann við samþættingu listgreina og bóknáms og að 

listgreinar hafi meira vægi í námskránni.  Eisner hefur lengi verið þeirrar skoðunar að 

Bandaríkjamenn ættu að fara þá leið í námskrárgerð og rökstyður þá skoðun sína með 

því að rannsóknir hafa sýnt fylgni á milli velgengni á svo kölluðum SAT12–prófum og 

myndlistariðkunnar (Eisner, 2002: 38). Eisner (2002:38–39) sýnir fram á að eftir því 

sem framhaldsskólanemendur taki fleiri áfanga í listum því hærra skora þeir á SAT-

prófunum þó svo að fylgni sé ekki hið sama og orsakasamband.  

 Winner og Hetland (2001:41–48) sýndu fram á að þeir nemendur sem koma 

best út úr SAT-prófum eru nemendur sem taka aukaáfanga í stærðfræði og 

raungreinum. Ástæðuna telja þau vera að prófin séu stærðfræði- og raungreinamiðuð 

og því meiri sem þjálfun í stærðfræði og raungreinum er, þeim mun betur komi 

nemendur út úr prófunum. 

 Moga, Burger, Hetland og Winner (2000:91–103) framkvæmdu megindlega 

rannsókn í Bandaríkjunum til að athuga hvort listnám auki skapandi hugsun. Þau 

notuðu sjö rafræna gagnabanka sem tengjast námsárangri og menntunarrannsóknum í 

listgreinum til að sýna fram á tengsl milli velgengni í greinum eins og stærðfræði og 

tungumálum og þess að stunda listnám (Moga o.fl., 2000:91–92). Í stuttu máli tókst 

fjórmenningunum ekki á óyggjandi hátt að sýna fram á tengslin. Þeir benda á að í raun 

væri eigindleg rannsóknaraðferð heppilegri til að rannsaka listnám og skapandi 

hugsun (2000:102–103). Þeir komust að því að listnám eykur með nemendum hæfni 

til að nota opnar rannsóknaraðferðir og lausnar- og leitarnámsaðferðir13 í námi.  Moga 

og félagar (2000:103) benda á að mun fleiri rannsóknir þurfi að gera til að athuga 

hvort listnám auki skapandi hugsun, hvernig kennsla í listgreinum fer fram og fá þurfi 

álit nemenda á því hvort listnám hjálpi þeim í öðrum greinum. 

 Hetland og Winner hafa um langt árabil stundað rannsóknir tengdar Project 

Zero verkefninu við Harward háskóla í Bandaríkjunum. Rannsóknir þeirra hafa 

                                                 
11 Rannsóknir og skrif Frances Rauscher og Gordon Shaw, 1997 og 1998 fjölluðu um ,,Key 
components of the Mozart effect“ og ,,Music training causes long-term enhancement of preschool 
Children´s spatial-temporal reasoning“. 
12 SAT – stendur fyrir Scholastic Achivement Test scores. 
13 Open-ended inquiry, creative problem finding and creative problem solving. 
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einkum beinst að því að kanna tengsl milli listiðkunar ungmenna og námsárangurs, 

ekki síst eftir að listir urðu að kjarnagrein í bandarískum skólum. Hetland og Winner 

(2004:135–158) segja í niðurstöðum sínum í nýlegri rannsókn að kominn sé tími til að 

draga fram ,,réttar“ sannanir fyrir gildi lista fyrir þjóðfélagið. Þau staðhæfa að helsta 

vonin fyrir listir í skólakerfi okkar sé að réttlæta þær fyrir það sem þær geta gert en 

aðrar námsgreinar ekki og benda á að tímabært sé að taka aftur upp hið gamla slagorð 

,,listin fyrir listina“ eða art for art sake (Hetland og Winner, 2004:158).   

 Mikko Ketovuori (2007) gerði rannsókn í Finnlandi sem byggði á kanadískri 

fyrirmynd í kennslufræði sem heitir ,,Lært í gegnum listirnar“ eða Learning Through 

The Arts. Ketovuori aflaði gagna í rannsóknina bæði í Finnlandi og Kanada og bar 

saman þessi tvö lönd og beitti til þess aðferðinni, lært í gegnum listirnar. Rannsóknin 

var stór og spannar nokkur ár þar sem námsgreinar voru samþættar við listgreinar, til 

dæmis var stærðfræðin kennd í samvinnu við dans, líffræði í samvinnu við myndlist 

og sálfræði kennd í samvinnu við litafræði. Í rannsókninni voru bornar saman 

námskrár frá ýmsum tímabilum og hugmyndafræðistefnur bornar saman. Helstu 

niðurstöður benda meðal annars á þann menningarlega mun sem er á löndunum en 

fram kom að heppilegast sé að listgreinakennsla beinist sem mest að menningarsögu 

og tengist menningararfi hvers lands. Ketovuori bendir á að samþætting námsgreina 

við listir auðgi skólasamfélagið í heild og sé því alltaf heppileg en ekki algild. Hann 

bendir einnig á að nauðsynlegt sé að þeir listamenn sem að slíkri kennslu komi hafi 

þekkingu á uppeldis- og kennslufræði og kennarar hafi innsýn í heim lista 

(Ketowouri, 2007:1–3).  

 

2.3.3 Listnám og vitsmunalegur þroski 

Fræðimenn (Dewey 1934:47; Efland 2002:9; Eisner 2002:26) hafa fært rök fyrir 

framlagi lista til vitsmunalegs þroska mannsins en illa gengur að sanna á óyggjandi 

hátt að svo sé. Eisner (2002:xi) telur að afstaða stjórnvalda í fylkjum Bandaríkjanna sé 

mjög mismunandi hvað varðar listir og menn séu ekki á eitt sáttir með að þær séu 

kjarnagreinar. Eisner segir algengt viðhorf að listirnar séu taldar hafa lítil áhrif á 

vitsmunalegan þroska, þær séu skemmtilegar en ekki nauðsynlegar. Kaldhæðnin er að 

listir eru venjulega taldar eiga lítið skylt við flókin hugsanaform. Fremur er litið á þær 

sem eitthvað áþreifanlegt en ekki óhlutbundið. Þær séu tilfinningalegar en ekki 

andlegar, eitthvað sem gert er með höndunum en ekki með höfðinu, ímyndun frekar 

en eitthvað gagnlegt, nátengdara því að leika sér en að vinna (Eisner, 2002:35). 
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 Dewey og Eisner (2002:13) tala um mikilvægi hugsunar án orða eða, non- 

linguistic hugsun (e. thinking in terms of relations of qualities) sem mætti útleggja; 

hugsun sem lítur að tengslum eiginda/eiginleika. Dewey segir að það krefjist 

jafnmikillar skerpu að skilja hvernig formrænir eiginleikar listaverks tengjast öðrum 

eiginleikum og meðferð orða eða stærðfræðitákna. Hann minnir á að auðvelt er að 

hnika til orðum og spyr hvort heilsteypt listaverk sem höfða til augans án orða krefjist 

ekki mun agaðri hugsunar en tíðkast meðal þeirra sem einatt telja sig í hópi 

gáfumanna (Dewey,1934:47). Draga má þá ályktun að Dewey telji meðferð lita og 

formrænna eiginleika, engu síður en orða og stærðfræðitákna, mikilvæga 

vitsmunalega þætti.  

 Efland (2002:133) kemur inn á hvernig heimspekingar, rithöfundar, 

gagnrýnendur og aðrir fræðimenn fyrr og nú hafa skrifað um greind og tengslin við  

ímyndunaraflið eða hugmyndaflugið. Hann rekur þá umfjöllun og þau skrif sem fram 

hafa komið um ímyndunaraflið allt frá tímum Platós fram á okkar daga og álítur að 

því hafi verið gert mishátt undir höfði. Hann lítur á ímyndunaraflið sem vitsmuni og 

þekkingu eða visku sem við búum yfir sem er samt ekki sýnileg eða áþreifanleg fyrr 

en hugmynd er orðin að hlut eða verki (Efland, 2002:135). 

 Segja má að Efland (2002:137) flokki og setji ímyndunaraflið í kerfi og reyni 

að efnisgera eða kortleggja þetta fyrirbæri sem er huglægt og ekki mælanlegt með 

mælitækjum raunvísindanna. Hann heldur fram að einmitt í listum sé ímyndunaraflið 

sérstaklega notað, það þróað og þjálfað. Hann leiðir ímyndunaraflið að líkingamálinu 

sem notað er í bókmenntum og listum og talar um þróun vitsmuna og vitnar þar í 

menn eins og Piaget, Larkoff og Johnson og hugkort þeirra (Efland, 2002:138). Hann 

sýnir fram á nauðsyn þess að þjálfa sjónskynjun og sköpunarferlið sem á sér stað í 

listnámi. Efland (2002:156) rökstyður þá vitsmunalegu nálgun sem felst í listsköpun 

og listnámi og segir að með listsköpuninni höfum við einstaka leið til að þroska okkur 

í gegnum tilfinningar og hugmyndir. 

 

2.3.4 Sköpunargleðin og sjálfsmynd nemenda 

Í rannsókn Rósu Kr. Júlíusdóttur (2003:91) kemur fram að listiðkun ungmenna styrkir 

sjálfsmynd þeirra og félagslega stöðu og myndsköpunin er gefandi í daglegu lífi 

þeirra. Nemendur leggja áherslu á gildi innri ánægju listsköpunarinnar sem er ekki 

einungis að finna í sköpunarferlinu eða sköpunarverkinu heldur er þeim hvatning til 

frekari dáða (Rósa Kr. Júlíusdóttir, 2003:2). Að svipaðri niðurstöðu kemst Hickman 
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(2006:330) í breskri rannsókn um aukningu á sjálfsáliti nemenda í gegnum þátttöku í 

listum. Í rannsóknarniðurstöðum Rantala (1997:237) kemst hún að því að 

sameiginlegt með öllum meðrannsakendum var sköpunargleðin sem fylgdi listiðkun 

þeirra. Í rannsókn Rantala og Lehtonen (2001:63–81) um fagurfræði hversdagsleikans 

kemur einnig fram hin mikla sköpunargleði og ánægja sem ungmennin í rannsókninni 

tengja listsköpun sinni.  

 Csikszentmihalyi (1996:6) segir að skapandi manneskjur séu mismunandi en 

þó er eitt sem þær eiga flestar sameiginlegt og það er að þær elska það sem þær gera. 

Drifkraftur þeirra er ekki völd og peningar heldur það að fá tækifæri til að gera það 

sem þeim finnst skemmtilegast (Csikszentmihalyi, 1996:6). Csikszentmihalyi hefur 

tekið viðtöl við manneskjur í ýmsum stéttum svo sem vélfræðinga, rithöfunda, 

tónlistarmenn, arkitekta, sagnfræðinga og fleiri sem staðfesta að þær starfi við það 

sem þeim finnst skemmtilegast (1996:6). Samt eru sumir sem ekki elska það sem þeir 

gera og Csikszentmihalyi hefur komist að því að ástæðan sé ekki hvað manneskjan 

gerir heldur hvernig hún gerir það. Csikszentmihalyi (1996:7) fullyrðir að við 

manneskjurnar höfum hæfileika til að hafa ánægju af því að gera hvað sem er, svo 

framarlega sem við jafnframt séum að uppgötva og hanna eitthvað nýtt. Þetta er 

ástæðan fyrir því að sköpunin í öllu sínu veldi er svona ánægjuleg og gefur svo mikla 

gleði (Csikszentmihalyi (1996:7). 

 Efland (2002:169) vitnar í Monroe Beardsley þar sem hann talar um 

tilfinninguna við það að upplifa listir og tengir það fagurfræðilegri upplifun. Við það 

að njóta lista þá upplifum við ákveðna vellíðan eða fullnægju og heild við sköpunina. 

Það sem margir hafa bent á og tekið eftir í gegnum árin við kennslu listgreina er 

einmitt þessi gleði sem felst í sköpuninni og hvað það er gefandi bæði fyrir nemendur 

og kennara að vinna í skapandi umhverfi í skólastofunni (Rantala, 1997 og 2001). 

 
2.4 Listnám og 21. öldin 

Freedman (2003:xi) fullyrðir að listir séu í eðli sínu menntun eða nám sem fer fram 

alls staðar og kennir okkur meðal annars að kynnast okkur sjálfum. Hún segir að því 

miður  hafi nemendur/almenningur fengið litla eða alls enga kennslu í sjónlistum sem 

er miður vegna þess að sjónlistir eru tjáningarform manneskjunnar en nánast öll 

vinsæl menning í dag er sjónræn. Hnattræn menning er að breytast úr texta yfir í 

mynd. Menningin er í sjónvarpi, tölvum, veraldarvefnum, kvikmyndahúsum, 
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verslunarmiðstöðvum, dagblöðum, söfnum og fleiri stöðum (Freedman, 2003:xii). 

Hún heldur fram og færir fyrir því rök að við séum á barmi nýrrar listrænnar 

endurreisnar (e. a new artistic renaissance) (Freedman, 2003:20).  

 Þær breytingar sem orðið hafa á síðustu 50 árum eru svo gríðarlegar, á öllum 

sviðum, að það má líkja þeim við endurreisnartímabilið sem hófst með mikilli 

tæknibyltingu á sviði vefnaðar á seinni hluta 14. aldar. Endurreisnartímabilið stóð yfir 

í um 200 ár og þá höfðu aðrar eins breytingar aldrei gengið yfir. Svipað hefur verið að 

gerast undanfarin 50 ár en breytingarnar eru reyndar hraðari. Fróðlegt er að velta fyrir 

sér að tæknibyltingin sem byrjaði með tölvuvæðingunni hófst einnig í vefnaðinum en 

gataspjöldin sem notuð voru í fyrstu kynslóð af tölvum eru uppruninn í Jacquard 

vefstólum. 

 Eisner (2002:28) segir að frá 1960 hafi verið vaxandi áhugi á hvers konar 

menningu, kynjamun, kynþáttum og efnahagsmálum og hugtök eins og  fjölmenning, 

femínismi og póstmódernismi hafa komið fram á sjónarsviðið. Fræðimenn (Efland 

2003:171; Freedman, 2003:86; Ellsworth, 2005:37–56) telja mikilvægt og 

nauðsynlegt  að taka hinar breyttu þjóðfélagslegu- og tæknilegu forsendur inn í 

listgreinakennslu og tala um að hugsa þurfi menntakerfið upp á nýtt. Sjónmenning er 

allur sá sýnilegi veruleiki sem í kringum okkur er; öll hönnun, myndlist, kvikmyndir, 

sjónvarp, dagblöð og tímarit, tölvur og tölvuleikir, söfn og gallerí og útstillingar í 

búðargluggum svo eitthvað sé nefnt (Eisner, 2002:28; Freedman, 2003:1). 

Listgreinakennarar um allan heim eru farnir að færa áherslur í kennslu frá hinum 

hefðbundnu áherslum í fagurlistum í átt að hinu breiða sviði sjónlista og að 

menningartengdum málefnum og ,,afurðum” (Freedman & Stuhr, 2005:815).  

 Chalmer (1981:6) talar á svipuðum nótum og Freedman og Stuhr en hann segir 

að ein af meginástæðum fyrir mikilvægi listgreinakennslu í skólum sé vegna 

menningararfleifðarinnar. Hann segir að ef kennarar og nemendur hugsa eins og 

þjóðfræðingar og læra um listmuni og sjónræna merkingu sinnar eigin menningar þá 

muni þeir læra að meta og skilja listir og það sem er mikilvægast í heimi lista. Í 

greininni Art Education as Ethnology sem birtist í Studies in Art Education árið 1981, 

rökstyður Chalmer það að listir séu og hafi alltaf verið stór hluti af mannlegri tilveru 

og menningarsögu okkar. Þær þurfi að kenna út frá sjónarmiðum mannfræðinnar og 

þjóðfræðinnar og jafnframt því að spegla sig í fortíðinni þá þurfi listgreinakennarar og 

listnemar að spegla sig í samtímanum. Chalmer segir að list sé uppfræðandi og 
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menntandi og þörf mannsins til að skapa og framleiða/búa til list sé samofin 

menningarvitund og samskiptum manna á milli (Chalmer, 1981:6–7). 

 Ein af þeim aðferðum sem Eisner (2002:33) talar um og mælir með er að nota 

listgreinakennslu sem undirbúning fyrir  vinnumarkaðinn. Gengið er út frá því að 

reynsla af listsköpun auðgi ímyndunarafl og innsæi, hafi góð áhrif á hugmyndaflug, 

skapi virðingu á handverki, þjálfi skipulagshæfileika, og í sumum listgreinum hjálpi 

hún fólki að vinna saman í hópum (Eisner, 2002:33). Í dag þurfa nemendur kennslu í 

listgreinum fremur en nokkurn tíma áður. Eisner (2002:34) segir að ef hægt er að 

fullyrða að listgreinakennsla muni auka gæði undirbúnings fyrir vinnumarkaðinn, þá 

sé það mikilvægt. Tækniþjóðfélag nútímans kallar á breyttar áherslur í kennslu og ef 

þær nást með því að kenna listir þá á að gera það.  

  

2.5.1 Skóli fyrir alla – jöfn tækifæri til náms 

Leiða má líkum að því að fjölbreyttar námsleiðir á framhaldsskólastigi stuðli að því 

að fleiri nemendur finni sér námsfarveg við hæfi og á undanförnum áratugum hefur 

námsframboði og námsleiðum verið að fjölga. Í námskrá fyrir framhaldsskóla, frá 

1996, segir að markmið náms í framhaldsskólum sé í megindráttum þríþætt: 

- að veita hverjum og einum menntun sem nýtist í daglegu lífi og tómstundum 

- að veita undirbúning til áframhaldandi náms í sérskólum eða háskólum og  

- að veita undirbúning til ákveðinna starfa í atvinnulífinu. 

Við ákvörðun á námsframboði og skipulagningu kennslu skal leitast við að skapa 

skilyrði til að þessum markmiðum verði náð (Námskrá fyrir framhaldsskóla, 1996:3). 

 Draga má þá ályktun að með tilkomu listnámsbrauta framhaldsskólanna árið 

1999 hafi fleiri nemendur fundið nám við hæfi og áhuga, enda stunda 1300 nemendur 

nám á listnámsbrautunum þegar þetta er ritað. Fáir efast um gildi listgreina, mikilvægi 

þeirra í skólakerfinu eða gildi þeirra fyrir þroska á fagurfræðilegri upplifun og 

skynjun, því er nauðsynlegt að líta þær sömu augum og aðrar bóklegar námsgreinar. 

Íslendingar eru aðilar að Salamanca–yfirlýsingunni, sem var undirrituð á ráðstefnu á 

Spáni 1994, um skóla fyrir alla og jöfn tækifæri til náms. Jöfnuðurinn snýr ekki 

einungis að fötluðum og ófötluðum, kynþætti eða kyni heldur einnig til þess að við 

erum ólíkir einstaklingar. Geta okkar liggur á ýmsum sviðum verklegs, listræns og 

bóklegs náms og þjóðfélaginu og skólanum ber skylda til að sinna þörfum allra 

samkvæmt lögum og gera öllu námi jafn hátt undir höfuð. 
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 Velta má fyrir sér af hverju listirnar eru ,,viðkvæmar“ í skólakerfinu, hafa þar 

veikan sess og eru til að mynda ekki kjarnagrein í íslenskum grunnskólum. Ýmsar 

kenningar eru uppi hvað þetta varðar en skýringar Eflands eru trúverðugar og hann 

segir að það hafi gjarnan loðað við kennslu í sjónlistum að þær væru fyrir fáa útvalda 

nemendur með snilligáfu sem er ein aðal ástæðan fyrir því hvað staða þeirra í 

skólakerfinu er veik og viðkvæm (Efland, 1990:1–2). Til að skilja stöðu listgreina og  

viðhorfin til þeirra þá verðum við að fara til baka og skoða sögu menntunar í hinni 

vestrænu menningu (Efland, 1990:1). 

  Fyrir um 2500 árum skrifuðu Plató og Aristóteles báðir um gildi menntunar í 

listum en Efland og Eisner halda því fram að þar sé að finna margar skýringar á stöðu 

þeirra í dag (Efland, 1990:8). Plató setur þekkingu ofar ljóðlist og listum, hélt því 

fram að ímyndunaraflið væri frá Guði komið og tók það úr tengslum við manninn 

sjálfan. Hann setti fram hugmyndir sínar um menntun og stjórnun hinna hæfustu í 

þjóðfélaginu í riti sínu Ríkið, en þar kemur fram af hverju hann mat tónlistina meira 

en til dæmis ljóðlistina eða sjónlistir (Efland, 1990:13). Aristóteles hafnar hins vegar 

kenningum Platós um að ljóðlistin og listirnar séu óæðri en þekkingin (Efland, 

1990:15). Í gegnum sögu vestrænnar menningar getum við lesið að listirnar eru 

skilgreindar á mismunandi hátt hvað varðar mikilvægi og stöðu og fram að 

upplýsingastefnunni á 18. öld eru þær undir verndarvæng hinna ýmsu fursta, kónga og 

kirkju.  

 Myndlistarkennsla byggð á hugmyndum og aðferðum Eisners getur kennt 

börnum að skilja tungumál lista og þannig stuðlað að jafnrétti í námi fyrir þau börn 

sem hafa sérstaka eiginleika á listasviðinu (Rósa Kr. Júlíusdóttir, 1998:15). Eisner 

(1988:36) segir það mikilvægt markmið að hjálpa börnum að gera sér grein fyrir 

hæfileikum sínum og fái þau ekki tækifæri til þess í skóla þá munu þau jafnvel aldrei 

gera sér fulla grein fyrir þeirri hæfni sem þau búa yfir.  

 Rantala (1997:237) fann að unglingarnir líti ekki á myndlistariðkun sína sem 

tómstundir fyrir hina útvöldu og hæfileikaríku. Þvert á móti líta þeir á hana sem mjög 

jarðbundna, sjálfsagða og kerfisbundna aðferð til að útskýra og byggja upp 

persónulegt frásagnarsjálf. Rantala (1997:219) segir að hinn venjulegi kynbundni 

munur komi greinilega fram í rannsóknum hennar. Stúlkurnar virðast umhyggjusamar 

og drengir sjálfstæðir en sjálf listsköpunin hafði gagnstæð áhrif (Rantala, 1997:231). 

Stúlkurnar virðast vera í meira jafnvægi, en drengirnir voru ánægðir með að geta tjáð 

viðkvæmar tilfinningar sína í gegnum listiðkun (Rantala, 1997:232). 
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2.4.2 Kynjamunur og fordómar 

Árið 1995 kom  út bókin ,,Feminist Academics: Creative Agenda for Change”  sem er 

ritstýrð af þeim Louise Morley og Val Walsh, en bókin er gott innlegg inn í 

umræðuna um jafnrétti til náms. Þar koma fram skrif og ritgerðir sem fjalla um 

aðgengi og aðkomu kvenna og  femínista14, að háskólasamfélaginu. Sagan er rakin af 

konum og upplifun kvenna gagnvart því að hasla sér völl á stað, sem langt fram á 20. 

öldina var staður hvítra gagnkynhneigðra  karla, í háskólasamfélagi Vesturlanda 

(Morley og Walsh, 1995:1–2).  

 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson er höfundur bókarinnar Karlmennska og 

jafnréttisuppeldi (2004), en bókin fjallar meðal annars um kynjafræði og 

menntunarfræði. Hann rekur til að mynda náms- og starfsval kynjanna, námsárangur 

og jafnréttisuppeldi.  Ingólfur Ásgeir fann að ungt fólk nú um stundir hafi jafnan rétt í 

orði til að sækja um hvaða nám sem er en það dugi ekki til að jafna kynjaskiptingu í 

skólum því að áhugi og hefðir breytast ekki sjálfkrafa við lagabreytingar (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004:20). Ennþá er mikil kynjaskipting í námsvali í 

framhaldsskólanum og 80% brautskráðra einstaklinga með sveinspróf eru karlar og 

61% brautskráðra stúdenta eru konur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004:21). 

Ingólfur vitnar í Lingard og Douglas (1999) sem segja að aðskilnaður kynja hafi í 

meginatriðum viðhaldist og þrátt fyrir að stúlkur sæki meira en áður í ,,karlagreinar“ 

sæki drengir ekki í ,,kvennagreinar“ (2004:22). 

 Hér á landi eru konur í meirihluta í háskólum og eru ástæður eflaust 

margvíslegar fyrir því. Björg Árnadóttir (2007:68) vitnar í Efland (1990) sem segir að 

sérhvert samfélag hafi í aldanna rás ákveðið hvaða hópur þætti tilhlýðilegt að lærði, 

stundaði og kenndi listir og má segja að okkar samfélag hafi valið ungar konur í það 

hlutverk. Fram kemur í rannsókn Bjargar að þrátt fyrir það að konur séu í meirihluta 

nemenda  í listnámi þá telur kvenkyns kennari við LHÍ að þess sjáist ekki nokkur 

merki að vægi og völd kvenna í listheiminum hafi aukist (Björg Árnadóttir, 2007:68). 

 

 

 

 

                                                 
14 Femínismi er ákveðinn sköpunarkraftur sem manneskjan hefur til að stuðla að breytingum í 
samfélaginu á pólitískan hátt með gagnrýnni umræðu, kennslufræði og rannsóknum. 
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3. Aðferðafræði rannsóknarinnar 
Í þessum kafla er greint frá markmiðum rannsóknarinnar, rannsóknarspurningu og 

tilgangi og með hvaða aðferðum rannsóknin var unnin. Rökstutt er af hverju eigindleg 

aðferð varð fyrir valinu og hvaða aðferð var notuð við val á viðmælendum. Fjallað er 

um hvar og hvenær rannsóknin var gerð, hverjir tóku þátt í henni, greint frá 

gagnasöfnun og hvernig staðið var að úrvinnslu þeirra. Einnig er fjallað um réttmæti 

og áreiðanleiki rannsóknarinnar og leyfin sem fengin voru tilgreind. 

 Rannsóknin beindist að því að skoða nám á listnámsbraut Verkmenntaskólans 

á Akureyri, VMA, með augum útskrifaðra nemenda af brautinni.  

Aðalmarkmið rannsóknar var að kanna: 

 1. Hver voru kynni  nemanda af listum í æsku og  af list- og  

  verkgreinakennslu í grunnskóla? 

2. Hvað olli brautarvali útskrifaðs nemanda af listnámsbraut VMA og 

hvaða  áhrif hafði það á val á framhaldsnámi eða starfi? 

3. Hvernig var staðið að listnáminu að mati nemanda sem þar hefur 

stundað nám og hvað mætti betur fara? 

 4. Ef kynjamunur er, hvernig birtist hann þá í náms- og starfsvali? 

 5. Hversu vel nýttist listnám nemandanum í framhaldsnámi eða úti á  

  vinnumarkaðinum eftir stúdentspróf?  

 

Rannsóknarspurning verkefnisins: 

 Hvaða áhrif hefur það á nemendur að stunda nám á listnámsbraut og hvaða 

 áhrif  hefur listnámið á val þeirra á  framhaldsnámi eða starfi? 

Tilgangur rannsóknarinnar er fjórþættur: 

1.  Að öðlast dýpri skilning á listnámi á framhaldsskólastigi. 

2.  Varpa ljósi á aukið vægi listnáms og kennslu í skapandi hugsun í 

 fjölmenningarlegu nútímaþjóðfélagi á 21. öldinni. 

3.  Að skoða mikilvægi listnáms sem undirstöðu fyrir frekara nám í              

 myndlist og hönnun á háskólastigi svo og fyrir kennaramenntun í   

 listgreinum (myndlistar- og textílgreinum).  
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4.  Kanna gildi listnáms fyrir hinn almenna framhaldsskólanema og 

 nauðsyn þess að hann hafi rétt á að velja þessa leið til stúdentsprófs og 

 skoða hvort og þá hvernig námið hefur nýst honum. 

 

Þátttakendur í rannsókninni voru einnig beðnir að koma með ,,sjónrænt 

rannsóknargagn“ með sér í viðtalið en mér sem rannsakanda fannst áhugavert að nota 

bæði texta og mynd í gagnaöflun fyrir rannsóknina.  

 

3.1 Val á rannsóknaraðferð  

Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð en sú aðferð hefur verið að 

ryðja sér til rúms í menntunarrannsóknum síðastliðin 20–30 ár (Connelly og 

Clandinin, 1999:1). Innan félagsvísinda og sálfræði hefur skapast hefð fyrir notkun 

eigindlegra rannsóknaraðferða vegna þess að þær fela í sér fjölbreyttar aðferðir sem 

henta mismunandi forsendum og markmiðum (Flick, 2006:11). Þær eiga því vel við 

hér vegna þess að bæði eru notuð viðtöl og sjónrænir hlutir sem rannsóknargögn. 

Samkvæmt Hitchcock og Huges (1995:119) þá eru  aðalatriði eigindlegra 

rannsóknaraðferða að túlka og skilja mannlega hegðun og skoða hana í náttúrulegu 

umhverfi sínu. Að mati Flick (2006:12) hafa þær einnig félagslegt gildi við rannsóknir 

á margbreytileika lífsins. 

 Eisner (1998:6) heldur því fram að eigindlegar rannsóknir henti hvergi betur 

en í listum og segir að fyrirmyndin að þeim komi úr heimi lista. Vinna listamannsins 

er í eðli sínu eigindleg frá upphafi til enda. Útkoman af eigindlegri hugsun getur verið 

tónverk, ljóð, málverk, ballett eða það sem vekur vitsmunalega næmni eða 

skarpskyggni okkar. Reynsla sem leiðir okkur að því sem kallast listaverk (Eisner, 

1998:2). Hann segir enn fremur að hvorki vísindi né listir geti verið án einhverrar 

reynslu sem er í sjálfu sér eigindleg (Eisner, 1998:27).  

 Flick (2006:204) segir að einn þáttur aðferðafræði eigindlegrar rannsóknar sé 

mismunandi viðtalsform eða umræður. Hann segir að notkun opinna og hálfopinna 

viðtala hafi verið að aukast á síðustu árum vegna þess að meiri líkur eru á að 

viðmælendur séu opinskáir í þeim en í stöðluðum viðtölum (Flick, 2006:15). Flick 

nefnir að ýmis konar sjónræn gögn hafa verið notuð á undanförnum árum við 

rannsóknir en með notkun þeirra fæst aukin breidd í niðurstöðurnar (Flick, 2006:233 

og 273–274). 
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 Samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur (2003:249) er fyrirbærafræðileg aðferð, oft 

kennd við Vancouver-skólann, eigindleg rannsóknaraðferð og verður notuð í 

rannsókninni. Hún byggir á hugmyndafræði Edmund Husserls sem vildi setja fram 

mótvægi við einhliða megindlega hugsun og aðferðafræði en áhrifa gætir einnig frá 

Paul Ricoeur, Joan M. Anderson og fleirum. Vancouver-skólinn byggir á þeim 

skilningi að sérhver einstaklingur sjái heiminn með sínum augum og að sýn hans 

mótist af fyrri reynslu hans og eigin túlkun á þeirri reynslu (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003:249). Fyrirbærafræðileg tilfellarannsókn á vel við hér til að rannsaka upplifun á 

listnámi og val á framhaldsnámi og/eða starfi. Litið er á hvern viðmælanda sem 

dýrmætan einstakling sem hafi mikilvægum upplýsingum að miðla og ber að 

umgangast hann af virðingu, hlýju og hógværð (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:250).  

  Samkvæmt Sigurði Kristinssyni (2003:163–165) þurfa rannsóknir að standast 

siðferðilegar kröfur og í þeim ríkir sammæli um fjórar höfuðreglur sem kenndar eru 

við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Brýnt er að varkárni sé gætt þegar 

unnið er með persónugreinanlegar upplýsingar og nauðsynlegt að nafnleyndar sé gætt. 

Fengið var upplýst samþykki hvers og eins viðmælanda fyrir þátttökunni þar sem 

fram koma upplýsingar um rannsóknina og honum var heimilt að draga þátttöku sína 

til baka. Það eykur trúverðugleika niðurstaðna og er mikilvægt að viðmælendur fái 

tækifæri til að lesa afraksturinn og draga til baka einstaka þætti eins og þeim þykir 

ástæða til (Sigurður Kristinsson, 2003:172–175). Það hefur í öllum tilfellum verið 

virt. 

  Rannsóknartilgáta mín og áhugi fyrir gildi listnáms var sú, að það að stunda 

nám til stúdentsprófs á listnámsbrautum væri ekki síður þroskandi en að stunda nám á 

öðrum brautum framhaldsskólans. Enn fremur að listnám hafi jákvæð áhrif á 

sjálfsmynd nemenda, skapi með þeim víðsýni og auki umburðarlyndi gagnvart 

fjölbreytileika mannlífsins. Mér þótti fróðlegt að skoða hversu mikil áhrif námsáhugi 

og skapandi og gagnrýn hugsun hefur á námsárangur viðmælenda minna.  

 

3.2  Þátttakendur  

Þátttakendur eða viðmælendur mínir í rannsókninni voru 12 en samkvæmt Sigríði 

Halldórsdóttur (2003:249)  þarf að ræða við frá 5–15 manns til að góð mettun (e. 

saturation) náist og niðurstöður verði trúverðugar. Viðmælendur mínir voru níu konur 

á aldrinum 20 til 43 ára og þrír karlmenn á aldrinum 19 til 25 ára og eiga það 

sameiginlegt að hafa stundað nám á listnámsbraut VMA og útskrifast þaðan með 
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stúdentspróf sem var skilyrði fyrir þátttöku. Fimm viðmælendur fóru á listnámsbraut 

VMA strax eftir 10. bekk í grunnskóla, fjórir fóru á myndlistarkjörsvið en einn á 

hönnunar- og textílkjörsvið, einn þeirra tók bæði kjörsviðin. Fjórir viðmælendur komu 

inn eldri en 25 ára og fóru á hönnunar- og textílkjörsvið. Þrír komu inn um 18 ára 

aldur og fóru á myndlistarkjörsviðið en einn þeirra tók bæði kjörsviðin. Mikilvægt var 

að þeir hefðu áhuga á að deila með mér reynslu sinni af listnáminu og þeir gætu 

skoðað stöðu sína á þeim tíma sem viðtölin fóru fram í ljósi framhaldsskólanámsins.  

 Tveir til þrír einstaklingar voru valdir úr hverjum útskriftarárgangi frá árinu 

2003 og  kynjahlutfall haft í því samræmi sem það var á hverjum tíma. Á 

undanförnum árum hafa fleiri stúlkur útskrifast af listnámsbrautum framhaldsskólanna 

en drengir og frá sögulegu sjónarmiði hefur dæmið snúist við. Viðmælendurnir mínir 

tólf voru alls í fjórtán grunnskólum víðs vegar um landið, aðstæður voru mismunandi 

og stundum vantaði kennara í list- og verkgreinum í viðkomandi skóla. 

 Viðmælendur eða þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki15 en þá 

velur rannsakandi viðmælendur sem hæfa rannsókninni og auðvelt er að ná til. Úrtök 

sem þessi eru valin þegar tilgangur rannsóknarinnar er fremur að álykta um 

niðurstöður en að alhæfa um tiltekið hlutfall eða meðaltal í þýði. Lítið úrtak sem þetta 

er of fámennt og ónákvæmt til þess (Gall o.fl. 1996:223–229; Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003:62–63).  

 

3.3 Gagnasöfnun og framkvæmd 

Ég hafði samband við viðmælendur mína og óskaði eftir að taka við þá viðtöl og 

féllust þeir á það. Rannsóknarspurningin var notuð sem aðalspurning og 

útgangspunktur samræðna okkar en einnig var notast við markmiðsspurningar til 

glöggvunar eins og mér fannst við eiga og geta hjálpað í upplýsingaleit fyrir 

rannsóknina.  

 Samræður (e. dialogues) eru afar mikilvæg aðferð við gagnasöfnun í 

rannsóknum en aðferðin felur í sér bein orðaskipti rannsakanda og viðmælenda 

(Helga Jónsdóttir, 2003:67). Í upplýsingasöfnun voru notuð óstöðluð einstaklings- 

viðtöl en þau hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks. 

Þau snúast um að laða fram lýsingar á sammannlegum reynsluheimi og teljast til 

gagnasöfnunaraðferða eigindlegrar aðferðafræði (Helga Jónsdóttir, 2003:67–84).  

                                                 
15 Convenience sampling 
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 Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki, lengd viðtala var frá 45 til 80 

mínútur og voru níu þeirra tekin upp á Akureyri en þrjú í Reykjavík. Viðmælendum 

voru gerð grein fyrir upptökunni og þeir fullvissaðir um að nafnleyndar yrði gætt. 

Viðtölin voru afrituð og dulkóðuð þannig að nöfnum, stöðum og stund var breytt og 

því ekki hægt að rekja þau til viðmælenda. Hver viðmælandi fékk sitt dulnefni en 

notuð voru nöfn sem byrjuðu á tólf fyrstu bókstöfum í stafrófinu, til dæmis Alda og 

Jónas. Eitt viðtal var tekið við hvern viðmælanda, honum sent viðtalið uppritað og 

hann beðinn um að fara yfir það og gera athugasemdir ef þurfa þótti. Upptökunum 

hefur nú öllum verið eytt.  

 

Sjónræn rannsóknargögn 

Viðmælendur voru beðnir að koma með eitt sjónrænt rannsóknargagn með sér í 

viðtalið en ég vildi með því fá gleggri mynd af heimi viðmælendanna. Sjónrænu 

gögnin gátu verið eftir viðmælendur, keypt eða fundið, eitthvað sem tengdist stöðu 

þeirra í lífinu á þeim tímapunkti sem viðtalið átti sér stað. Graeme Sullivan (2005:xi, 

xvii, xix og 122) talar um að persónulegur hlutur eða listaverk, sem hefur inntak eða 

meiningu (e. context) og persónulega þýðingu, séu sannarlega marktækt eigindlegt 

rannsóknargagn. Samkvæmt fræðimönnum (Silverman, 2005:162; Hitchcock og 

Hughes, 2003:308; Flick, 2006:271) hafa sjónræn gögn (e. visual data) verið að ryðja 

sér til rúms á undanförnum árum í eigindlegum rannsóknum. Flick (2006:275) talar 

einnig um að margræð gögn (e. multifocus data) séu æ meira að ryðja sér til rúms í 

heimi rannsókna. Í viðtalinu var hver viðmælandi beðinn um að útskýra hið sjónræna 

rannsóknargagn sem hann kom með, segja frá vali sínu og hvað þýðingu það hefði 

fyrir hann fyrr og nú. Mér fannst áhugavert að athuga hvort munur væri á þeim 

sjónrænu gögnum/hlutum sem viðmælendur kæmu með í viðtalið með tilliti til kyns 

og kjörsviðs.  

 

3.4 Réttmæti, áreiðanleiki og takmarkanir rannsóknarinnar 

Samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur (2003:259) er litið á rannsóknarniðurstöður sem 

þekkingarframlag sem framtíðin ein mun leiða í ljós hversu ,,góðar“, ,,sannfærandi“ 

eða ,,afgerandi“ þær eru. Réttmæti16 eða trúverðugleiki rannsóknarniðurstaðna 

                                                 
16 Validity 
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byggist því að hluta til á hversu trúverðuglega  mér sem rannsakandanum tekst að 

setja fram niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:258). 

 Umræðan um réttmæti og áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum snýst um 

hugtakaþróunina; hver er rauði þráðurinn í því sem viðmælandinn hefur verið að 

segja, hver er kjarninn í samræðunum. Lincoln og Guba (1995) hafa nefnt fjórar 

megin hættur um réttmæti eða trúverðugleika eigindlegra rannsókna: 1) vantar fyllri 

mynd af fyrirbærinu, 2) skekkja í úrtaki, 3) ónóg fagleg fjarlægð og 4) ótímabær 

rannsóknarlok (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:261). Reynt hefur verið eftir bestu getu 

að hafa ógnanir við réttmætið í huga við gagnasöfnun, gagnagreiningu og 

framsetningu niðurstaðna. 

 Almennt er talið að til að auka réttmæti og áreiðanleika í viðtölum sé farsælast 

að fara þá leið að draga sem mest úr öllu sem skekkt getur niðurstöðurnar. 

Persónuleiki spyrjanda og viðmælenda getur orsakað skekkju, svo og innihald 

spurninganna. Viðhorf, skoðanir og væntingar spyrjanda hafa áhrif og sú tilhneiging 

hans að túlka viðbrögð viðmælenda út frá eigin sjónarmiði. Einnig getur það gerst að 

spyrjandi spyrji spurninga og leiti markvisst eftir ákveðnum svörum sem geta skekkt 

niðurstöðurnar og því þurfa rannsakendur að gæta að þessum þáttum við rannsóknir 

(Cohen og fleiri, 2000:119–121). 

 Við val á viðmælendum var leitast við að vanda úrtakið svo það yrði ekki of 

einsleitt og er aldur viðmælenda frá 20–40 ára. Mikil aldursdreifing er eitt af því sem 

einkennir nemendur listnámsbrautar VMA. Í rannsókn sem þessari veltur mikið á 

þekkingu, aðferðafræðilegri færni, næmleika og nákvæmni rannsakandans (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003:259). Sigríður vitnar ennfremur í Tesch (1990) sem bendir á að 

oft sé talað um rannsakandann sem ,,mælitækið“ og að engir tveir fræðimenn komi 

með sömu niðurstöður úr rannsókn. Þeir koma að verkefninu með mismunandi 

reynslu og fræðisýn að baki og sjá hlutina með ólíkum augum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003:260).  

 Hugsanlegar takmarkanir rannsóknarinnar eru að taka fyrir listnám í einum 

framhaldsskóla. Rannsakandi er starfandi kennari við stofnunina sem verið er að 

rannsaka sem einnig gæti talist takmörkun á rannsókninni. Reynsluleysi rannsakanda 

gæti verið takmörkun við rannsóknina en ég hef aðeins einu sinni unnið eigindlega 

rannsókn áður. Ég hef því reynt að byggja inn í rannsóknarferlið stöðuga viðleitni til 

aukinna gæða með því að meta ferilinn á gagnrýninn hátt. Samkvæmt hefðum 
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fyrirbærafræðinnar, voru niðurstöður greiningar bornar undir viðmælendur 

rannsóknarinnar og ekki bárust neinar athugasemdir frá þeim. 

   

3.5 Gagnagreining 

Sigríður Halldórsdóttir (2003:250–259) skýrir rannsóknarferli Vancouver–skólans 

sem ferli þar sem farið er aftur og aftur í gegnum ákveðna vitræna þætti allt 

rannsóknarferlið. Hinir sjö meginþættir, sem hægt er að hugsa sem hringferli, eru: að 

vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að 

sannreyna.  Hægt er að lýsa rannsókninni í tólf meginþrepum eins og sjá má á töflu 

3.1 - Þrepatafla rannsóknarinnar og á þeim sést í grófum dráttum hvernig rannsóknin 

var framkvæmd (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

 Reynt var að vinna samhliða að gagnasöfnun og gagnagreiningu. Viðtölin 

voru hljóðrituð, síðan vélrituð orðrétt upp og marglesin yfir áður en  gagnagreining 

hófst. Formleg greining textans byggir m.a. á túlkunarfræði (e. hermeneutics), 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003:255) þar sem merkt var við þau atriði sem talin voru 

mikilvægust í hverju viðtali. Gögnin voru síðan greind eftir ákveðnum þemum og 

greiningarlíkan unnið fyrir hvert viðtal fyrir sig. Þá var eitt heildargreiningarlíkan 

unnið fyrir öll viðtölin 12. Nauðsynlegt er að lesa yfir og skrá þau meginhugtök sem 

lýsa best reynslu hvers einstaklings fyrir sig eða eins og Sigríður Halldórsdóttir 

útskýrir (2003:256): ,,Hver er rauði þráðurinn í því sem þessi einstaklingur er að 

segja”? Ég sem rannsakandi hef reynt að nota rökhugsun og innsæi við úrvinnslu og 

þróun í eina heildarmynd sem sett er fram í niðurstöðum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35



 

Tafla 3.1 - Þrepatafla rannsóknarinnar: 

 

Þrepin 12 Rannsóknarþáttur 
1. Að velja sér 
samræðufélaga (val á 
úrtaki) 

Valdir voru 12 einstaklingar sem höfðu það sameiginlegt að 
hafa lokið námi frá listnámsbraut Verkmenntaskólans á 
Akureyri. 

2. Fyrst er að vera 
kyrr (áður en byrjað er 
á samræðunum) 

Byrjað var á að staldra við og velta fyrir sér fyrirframgerðum 
hugmyndum um fyrirbærið. Þær voru síðan lagðar til hliðar 
áður en samræður hófust. 

3. Þátttaka í 
samræðum 
(gagnasöfnun) 

Eitt viðtal var tekið við hvern einstakling og leitast við að 
skapa gott andrúmsloft. Markmiðið var að öðlast 
sameiginlegan skilning á fyrirbærinu. 

4. Skerpt vitund 
varðandi orð (byrjandi 
gagnagreining) 

Samræðurnar hófust með opinni spurningu og voru teknar 
upp á stafrænt upptökutæki og síðan ritaðar orðrétt niður. 

5. Byrjandi greining á 
þemum (að setja orð á 
hugmyndir) 

Viðtölin voru lesin nokkrum sinnum yfir, merkt við 
mikilvæg atriði til að sjá fyrir sér hver væru meginatriðin í 
frásögninni. 

6. Að átta sig á 
heildarmynd reynslu 
hvers einstaklings 

Meginatriði samræðnanna við hvern viðmælanda voru dregin 
út og sett upp í greiningarlíkan og þannig hægt að átta sig á 
því hver væri rauði þráðurinn í frásögninni.  

7. Staðfesting á 
heildarmynd hvers 
einstaklings 

Greiningarlíkan hvers viðmælanda borið undir hann. 
Ekki komu fram athugasemdir. 

8. Að átta sig á 
heildarmyndinni á 
fyrirbærinu sjálfu 

Heildargreiningarlíkan var útbúið með því að greina viðtölin 
í sameiginleg þemu sem lýstu reynslunni í heild. 

9. Að bera saman 
niðurstöðurnar við 
rannsóknargögnin 

Viðtölin voru lesin aftur til að ganga úr skugga um að allar 
niðurstöður væru komnar í heildargreiningarlíkanið. 

10. Að velja heiti sem 
lýsir niðurstöðunum í 
örstuttu máli 

Heiti á þemum voru valin og eru: Lengi býr að fyrstu gerð, 
Vanda skal valið, Samtal kynjanna, Eftir útskrif og Sjónrænt 
gagn. 

11. Að sannreyna 
niðurstöður með 
viðmælendum og 
leiðbeinanda 

Heildarniðurstöður voru bornar undir viðmælendur og 
leiðbeinanda.  

12. Að skrifa upp 
niðurstöður 
rannsóknarinnar 

Heildarniðurstöður voru skrifaðar upp með tilvitnunum í 
meðrannsakendur til að raddir allra viðmælenda fengju að 
heyrast. 
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3.6 Lagt upp í langför 

Val á viðmælendum fór fram í ágúst og september 2007. Þegar val hafði farið fram 

var haft samband við væntanlega viðmælendur, og samþykki þeirra til þátttöku 

fengið. Rannsóknin var einnig tilkynnt Persónuvernd ríkisins (Fylgiskjal 1). Viðtölin 

fóru fram á um það bil níu mánaða tímabili frá nóvember 2007 til júlí 2008. Þeim var 

komið í textaform og greiningarlíkan fyrir hvert viðtal var unnið nokkuð samhliða 

þeim. Gagnagreining og úrvinnsla fór fram á tímabilinu mars 2008 til september 

2008. Niðurstöður og lokafrágangur var unninn á tímabilinu október 2008 til apríl 

2009. 

 Það sem reyndist mér sem rannsakanda erfiðast við þessa vinnu og ég lærði 

mest af var gagnagreiningin, að greina kjarnann frá hisminu. Mér fannst mest af því 

sem viðmælendurnir sögðu og höfðu fram að færa það merkilegt að ég átti í 

erfiðleikum með að velja og sjá hver væru rauði þráðurinn og lykilatriðin í 

viðtölunum. Niðurstaðan er að það er mikil kúnst að vefa saman texta og túlka orð 

þannig að þau hafi merkingu og skírskotun í fræðimenn og rannsóknir. 
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum úr viðtölum við viðmælendur 

rannsóknarinnar. Þar tjáðu þeir sig um upplifun og kynni sín af listum í æsku, list- og 

verkgreinakennslu í grunnskóla, veru sína á listnámsbraut VMA og stöðu sína í dag.  

 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að kanna: 

 1. Hver voru kynni nemanda af listum í æsku og af list- og verkgreinim 

  í grunnskóla. 

2. Hvað olli brautarvali útskrifaðs nemanda af listnámsbraut VMA og 

hvaða  áhrif hafði það á val á framhaldsnámi eða starfi? 

3. Hvernig var staðið að listnáminu að mati nemanda sem þar hefur 

stundað nám og hvað mætti betur fara? 

 4. Ef kynjamunur er, hvernig birtist hann þá í náms- og starfsvali? 

 5. Hversu vel nýttist listnám nemandanum í framhaldsnámi eða úti á  

  vinnumarkaðinum eftir stúdentspróf?  

 

Rannsóknarspurning:   

 Hvaða áhrif hefur það á nemendur að stunda nám á listnámsbraut og hvaða 

 áhrif  hefur listnámið á  val þeirra á  framhaldsnámi eða starfi? 

  

Lykilhugtök eða þemu sem urðu til við endurtekinn yfirlestur og greiningu gagna og telja má 

merkingabær, upplýsandi og nauðsynleg eru sett fram í kaflanum. Þemun skipta honum í 

fimm undirkafla sem eru: Lengi býr að fyrstu gerð, Vanda skal valið, Samtal 

kynjanna, Eftir útskrift og Sjónræn gögn17.  

 

1. Lengi býr að fyrstu gerð 

Í æsku er grunnur lagður að því sem koma skal. Viðmælendurnir höfðu áhuga á 

myndlist og/eða handverki strax í æsku og kynntust þessum þáttum á heimili sínu og í 

grunnskóla. Flestir voru hvattir til sköpunar frá unga aldri og telja það hafi haft áhrif á 

val þeirra á námi og starfi í dag. Æskan hafði þýðingu fyrir viðmælendur og hefur 

                                                 
17 Visual data 
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áhrif á þá í dag. Þeir vísuðu gjarnan í reynslu sína sem börn og komu flestir með 

sjónrænt gagn úr ,,fortíðinni” með sér. Viðmælendur lýstu reynslu sinni af list- og 

verkgreinakennslu í grunnskóla sem nemendur, foreldrar og einn sem kennari þar. 

Þeir tengja þó ekki námið í grunnskóla og kynni af list- og verkgreinum þar, við val 

sitt á námsbraut í framhaldsskóla. 

 

2. Vanda skal valið 

Þegar spurt var um ástæður fyrir vali á framhaldsskóla og námsbraut kom fram að þær 

voru mismunandi en skólavalið var vegna þess að það er listnámsbraut í VMA. 

Viðmælendur mínir komu inn í listnámið á öllum aldri með mismunandi reynslu og 

bakgrunnur. Þeir völdu þessa námsleið ekki af tilviljun heldur var áhugi þeirra mikill 

á annað hvort textílgreinum eða myndlistargreinum eða á hvoru tveggja. Áhugi á 

listnámi hélt þeim við efnið í bóknámi, það varð merkingabærra og þeir sáu tilgang í 

því að stunda námið.  Einn viðmælandi lýsti þessu þannig: ,,…maður lét sig hafa 

bóknámið og það bara fór að ganga mjög vel…“ (Fjóla). Viðmælendur tjáðu sig um 

áfangana í listnáminu, hvað þeim fannst gagnast þeim og hvað mætti betur fara og 

voru sammála því að skapandi hugsun sé sá drifkraftur sem hefur mest að segja í 

náminu.  

 

3. Samtal kynjanna 

Viðmælenda upplifðu kynjamun í listnáminu sem þeir töldu ýmist stafa af uppeldi, 

fordómum gegn listnámi, gömlum hefðum eða fáfræði. Mismunandi var eftir 

kjörsviðum hvaða ástæður viðmælendur nefndu en fram kom að nemendur á 

myndlistarkjörsviði urðu ekki eins varir við kynjamuninn. Viðmælendur gerðu sér 

grein fyrir þeim miklu breytingum sem átt hafa sér stað í menntunarmálum bæði hér á 

landi og erlendis en mun fleiri konur eru í listnámi á framhaldsskólastigi en áður voru. 

Einnig eru fleiri konur í flestum deildum háskólanna á Íslandi en í Listaháskóla 

Íslands eru kynjahlutföll svipuð.  

 

4. Eftir útskrift 

Hér verður gerð grein fyrir því hvað viðmælendur tóku sér fyrir hendur eftir 

stúdentspróf af listnámsbraut VMA. Fram kemur að þeir hafa verið í framhaldsnámi 

sem tengist hönnun og/eða listum á einhvern hátt, öðru háskólanámi eða hafa ekki 

farið í frekara nám. Þeim viðmælendum sem hafa verið í hönnunar- eða listnámi 
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finnst undirbúningsnámið á listnámsbrautinni hafa verið fullnægjandi og upplifa sig 

vel undirbúna fyrir framhaldsnám. Þeir sem hafa lokið BA námi í öðrum greinum til 

dæmis kennaranámi eru einnig ánægðir með þá víðsýni og breytt viðhorf sem þeir 

tileinkuðu sér í listnámi. Þeir sem ekki hafa farið í framhaldsnám eru einnig sáttir við 

þá þjálfun og þá sjálfsstyrkingu sem þeir fengu í veganesti og  finnst námið hafa nýst 

á þeim  vinnustöðum sem þeir hafa unnið á eftir stúdentspróf.  

 

5. Sjónrænn hlutur 

Í þessu fimmta og síðasta þema verður gerð grein fyrir hinum sjónrænu hlutum sem 

viðmælendur komu með. Þeir tengjast í flestum tilfellum æsku þeirra og hefur að 

þeirra mati áhrif eða gefur vísbendingu um hvað þeir eru að gera eða hvar þeir eru 

staddir í dag. Þeir fjórir sem komu með hlut eftir sjálfan sig lýstu tilfinningu við að 

skapa hlutinn svo sem aðferð, lykt, snertingu eða notagildi. Fjórir viðmælendur sem 

komu með bækur  tengja þær tilveru sinni fyrr og nú á þýðingarmikinn hátt og einn 

sem kom með myndaalbúm tengir það við tilfinningar sínar til myndanna í því. Þeir 

þrír sem komu með mynd sem þeim hefur verið gefin tengja myndirnar við kærar 

minningar um gefendurna. 
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Tafla 4.1 Greiningarlíkan. 

Greiningarlíkan er sett fram í töflu 4.1  og er með þeim þemum eða lykilhugtökum  

sem til urðu við yfirlestur og greiningu gagna og telja má merkingabær, upplýsandi og 

nauðsynleg. Þeim er skipt niður í flokka og undirflokka.  

  

   
 1. Lengi býr að fyrstu gerð 

   - Veganestið að heiman 

   - Grunnskólinn 

 

 2. Vanda skal valið 

   - Framhaldsskóli og námsbraut 

   - Brautarbragurinn 

   - Námið á listnámsbraut 

   - Bókin, höndin og  höfuðið  

   - Gleðin í sköpuninni 

 

 3. Samtal kynjanna 

   - Af hverju kynjamunur? 

   - Fordómar 

 

 4. Eftir útskrift 

   - Framhaldsnám 

   - Vinnan 

   - Í lífsins ólgu sjó með listnámið í farteskinu 

 

 5. Allt hefur sinn sess 

   - ,,Það fyrsta sem mér datt í hug....” 
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4.1 Lengi býr að fyrstu gerð 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir því helsta sem viðmælendur rannsóknarinnar sögðu 

um reynslu sína af list- og verkgreinum18 í æsku og í grunnskóla. Hún tengist 

myndlist eða einhverri tegund af handverki svo sem prjóni, útsaum eða vélsaum á 

heimilum eða í grunnskóla. Fram kemur að veganestið sem þeir koma með að heiman 

og úr sínu nærumhverfi er fjölbreytt og hefur mismikil áhrif á þá.  

 Í seinasta þætti niðurstöðukaflans hér á eftir er fjallað um þann sjónræna hlut 

sem viðmælendur komu með í viðtalið og hvort og þá hvernig þeir tengja hann við 

fyrri reynslu sína og líf sitt í dag.  

  

4.1.1 Veganestið að heiman 

Í máli viðmælenda minna kemur fram að þeir muna sitt lítið af hverju sem tengist 

upplifun af myndlist eða handavinnu frá æsku sinni. Flestir minntust þess að hafa lært 

að prjóna á unga aldri hjá móður eða ömmu, nokkrir að hekla eða sauma út, þannig að 

sjónrænn menningararfur okkar lifir að einhverju leyti inni á heimilum. Þetta á ekki 

frekar við eldri viðmælendur mína en þá yngri og til dæmis eru Íris, Helga og Kristján 

meðal yngstu viðmælenda minna og þau sögðu: 

 Já, ég lærði að prjóna þegar ég var pínu lítil en amma kenndi mér að prjóna... (Íris) 

  

Amma mín kenndi mér að prjóna á sínum tíma þó ég sé nú eiginlega búinn að gleyma 

því...(Kristján)   

 

 Ég prjónaði aðeins þegar ég var lítil, en ekki mikið...(Helga)  

 

Eva minnist þess ekki að móðir hennar eða amma hafi prjónað en þegar hún var 16 

ára lærði hún sjálf að prjóna. Drífa lærði heldur ekki að prjóna í foreldrahúsum og 

segir: 

  ...enn þann dag í dag kann ég ekki að prjóna...í vetur lærði ég að hekla í fyrsta 

 sinn...(Drífa) 

 

Nokkrir viðmælendur mínir minntust þess einnig að hafa fengið að teikna og mála. 

Um þá upplifun sína segja þeir: 

                                                 
18 Í grunnskólanum er talað um list- og verkgreinar yfir textílmennt, myndmennt, smíðar, tónmennt, 
heimilisfræði og upplýsingatækni. 
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...hjá hinni ömmu minni fékk ég að teikna og mála og ég gat alltaf prófað svona voða 

spennandi málningu [olíu- og akrílliti] hjá henni og fengið að föndra (Íris ). 

 

 Þegar ég var lítil þá teiknaði ég mikið en svo einhvern veginn bara þá hætti ég 

 því...(Helga). 

 

 Ég fór ekkert að mála eða lita fyrr en ég er bara svona 10 ára...af því að mamma 

 var að læra það...(Kristján) 

 

Nokkrir viðmælenda koma úr fjölskyldum þar sem sterk hefð er fyrir myndlist og 

handverki þannig að þeir hafa fyrirmyndir allt frá barnæsku á því sviði. Í þessum hópi 

eru Gréta og Íris sem ólust upp í sveit og voru í litlum sveitaskólum. Þær voru 

ákveðnar í að fara í myndlistartengt- eða skapandi nám frá því þær muna eftir sér og 

segja það ekki síst vera vegna fyrirmyndanna sem þær höfðu og segja: 

Pabbi er smiður og matreiðslumeistari og það er svolítið skapandi...mamma gæti 

alveg verið listamaður því hún er alltaf að finna upp á einhverju og búa eitthvað til... 

Svo átti ég frænku sem var á gömlu brautinni19 og ég var heilluð af því sem hún var 

að gera...(Íris) 

 

 Mamma lærði myndlist og frænka mín líka  og ég man ekki eftir mér öðruvísi en að 

 gera eitthvað svona...teikna, mála og þess háttar og horfa á þær  vinna...(Gréta). 

 

Í máli viðmælenda minna kemur fram að þeir aðgreina ekki teikningu, handavinnu 

eða hvers konar föndur sem þeir fengust við í æsku, allt er merkingabært og hefur 

mótandi áhrif á þá að einhverju leyti. Drífa hefur til að mynda frá blautu barnsbeini 

alist upp við að  gera eitthvað í höndunum og  segir um sína reynslu: 

Sköpun var hluti af uppeldinu mínu því mamma lagði sig alla fram við 

að uppfylla óskir okkar um öskudagsbúninga á hverju ári...ég hef líka alltaf verið 

mikil föndurkerling í mér...það var líka sjálfsagður hlutur að fá saumavélina hennar 

mömmu lánaða...(Drífa) 

 

Fjóla og Lína hafa svipaða sögu að segja en þeirra minning tengist sterkar alls kyns 

útsaumi og handavinnu: 

 Það var mikil handavinna inni á mínu heimili, bæði mamma og amma voru   

                                                 
19 Mynd- og handmenntabraut var í VMA frá 1988 – 1999. 
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 alltaf með handavinnu (Fjóla). 

 

Ég var alltaf að biðja mömmu um að kaupa meiri og meiri handavinnu fyrir mig... 

krosssaum aðallega. Ég prjónaði smá en mér fannst alltaf skemmtilegra að sauma út. 

(Lína). 

  

Af þremur karlviðmælendum er Kristján sá eini sem á minningu úr æsku sem tengist 

myndlist eða handavinnu en flestir kvenkyns viðmælendur mínir eiga slíkar 

minningar. Magnús segist þó hafa verið ,,krotari“ frá því hann man eftir sér en tengir 

það ekki beint myndlist. Hann hefur safnað myndasögum og myndablöðum frá unga 

aldri sem hann segir vera sterkan áhrifaþátt í sínu lífi: 

Frá því að ég man eftir mér þá hef ég hlaupið niður á morgnana bara til að ná í 

Moggann til að geta skoðað myndasögurnar og ég er búinn að vera stífur 

myndasögusafnari bara síðan ég var 15 ára. Þá fékk ég svona fyrstu alvöru bókina 

mína og fór að kaupa mér myndasögur...(Magnús). 

 

Í frásögn viðmælenda minna kemur fram að flestir telja þeir að það veganesti sem þeir 

fengu í æsku hefur áhrif á líf þeirra í dag. Upplifunin er missterk en sterkust hjá þeim 

sem höfðu fyrirmyndir sem tengjast myndlist eða handmenntum í æsku til dæmis frá 

foreldrum eða öðrum skyldmennum.  

 

Lykilhugtök: Handavinna, myndlist, fyrirmyndir og foreldrar. 

  

4.1.2 Grunnskólinn 

Viðmælendurnir stunduðu nám í um fjórtán grunnskólum á Íslandi. Skólaganga þeirra 

nær yfir tuttugu ára tímabil en flestir eru sammála því að list- og verkgreinakennsla 

hafi verið af skornum skammti og oft ábótavant, þó eru nokkrir þokkalega sáttir við 

hana. Upplifun viðmælenda minna af grunnskólanum er mismunandi eftir því hvort 

þeir voru í litlum eða stórum skólum, á Akureyri, Reykjavík, litlum bæjarfélögum eða 

í sveit. Þeir tjá sig jöfnum höndum um myndmennt, smíðar og handavinnu en ekki um 

aðrar greinar sem flokkast undir list- og verkgreinar svo sem heimilisfræði, tónmennt 

eða upplýsingatækni.  
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 Tveir viðmælendur sem voru í litlum skólum á landsbyggðinni sögðu að 

kennslan í list- og verkgreinum hafi ráðist af því hvort kennarar fengust til að sinna 

kennslunni eða ekki. Kennaraskipti voru tíð og þeir misjafnir eins og þeir voru margir: 

Myndlistakennslan var bara mjög léleg í grunnskóla...það voru ca þrír kennarar að 

kenna mér myndlist...kannski var einn af þeim myndlistarmaður... minnistæðast var í 

8. bekk þá kom kennarinn með ljósrituð A4 blöð með mynd af bol og stuttbuxum  og 

við áttum að lita myndina...rosalegt en svona var kennslan í hnotskurn...(Jónas) 

 

 Það kom nýr kennari í myndmennt og hann lét bara alla nemendur vaða yfir 

 sig...(Lína) 

 

Að mati annarra viðmælenda sem voru í litlum sveitaskólum var list- og 

verkgreinakennslan nokkuð góð. Þar voru fámennir bekkir, samkennsla í tveim til 

þrem árgöngum og skólabragurinn einkenndist af  nærsamfélaginu í sveitinni. Í 

frásögn þeirra kemur eftirfarandi fram: 

Þegar ég útskrifaðist úr 10. bekk þá fékk ég verðlaun fyrir frammúrskarandi árangur 

í mynd- og handmennt í grunnskólanum og ég var ekkert smá ánægð...mér gekk 

yfirleitt vel í þessum greinum og fannst þær skemmtilegastar...(Íris) 

 

Það var alltaf svona frekar mikið skapandi starf í skólanum heima í sveitinni, mamma 

var að kenna þar... það breyttist mikið þegar ég kom í unglingadeild [ í öðrum skóla] 

og þá var maður talinn frekar skrítinn að vera alltaf að teikna (Gréta). 

  

Viðmælendur sem koma úr stærri byggðarlögum sögðu myndlistakennsluna sæmileg 

en sundurlausa og oft ómarkvissa. Flestir þeirra hefðu kosið að verja fleiri 

kennslustundum á viku í list- og verkgreinum í grunnskóla. Viðmælendur voru 

sammála að hópar hafi verið of fjölmennir þannig að kennarinn eyddi meiri tíma í að 

halda uppi aga en kenna. Eftirfarandi kom fram hjá þeim: 

Kennararnir voru oftast fínir en kennslan leið fyrir það hvað það var lítill áhugi fyrir 

þessu...kannski einn kennari með tuttugu til þrjátíu manna hóp og það voru kannski 

þrír sem vilja gera eitthvað  (Magnús ). 

 

Þetta var aldrei nema 80 mínútur í viku og bara helmingurinn af árinu... það var 

gaman og mér var oft hrósað fyrir skemmtilegar teikningar...í fimmta bekk þá vann 

ég  verðlaun í teiknisamkeppni grunnskólanna þannig að þar fékk ég hrós...(Kristján) 
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Kristján sem var og er ofvirkur og hvatvís lenti í  alvarlegu einelti í grunnskóla sem 

markaði hans skólagöngu. Hann hefur mikið hugsað um reynslu sína og þrátt fyrir að 

hún hafi verið erfið  þá var hann jákvæður. Hann tók undir það sem fleiri sögðu að 

tíminn sem ætlaður er í list- og verkgreinar í grunnskóla er allt of lítill. Hann taldi það 

erfitt fyrir börn með mikla sköpunarþörf að fara frá leikskóla yfir í grunnskóla vegna 

þess að leikskólinn leggur mun meiri áherslu á að læra og leika í gegnum sköpun en 

grunnskólinn. Kristján sagði: 

Þegar við erum í leikskóla þá er rýmisskynjunin miklu meiri en þegar við komum í 

grunnskólann...öll þessi sköpun sem fer fram í gegnum tjáningu barna henni er 

gjörsamlega eytt í grunnskólanum. Í leikskólanum er þetta ræktað miklu meira bara 

með því að púsla, kubba og teikna. Mér fannst mjög erfitt að fara úr 

leikskólanum...(Kristján) 

 

Undir sjónarmið Kristjáns tóku þeir sem eiga eða hafa átt börn í leik- og grunnskóla. 

Þeim finnst stökkið á milli þessara tveggja skólastiga of mikið og vera erfitt fyrir 

börnin sérstaklega vegna þess að þeir telja að leikskólinn byggi á skapandi starfi en 

grunnskólinn ekki. Fram kom hjá Öldu: 

 Í leikskólanum þá er allt á fullu í skapandi starfi en svo er bara klippt á allt slíkt 

 þegar  komið er í grunnskólann...þá eiga bara allir að sitja kyrrir og læra...(Alda) 

   

Upplifun viðmælenda minna af smíðakennslu var ekki eins sterk, mun færri höfðu 

skýra mynd af henni og nokkrir mundu ekki eftir að hafa verið í smíðum. Jónas hafði 

sterkasta minningu um góðan smíðakennara og sjónræna gagnið sem hann kom með 

var einmitt ,,geymslukassi“ sem hann gerði í smíðum þegar hann var um 10 ára 

gamall. 

Smíðakennarinn var mjög góður...maður fékk að prófa allt mögulegt en samt innan 

einhverra marka...það varð alltaf að vera einhver framvinda í náminu (Jónas). 

 

Kristján og Magnús minntust þess að hafa verið í smíðum og höfðu gaman af því og 

yngri stúlkurnar minntust smíðakennslu sem einkenndist af því að saga út lítil dýr, 

pússa þau og mála. Fram kom að handmenntakennsla eða handavinna hefur breyst 

mikið á undanförnum fimmtán til tuttugu árum. Töldu margir það hafa gerst eftir að 

kynjaskiptingu var hætt og bæði strákar og stelpur fóru í smíðar og handavinnu. Til 
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dæmis  minntist Fjóla þess að hafa verið í tvo tíma á viku í handavinnu allan veturinn 

þegar hún var í grunnskóla og segir:  

Þegar við vorum í 8. bekk í grunnskóla þá prjónuðum við svona síðar peysur sem þá 

voru í tísku, alveg þrjár, fjórar og það var ekkert mál...(Fjóla) 

 

Að mati flestra viðmælenda þá njóta list- og verkgreinar hvorki nógu mikillar 

virðingar í skólakerfinu né í þjóðfélaginu.  Bára talaði um að sonur hennar hafi gaman 

af og mikla þörf fyrir list- og verkgreinakennslu en var ósátt við þær fáu 

kennslustundir sem fara í þær á viku og sagði: 

 Ég hef grun um að það sé eitthvað sem vantar alveg sárlega á grunnskólastiginu og 

það er skilningur og virðing fyrir verknámi...Strákurinn minn sem er í fjórða bekk er í 

þrem tímum á viku sem heitir verkmennt og inn í því er allur pakkinn...þau eru fimm 

tíma á viku í stærðfræði en þrjá tíma á viku í öllum verknámsgreinunum. Þetta er 

alveg hrikalegt...(Bára)! 

  

Í máli viðmælenda kom fram að kennarinn er lykilpersóna og aðal áhrifavaldur um 

hvort nám fer fram eða ekki í list- og verkgreinum sem og öðrum greinum. Þeir voru 

sammála því að list- og verkgreinum sé sýnd of lítil virðing og að tíminn sem fer í 

þessar greinar í grunnskóla sé of knappur.  

 

Lykilhugtök: List- og verkgreinakennsla, tímafjöldi, kennarinn, nemandinn, skólinn 

og vægi námsgreina. 

 

4.2 Vanda skal valið 

Bakgrunnur viðmælenda minna er ólíkur og þeir komu inn á listnámsbrautina á 

ólíkum aldri. Forsendur þeirra fyrir skóla- og brautarvali var mismunandi en sumir 

ætluðu í skapandi nám frá blautu barnsbeini. Hönnunar- og textílkjörsviðið í VMA er 

hið eina sinnar tegundar á Íslandi og völdu nokkrir nemendur sérstaklega að koma til 

að læra vefnað, tauþrykk, fatasaum eða aðra textílgreinar. Myndlistarkjörsviðið er 

byggt upp eins og það er sett fram í námsskrá fyrir framhaldsskóla í listum frá 1999. 

Viðmælendur uppgötvuðu námið sjálfir, fengið upplýsingar af heimasíðu VMA eða í 

gegnum námsráðgjöf.  
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4.2.1 Val á framhaldsskóla og námsbraut 

Fimm viðmælendur fóru á listnámsbraut VMA strax eftir 10. bekk í grunnskóla, fjórir 

á myndlistarkjörsvið en einn á hönnunar- og textílkjörsvið. Fjórir viðmælendur komu 

í skólann eldri en 25 ára og fóru á hönnunar- og textílkjörsvið. Þrír komu inn um 18 

ára aldur og fóru á myndlistarkjörsviðið en einn ákvað síðar að taka bæði kjörsviðin. 

 Þrír af viðmælendum mínum segjast alltaf hafa ætlað í listnám, þeir komu inn 

16 ára gamlir og fóru á myndlistarkjörsvið: 

Ég fór í VMA á listnámsbraut bara af því að ég var búin að ákveða það frá því að ég 

eiginlega man eftir mér... að fara í eitthvað nám þar sem ég gæti verið í sköpun, að 

búa eitthvað til með höndunum og fá að teikna og mála...(Drífa) 

 

 Ég var bara alltaf ákveðin í að fara á listnámsbraut í VMA...veit ekki síðan 

 hvenær...(Gréta) 

 

Ég man ekkert eftir því hvenær ég ákvað að fara á listnámsbrautina ég ætlaði það 

bara alltaf...og ég var alveg heilluð af þessu námi bara frá því ég veit ekki hvenær. 

Þetta var kannski það sem ég var góð í í grunnskóla...(Íris) 

 

Helga fór einnig beint  inn á myndlistarkjörsvið eftir grunnskóla en telur það hafa 

verið tilviljun sem réði valinu þó svo móðir hennar sé myndlistarmaður, hún sagði: 

Ég ætlaði að fara í MA en ég bara sótti um VMA... það var engin ástæða því allt  sem 

ég geri er eiginlega þannig að ég tek svona skyndiákvarðanir (Helga). 

 

Þeir viðmælendur sem fóru inn í listnámið 16 ára gamlir eru allir stúlkur sem hefðu 

getað valið um framhaldsskóla. Þær eru námslega sterkar en völdu VMA vegna 

listnámsins og áfangakerfisins. Þær sem eru af Akureyrarsvæðinu voru gjarnan 

spurðar af því hvort þær hefðu fallið á samræmdum prófum og valir VMA þess 

vegna. Flestir sem þær þekktu gerðu ráð fyrir að þær færu í MA sökum þess að þeim 

gekk vel í námi. Þær sem ekki eru frá Akureyri og nágrenni voru ekki spurðar á sama 

hátt um skólaval sitt en fundu að fólk var hissa á vali þeirra.  

Það virkaði þannig að ef ég ætlaði að ,,verða eitthvað“  þegar ég yrði stór...þá  ætti 

ég að fara í MA... þar [í MA]  var bara ekki neitt  sem ég hafði áhuga á og svo var 

það bekkjarkerfið sem ég vissi að hentaði mér ekki...(Íris).   

 

 48



 ...fólki fannst ég voða skrítin...bæði að ég var alltaf að teikna og að ég ætlaði ekki 

 að fara í MA...(Gréta) 

 

Drífa var sannfærð um að áfangakerfið hentaði henni betur en bekkjarkerfið: 

Ég man reyndar að ég var alveg ofboðslega fegin þegar ég þurfti ekki að fara í MA  

af því að ég er ekki félagslyndasta manneskja í heimi og það hefði hugsanlega drepið 

mig að þurfa að vera í bekkjarkerfi (Drífa). 

 

Eini viðmælandinn sem fór 16 ára inn á hönnunar- og textílkjörsvið taldi sig ekki vera 

nógu sterkan í teikningu til þess að fara inn á myndlistarkjörsvið. Það sama kemur 

fram hjá þeim fjórum konum sem hófu listnám eldri en 25 ára en þær völdu að fara á 

hönnunar- og textílkjörsviðið vegna þess að þær töldu sig ekki vera sterka í teikningu 

en áttuðu sig síðar á að þær gátu meira en þær áttu von á. Svör Báru og Fjólu eru 

lýsandi fyrir þessa afstöðu: 

Ég hafði til dæmis aldrei teiknað og í rauninni hafði mér verið kennt það í grunnskóla 

að ég gæti ekki teiknað...en það er hægt að kenna manni grunninn og þá gat maður 

farið að gera eitthvað sjálfur...fyrir mig var það mjög skemmtileg uppgötvun. (Bára). 

 

Ég taldi mig ekki vera góða í teikningu í grunnskóla...hafði líka meiri áhuga á 

handavinnu og handverki...ég varð því mjög hissa þegar mér gekk vel í myndlist í 

VMA...(Fjóla) 

 

Það kom þeim á óvart hvað þeim gekk vel í myndlistaráföngum á listnámsbrautinni 

og þær eru sammála að  kennslan og kennarinn skipti miklu máli: 

Mér fannst ekki gaman að mála eitthvað sérstakt af því að mér fannst ég ekki kunna 

það en samt reyndi maður...svo gekk mér bara mjög vel í myndlist í VMA og það kom 

mér á óvart...maður fékk svo mikla hvatningu frá kennurunum...(Lína) 

  

Karlarnir þrír komu allir af öðrum brautum VMA og segjast hafa verið lengi að átta 

sig á hvað þeir vildu læra. Kristján var á náttúrufræðibraut áður en hann kom í 

listnámið og um val sitt á framhaldsskóla og brautarskiptin segir hann: 

Ég fór í VMA af því að mig langaði ekki til þess að hafa þessa ,,einstefnumöguleika“ 

eins og eru í MA...þess vegna var það aðallega út af námsvalinu  sem ég fór í 

VMA...ég var búin með alla stærðfræðina fyrir listnámið og þá bara ákvað ég að 

skella mér yfir á listnámsbrautina...(Kristján) 
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 Kristján er eini strákurinn sem var bæði á hönnunar- og textílkjörsviði og 

myndlistarsviði en hann hefur áhuga á listum almennt og því fannst honum kjörið 

tækifæri að nýta sér það námsframboð sem er á listnámsbrautinni. 

 ... það var  virkilega gaman að tvinna þetta saman... (Kristján) 

  

Jónas og Magnús komu 18 ára gamlir í VMA. Jónas fór þá á matvælabraut en Magnús 

var á félagsfræðibraut, þeir skiptu svo yfir á myndlistarkjörsviði. Jónas er lesblindur 

og átti því í erfiðleikum í bóknámi en Magnús en sagðist aðallega hafa þjáðst af 

áhugaleysi. Allir vinirnir fóru í MA og hann fylgdi þeim bara eftir. Magnús telur sig 

ekki vera góðan teiknara en honum datt samt ekki í hug að fara á hönnunar- og 

textílkjörsviðið. Hann sagði: 

 Ég hef alltaf verið svona mikill krotari, ekki neitt sérstaklega góður teiknari en 

 krotari...fyllti allar spássíður af kroti. Byrja aftast í öllum bókum að krota... 

 (Magnús) 

 

Nokkrir viðmælendur komu inn á hönnunar- og textílkjörsvið eftir langt hlé á námi, 

þeir höfðu mikinn áhuga á handverki og textílgreinum en upplifðu sig ekki sterka í 

teikningu og myndlist. Þeim fannst erfitt að koma aftur inn í skóla eftir langa fjarveru 

og sögðu:  

Ég valdi listnámsbrautina aðallega fyrir vefnaðinn því handavinna hverskonar hefur 

alltaf vakið áhuga minn... það  var erfitt að byrja aftur en það var rosalega gaman 

þegar ég loksins hafði mig af stað...(Alda). 

 

Ég valdi þessa braut af því að mér hefur alltaf fundist gaman í handavinnu  og af allri 

verkmennt og taldi bara að ég ætti best heima þar frekar en í einhverju bóklegu en 

svo gekk það bara mjög vel líka (Fjóla).  

 

Ég var búin að ákveða að klára stúdentinn...ég hafði farið í Hússtjórnarskólann  í 

Reykjavík...ég frétti af því að það væri listnámsbraut fyrir norðan þar sem greinar 

eins og  vefur, útsaumur og þrykk, sem ég hafði  áhuga á, væru kenndar... (Eva)  

 

Í frásögn viðmælenda má ráða að ástæður fyrir vali á skóla og námsbraut eru 

einstaklingsbundnar en skólavalið byggist á þeirri staðreynd að það er listnámsbraut í 

VMA. Stúlkurnar sem velja myndlistarkjörsvið telja sig vera sterka í teikningu öfugt 

við þær sem fara á hönnunar- og textílkjörsvið. Strákarnir sem velja myndlistar- 
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kjörsvið eru ekki endilega sterkir í teikningu en sá eini af þeim sem velur bæði 

kjörsviðin hefur verið sterkur í teikningu frá því hann man eftir sér. Einnig kemur 

fram að áfangakerfið hentar mörgum viðmælendum betur en bekkjarkerfið.  

 

Lykilhugtök: Skólaval, brautarval, áfangakerfi, handverk, áhugasvið, myndlist og 

teiknihæfileikar. 

 

4.2.2 Brautarbragurinn 
Viðmælendur voru ánægðir með veru sína á listnámsbraut VMA og kunnu vel að 

meta þá samstöðu og hjálpsemi sem þeim fannst einkenna samskipti kennara og 

nemenda. Hópastærðir í myndlistar- og textíláföngum eru minni en í venjubundnu 

bóknámi og eru algengustu hópastærðir tólf til sextán nemendur. Á seinustu árum 

hafa hópar frekar verið að stækka sökum fjölgunar á brautinni. Viðmælendur voru 

ánægðir með þá nánd sem er á milli nemenda og kennara í listnáminu en það felur í 

sér mikla einstaklings- kennslu sem oft er ,,maður á mann” eins og sagt er. 

Viðmælendur töldu ákveðið ,,landamæraleysi“ einkenna listnámið sem stafar ekki síst 

af aldursdreifingu nemenda en enginn upplifir hana neikvæða. Mikil aldursdreifing 

einkennir VMA og um hana sögðu viðmælendur: 

Það  vinna allir saman, það skiptir bara ekki máli á hvaða aldri fólk er, það hjálpast 

allir að... aldursmunurinn hann bara nýtist...bæði í verklegu og bóklegu...(Alda) 

 

 Mér fannst einmitt ég hafa rosalega gott af þessu og það gerði mér mjög gott að vera 

með yngri krökkum. Ef þú skoðar myndir af mér núna og þegar ég var tvítug... ég er 

unglegri núna... (Eva) 

 

 ...ég varð aldrei vör við það að ég væri neitt eldri...(Fjóla) 

 

Strákunum leið ekki síður vel og fannst gott að vera innan um svo margar stelpur en 

eins og Magnús sagði þá voru þeir oftast eldri en stelpurnar á myndlistarkjörsviðinu: 

 Mér líkaði  bara voða vel en ég pældi svo sem ekkert mikið í því að við værum færri 

eða eldri... (Magnús) 

 

Viðmælendur voru einnig sammála um að almennur áhugi væri meðal nemenda á 

listnámsáföngunum sem skapaði jákvætt andrúmsloft. Þeim fannst vel tekið á móti sér 

 51



af kennurum og samnemendum á báðum kjörsviðum og fundu fyrir samstöðu og hlýju 

sem gerði það að verkum að þeim leið vel í skólanum.  

 Það voru allir svo nánir á listnámsbrautinni, allt svo heimilislegt einhvern  veginn 

 og mér leið í fyrsta skipti vel í skóla...(Lína). 

 

Maður finnur  ekki fyrir því að maður sé dæmdur á listnámsbrautinni. Mér fannst það 

svo frábært... og mér fannst allt svo frjálslegt...(Helga) 

 

Yngri viðmælendur töluðu um hvað vel var haldið utan um nemendur, voru ánægðir 

með umsjónakerfið og þeim fannst góð tengsl vera við kennara, deildarstjóra og 

kennslustjóra listnámsbrautarinnar. Drífa flutti ein til Akureyrar 16 ára gömul til að 

stunda nám í VMA en hún átti heima í litlu bæjarfélagi á landsbyggðinni. Hún sagði: 

Mér fannst gott hversu vel var haldið utan um nemendurna...kennararnir voru boðnir 

og búnir að hjálpa og voru jákvæðir við okkur...þessi stuðningur sem ég fann fyrir á 

listnámsbrautinni hentaði vel, ekki síst vegna þess að maður var að koma inn sem 

sextán ára krakki og þurfti á stuðningi og að haldi (Drífa).  

 

Viðmælendum mínum fannst námið á listnámsbraut vera  þroskandi og þeir breytast 

við dvölina þar. Námið jók víðsýni þeirra og umburðarlyndi gagnvart fjölbreyti- 

leikanum sem þeir  telja að hafi gagnast vel í lífinu og sögðu: 

Sjóndeildarhringurinn hann víkkar svo við þetta, maður bara lítur á hlutina með allt 

öðrum augum...lykilatriðið í þessu er að listnámið gerir okkur miklu hæfari 

einstaklinga, það er galdurinn...(Jónas) 

  

 Já, ég vil meina að á þessari braut þá sé þetta miklu meira svona lífsins skóli heldur 

en á öðrum námsbrautum...(Bára) 

 

 Listnámið er svona eins og lífsleikni...(Eva) 

 

Af  orðum viðmælenda mátti ráða að brautarbragur á listnámsbrautinni er góður og 

þar ríkir samstaða og gleði. Þeir sögðu andrúmsloftið jákvætt og léttara en víðast hvar 

í skólanum og voru sammála um að þeim leið vel ,,uppi á lofti“, eins og einn 

viðmælandi sagði en listnámsbraut er staðsett á efri hæð skólans. Vegna sameiginlegs 

grunns á báðum sviðum eru nemendur töluvert saman í listnámsáföngum sem 

viðmælendum fannst jákvætt, þeir kynntust vel og fyrir vikið var gott flæði á milli 
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kjörsviða. Einnig fannst þeim jákvætt að kennslustofur eru samnýttar þó sérstofur séu 

fyrir greinar eins og módel og málun annars vegar og vefnað og tauþrykk hins vegar.  

 

Lykilhugtök: Aldursdreifing, jákvæðni, víðsýni, samstaða og landamæraleysi.   

      

4.2.3. Listnámsáfangar 

Mismunandi var hvað viðmælendur sögðu um listnámsáfangana, bæði þá bóklegu20 

og myndlistar- eða textíláfanga sem eru skylduáfangar. Þeir voru því sammála að 

áfangar í hönnun- og hugmyndavinnu á báðum kjörsviðum séu lykiláfangar og 

nauðsynlegir en  að þeim verður vikið hér síðar. Upplifun viðmælenda er að 

kennarinn skiptir miklu máli í hverjum áfanga fyrir sig og eru sammála um að 

kennslan sé góð. Helsta gagnrýni nemenda snýr að grunnáföngum og grunnatriðum en 

viðmælendur tjáðu sig um kennsluna, skipulag og innihald áfanga. Eftirfarandi kom 

fram: 

 Sumt fór algjörlega í vaskinn...ég fékk mjög  lítið út úr SJL10421 því ég var bara með 

rosalega mikið persónulegt vandamál þar og fannst ég alls ekki getað teiknað 

hlutateikning og formfræðin...ég bara náði því ekki.. í dag sé ég að það er bara lífið 

og  (Eva). 
 

Kristján er á sama máli og Eva um SJL104 en þar læra nemendur grunnatriði í 

myndlist svo sem formfræði, hlutateikningu, skyggingar, línuteikningu og fleira. 

Eitthvað er um að nemendur hætta í listnáminu eftir grunnáfangana en Kristján telur 

skýringarnar vera þær að þeir séu stífir og byggist of mikið upp á formúlum: 

Það er spurningin hvað eru aðalatriðin og aukaatriðin og um leið og nemendum fer 

að finnast leiðinlegt þá verður námið svo letjandi. Áfanginn er of ,,sterill“...það þarf 

að brydda upp á einhverju nýju...mikill tími fer í formin og það var letjandi en 

auðvitað mjög gott og gagnlegt að læra þau (Kristján). 

 

Þrátt fyrir þetta þá voru flestir viðmælendur sammála um að grunnáfangarnir væru 

nauðsynlegir og töldu þá góða til að finna út þá sem ekki eru í þessu af ,,réttum 

ástæðum“ eins og einn viðmælandi komst að orði. Nokkrir viðmælendur af 

myndlistarkjörsviði telja að meiri dýpt og nákvæmni megi vera í grunnáföngum svo 

sem módelteikningu og anatómíu. Samkvæmt námskrá í listum eru þrjár einingar í 
                                                 
20 Listir og menning, myndlistarsaga og hönnunar- og textílsaga. 
21 SJL104 er byrjunar- eða grunnáfangi í myndlist og heitir hann sjónlistir 104. 
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anatómíu og þrjár í módelteikningu. Á listnámsbraut VMA er boðið upp á framhalds- 

eða aukaáfanga í módelteikningu fyrir þá nemendur sem vilja læra meira og margir 

nemendur af báðum kjörsviðum hafa nýtt sér það. Magnúsi fannst það  ekki nóg og 

hefði viljað fleiri einingar í til dæmis módelteikningu: 

Mér finnst vanta að stimpla grunninn almennilega inn...til dæmis í módeli, hlutföllin 

og þannig, að láta módelið eða persónuna standa og þetta allt...að finna þetta 

jafnvægi út frá beinu línunni í líkamanum... út frá stöðunni og jafnvægispunktinum 

(Magnús).  

 

Gréta var ánægð í listnáminu, sérstaklega fyrstu tvö árin en tekur undir með að það 

vanti meiri dýpt í suma áfanga og segir:  

 Ég hefði viljað kafa meira ofan í suma hlutina t.d. anatómíu, fjarvíddarteikningu  

 og módelið...hugurinn var svolítið í því...(Gréta) 

 

Henni fannst einstaka áfangar ekki vera gerðir nógu áhugaverðir og sagði um það: 

Ég fékk ekki svona ,,ó, þetta er gaman“ tilfinningu...fannst oft bara mjög erfitt að 

mæta í tíma...mér fannst ég svo rosalega heft...Þetta er grunnur sem maður þarf að 

læra...kennarinn gagnrýndi mig reyndar rosalega mikið...ég var mikið í teiknimynda- 

persónunum [að gera Manga teiknimyndir] og ég held að það hafi haft áhrif...(Gréta) 

 

Af viðmælendum má ráða, eins og áður hefur komið fram, að kennarinn er 

lykilpersónan í því að nám fari fram og þeir telja nauðsynlegt að samskipti séu góð 

milli nemenda og kennara. Þeir voru yfirleitt sáttir við kennsluna og uppbyggingu 

námsins eins og þessi ummæli sýna: 

 Mér finnst vera staðið mjög vel að því, listnáminu...kennararnir voru bara frábærir... 

(Bára) 

 

 Mér fannst  allt mjög vel skipulagt og ég fékk mikið út úr flestum áföngum... (Eva) 

 

Mér finnst mjög vel að þessu staðið og þetta er gott fyrir okkur sem búum hér en hvað 

um þá sem búa annar staðar á landinu?...vefnaðurinn er til dæmis bara kenndur hér 

frá a – ö...Ef maður vill læra vefnað þá er þetta eini möguleikinn á landinu... (Alda) 
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Viðmælendur mínir voru sammála um að grunnurinn í fagbóklegu áföngunum22 væri 

góður. Þeir gerðu sér grein fyrir nauðsyn þess að þekkja menningarsögu síns lands og 

myndlistarsöguna frá upphafi og fram á okkar dag. Viðmælendur töldu það í mörgum 

tilfellum hafa opnað augu þeirra fyrir lífi og menningu fyrr og nú.   

 Tveir viðmælendur tóku báðar brautirnar saman, voru fyrst á myndlistar- 

kjörsviði en ákváðu að taka einnig hönnunar- og textílkjörsvið og segja um það: 

...þetta er virkilega gaman að tvinna þetta saman... það er alveg frábært og það  er 

svo gaman að læra þetta...(Kristján) 

 

Ég tók tvær brautir og eftir því sem ég fór meira yfir í textílinn þá fannst mér hann 

bara meira spennandi og skemmtilegri þannig ég ákvað að fyrst ég var þarna hvort 

sem er að nýta tækifærið af því þetta var í boði og ég hef  ekki séð eftir því (Drífa). 

 

Viðmælendur voru almennt ánægðir með námið á listnámsbrautinni þó þeir 

gagnrýndu grunnáfanga sem eru á báðum kjörsviðum. Lítil gagnrýni kom fram á 

öðrum áföngum og viðmælendur voru jafnframt ánægðir með textíláfangana og vildu  

auka einingafjölda þar. Fram kom hjá þeim konunum sem fóru á hönnunar- og 

textílkjörsviðið að það hefði verið vegna þess að þær töldu sig lélega í teikningu, að 

þeim gekk vel í þeim myndlistar- áföngum sem voru í skyldu. Það kom þeim 

þægilega á óvart og þeir töldu kennarana eiga sinn þátt í því.  

 

Lykilhugtök: Kjörsviðsáfangar, grunnáfangar, námskrá og kennsla. 

  

4.2.4 Bókin, höfuðið og höndin 

Viðmælendur mínir hafa lokið 140 einingum eða meira og útskrifast með stúdentspróf 

af listnámsbraut. Þeir voru sammála um  að gott hafi verið að nota ,,höfuðið og 

höndina“ eins og einn viðmælandi komst að orði. Þeim fannst listnámið hafa gert það 

að verkum að þeir sáu meiri tilgang í því að standa sig og halda sig við efnið í 

bóknáminu. Flestum viðmælendum fannst einingafjöldi í listnámi of lítill, engum 

fannst hann of mikill. Skiptar skoðanir voru á því hvort þeir vildu fjölga einingum í 

listnáminu á kostnað bóknáms eða fækka einingum til stúdentsprófs.  

                                                 
22 Listir og menning 103, 113 og 203, myndlistarsaga 103, 203, 302 og 402 og hönnunar- og textílsaga 
102. 
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 Þeir viðmælendur sem eru sterkir bóknámsnemendur voru þakklátir fyrir að 

geta verið svo mikið í list- og verkgreinum og tóku flestir mikið val í þeim greinum. 

Þeir útskrifuðust með 20–30 aukaeiningar í list- og verkgreinum. Eftirfarandi lýsir 

upplifun þeirra: 

Mér fannst alveg ótrúlega gott hvað það var mikið af listnámsáföngum verklegum. 

Það var eitthvað það  sem ég þurfti, fannst mér...ég  flýtti mér samt of mikið...(Helga) 

 

 Ég hefði viljað hafa meira listnám...(Íris) 

 

Ég hefði helst viljað fjölga einingum í textílgreinum...ég tók samt heilmikið val...var 

kannski komin út í sérhæfingu...(Fjóla) 

  

Margir viðmælendur sögðu að þeim hefði gengið vel í bóknámi í grunn- og 

framhaldsskóla og þeim fannst gott að geta blandað saman hefðbundnu bóknámi og 

listnámi. Þeir sögðu það styrkja hvort annað. Þeir gátu tekið aukaeiningar í listnámi 

eða tóku báðar brautir eins og Drífa gerði.  

Mér fannst mjög gott að blanda saman listnámi og bóknámi og það hentaði mér 

afskaplega vel að námið væri skipulagt fyrir mig að vissu marki  en ég hefði samt 

einhverja valmöguleika...maður gat stýrt álaginu, verið búinn að ljúka því sem þurfti 

að skila í verklega...mér fannst það jafnara álag... (Drífa)  

  

Íris og Jónas eru bæði lesblind og þeim fannst einnig gott að geta dreift álaginu á 

annirnar. Til dæmis tóku þau ekki ensku og dönsku á sömu önn vegna þess að þau 

áttu erfitt með að læra tungumál. Þetta er mögulegt vegna þess að skólinn er með 

áfangakerfi og nemendur sjá um sitt val að mestu leyti. Þau sögðu: 

Mér fannst fyrirkomulagið í skólanum gott og það hentaði mér vel að geta valið 

hvernig ég raðaði saman áföngunum á annirnar. Ég tók til dæmis ekki ensku og 

dönsku á sömu önninni og gat stillt saman þeim greinum sem ég vissi að gengi upp. 

Þá gat ég líka tekið allt þetta listnám sem ég vildi taka aukalega... (Íris). 

 

Ég myndi segja að myndlistin hafi hjálpað mér að höndla bóknámið miklu betur...ég 

er rosalega lesblindur og hæglæs...ég tók ekki ensku og dönsku á sömu önn... (Jónas) 

 

Mikið fall hefur oft verið í stærðfræði í framhaldsskólum á Íslandi og hafa yfirvöld 

menntamála haft af því áhyggjur. Því er athyglisvert að heyra frá nokkrum 

 56



viðmælendum mínum að þeim fór að ganga betur í stærðfræði eftir að þeir hófu nám á 

listnámsbraut. Skilningur þeirra jókst en um það segja tveir þeirra: 

...ég veit í raun ekki af hverju mér fór að ganga betur...ég bara ætlaði mér að komast 

í gegnum hana [stærðfræðina], kannski hefur það verið það. Kannski er ég bara 

færari um að leysa verkefni og nota rökhugsunina, að leysa gáturnar...(Alda) 

 

 Ég læri stærðfræðina miklu betur á því að sjá hana....Ég fékk engan skilning í 

 stærðfræðina fyrr en ég fór að læra myndlistina eins og fjarvíddarteikningu  og 

 hlutateikningu...þá fyrst fór maður að hugsa um stærðfræði (Kristján). 

  

Flestum viðmælenda gekk í raun vel í stærðfræði en þeim fannst hún leiðinleg og sáu 

ekki beint tilganginn í að læra hana en gerðu það samt vegna þess að hún er 

kjarnagrein og nauðsynleg til stúdentsprófs: 

Mér gekk vel í stærðfræði en mér fannst hún leiðinleg...ég er alin upp við að gera allt 

sem ég á að gera...vera ekki með neitt rugl, vinna mína vinnu og standa mig... (Gréta) 

 

Viðmælendurnir, þau Íris og Jónas, sem eru lesblindir höfðu mjög mismunandi sögu 

að segja en lesblindan tafði Írisi ekki í námi og hún fékk ekki stuðning í 

framhaldsskóla vegna hennar. Íris þurfti tvisvar til þrisvar sinnum meiri tíma en vinir 

hennar í heimanámið í flestum bóknámsfögum. Hún er reyndar eini viðmælandi minn 

sem tók stærðfræði sem bóknámsérhæfingu, fannst gaman í henni og sagði: 

Stærðfræðin var skemmtileg af því að ég var góð í henni...ég var ekkert smá ánægð 

þegar ég komst að því að ég gat tekið stærðfræðina sem bóknámssérhæfingu23 og 

þurfti ekki að taka þýsku... (Íris) 

 

Jónas telur að lesblindan hafi alltaf háð sér í almennu námi, en ekki í listnámi. Þar 

tókst honum frekar að nýta hana. Hann upplifði í fyrsta sinn að lesblindan vann með 

honum, listnámið gekk vel og hann upplifði lesblinduna jákvæða í fyrsta sinn. Jónas 

og Íris voru sammála um að þrívíddarskynjun þeirra og rýmistilfinning væri einkar 

sterk. Jónas hafði átt í töluverðu basli með bóknámið og verið á öðrum brautum í tæp 

fjögur ár þegar hann kom inn á listnámsbrautina. Markmið hans með náminu var að 

útskrifast með stúdentspróf og fara í grafíska hönnun í framtíðinni: 

                                                 
23 Bóknámssérhæfing eru 12 einingar sem nemendur þurfa að taka í sömu grein til stúdentsprófs og 
hafa val  um raungreinar, stærðfræði, félagsfræðigreinar eða tungumál.  
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 Við listnámið þá víkkaði sjóndeildarhringurinn mjög mikið og manni tekst að flétta 

þetta [bóknámið og listnámið] einhvern veginn allt saman...það er bara þessi 

sjónræna leið sem skilaði mér svo miklu...allt festist betur ef maður teiknar það...en 

það er líka svo miklu meira á bak við þetta heldur en bara að teikna og mála... 

(Jónas) 

 

Viðmælendur töluðu um að greinilegt væri að nemendum sem hefur gengið illa í 

bóknámi, til dæmis vegna lesblindu, fór að ganga betur í námi eftir að þeir komu í 

listnámið.: 

 ... þegar sumir strákar fara loks að blómstra á einum stað þá fer þeim að ganga 

 betur á  öðrum  stað eða ná betri tökum á náminu (Alda). 
 

 Ég held bara að þegar maður fer í list- og verknám og það gengur vel þá fær maður 

 sjálfstraust og treystir sér frekar í það sem maður var svona hræddur við...(Fjóla) 

 

Viðmælendurnir hafa mismunandi skoðanir á mikilvægi kjarnagreina í bóknámi en 

alls þarf að taka 92 einingar í kjarna og bóknámsvali til stúdentsprófs á listnámsbraut. 

Alls 48 einingar eru í list- og verkgreinum og bóknámi tengdu því. Nokkrir töldu að 

kjarnagreinarnar ættu allar rétt á sér og væru nauðsynlegar og sögðu um það: 

Mér finnst allt nám í kjarnagreinunum fullkomlega nauðsynlegt þó að það sé ekki 

alltaf skemmtilegt en þá er það bara vegna þess að kennsluaðferðin sem kennarinn er 

að  nota er úrelt og letjandi...mér finnst allt nám eiga að vera hvetjandi...(Kristján) 

 

Það er náttúrulega einhver kjarni sem nýtist og allt á þetta rétt á sér...stærðfræðin 

nýtist þó maður hafi hatað hana þá nýtist hún alltaf eitthvað. Ég er með einhvern 

slatta af aukaeiningum í ensku...þær nýtast...(Magnús)  

 

Aðrir viðmælendur töldu að bóknámið væri of mikið og sögðust vilja útskrifast annað 

hvort eftir þrjú ár úr framhaldsskóla eða hafa meiri sérhæfingu þannig að þeir geti fyrr 

farið að einbeita sér að því sem hugurinn stendur til. Þeim fannst bóknámið festast 

misvel í sér og töldu tímanum oft betur varið í að velja sér fyrr sérleiðir í skólakerfinu. 

Um það sögðu til dæmis Íris og Gréta: 

Það eina sem situr eftir í mér fyrir utan listnámið og stærðfræðina eru 

tungumálin...ég man ekki eftir að hafa verið í sögu og félagsfræði, sem ég samt var í 

og fékk fínar einkunnir...það eru svona ,,tímabundnar einingar“...(Íris) 
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Mér fannst ekki nauðsynlegt að taka allt þetta bóknám...Ég hefði viljað hafa val um 

að taka til dæmis myndlistarsögu í staðinn fyrir sögu og félagsfræði. Saga 103 er 

bara nákvæmlega það sem maður lærði í 10. bekk...endurtekning...ég hefði verið 

tilbúin að útskrifast eftir þrjú ár...(Gréta). 

 

Viðmælendur sem voru eldri töldu list- og verknámið gera það að verkum að þeir 

lögðu sig fram í bóknáminu, það varð merkingabært fyrir þá og þeir sáu og fundu að 

það var nauðsynlegt. Þeir stóðu sig vel bæði í bók- og listnámi og töldu að það 

skapaði jafnvægi að læra bæði á ,,höfuðið“ og ,,höndina“:  

 Athyglisvert atriði kom fram í viðtalinu við Írisi. Hún er sannfærð um að 

listnámið ætti að kenna víðar og jafnvel einn áfangi að vera skylda fyrir alla 

framhaldsskólanemendur, rétt eins og hún þurfti að taka áfanga eins og sögu og 

félagsfræði til stúdentsprófs til að víkka sjóndeildarhringinn. Hún er sannfærð um að 

nemendur af öðrum brautum hefðu gott af því að hafa innsýn í heim lista á sama hátt 

og hún fékk inn í heim samfélagsfræðinnar og segir:  

 Viðmælendum fannst gott að blanda saman listnámi og bóknámi. Þeir sem 

efuðust um hæfni sína í bóknámi svo sem í stærðfræði sögðu að þeim hafi gengið 

betur eftir að þeir komu á listnámsbraut. Viðmælendum sem eru sterkir námsmenn 

fannst gott að geta stjórnað námi sínu og tekið valeiningar eftir áhugasviði, lokið fleiri 

einingum á önn eða lokið stúdentsprófi á styttri tíma. 

 

Lykilhugtök: Bóknám, listnám, kjarnagreinar og námsval. 

  

4.2.5 Gleðin í sköpuninni 

Nemendur taka sérstakan áfanga í hönnun- og hugmyndavinnu24 á annarri önn á 

listnámsbraut. Viðmælendurnir tala um þann áfanga sem lykiláfanga og nauðsynlegan 

til þess að geta nýtt sér það sem á eftir kemur í listnáminu. Samkvæmt námskrá fyrir 

framhaldsskóla í listum frá 1999 þá er ekki sérstakur áfangi í hönnun- og 

hugmyndavinnu en á listnámsbraut VMA er slíkur áfangi skylda á báðum kjörsviðum. 

Upphaflega var áfanginn einungis á hönnunar- og textílkjörsviði en þar sem bæði 

nemendum og kennurum fannst hann góður og nauðsynlegur grunnur var ákveðið að 

                                                 
24 MYL112 og HTL103 eru áfangar í hönnun- og hugmyndavinnu. 
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taka hann einnig upp á myndlistarkjörsviði. Upplifun viðmælenda á hönnun- og 

hugmyndavinnu er sterk en eftirfarandi kom fram: 

Maður bara lærir að nýta hugmyndir  sínar og einhvern veginn að vinna með þær og 

þróa þær og skapandi hugsun varð af upplifun  (Lína). 

  

 Mér fannst áfanginn nauðsynlegur...fyrst var hann bara fyrir hönnunar- og 

textílkjörsviðið...maður var svolítið að læra það hvernig maður vinnur og hugsar... 

(Bára) 

 

Viðmælendurnir voru sammála um að áfanginn í hönnun- og hugmyndavinna kveikti í 

þeim ,,sköpunareldinn“ og þeim fannst hann hjálpa þeim á öllum sviðum, í bóknámi, 

listnámi og í daglegu lífi. Kennararnir skiptu höfuðmáli í þessum áfanga og nemendur 

voru flestir mjög ánægðir með árangurinn sem þeir náðu og sögðu meðal annars: 

Sumir kennarar voru svo frábærir að koma manni af stað í sköpuninni og maður var 

að  í marga tíma eftir að kennslustundin var búin... Áður fyrr þá bara fór maður að 

sofa þegar maður lagðist á koddann...núna eftir að maður kynntist sköpuninni og 

listnáminu þá getur maður ekki farið að sofa fyrir hugmyndum...einn kennarinn 

kenndi mér að vera með bók á náttborðinu til að skrifa í hugmyndir... (Jónas) 

 

 Hönnun og hugmyndavinna nýtist ekkert endilega bara í textílgreinum...heldur alls 

 staðar...að vinna úr hugmyndum...það nýtist manni í bóklegum greinum líka...það 

 opnar svo mikið og mér finnst að það ætti bara að kenna á miklu fleiri brautum. 

 Skapandi hugsun er alls staðar...(Alda) 

 

Flestir töldu sköpunina gefa þeim mikið og þeim fannst mikilvægt að upplifa 

hugmyndir og verk eftir sig og aðra. Það efldi sjálfstraustið og styrkti þá í námi og 

starfi. Viðmælendur tengdu saman sköpun og handverk og fundu samhengi í 

gjörningnum og hugsuninni á sama tíma. Fjóla lýstir þessu þannig: 

...að fá að gera eitthvað...hafa eitthvað í höndunum... þú gast nuddað, strokið og 

fundið áferðina. Á meðan blaðsíðurnar voru alltaf eins, með einhverjum 

texta...auðvitað er margur texti sem grípur mann en þetta var bara...þú veist að fá að 

koma við...fá að gefa...fá að sjá eitthvað sem maður skapaði...(Fjóla)  
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Sagt er að 21. öldin verði öld skapandi hugsunar og það sést kannski í þjóðfélaginu. 

Víða er sóst eftir fólki sem býr yfir sköpunarmætti og nýsköpunarkrafti og það er 

eftirsótt vinnuafl eins og fram kemur í máli Kristjáns: 

Ég held að það sé mest þroskandi fyrir einstaklinginn að fara í einhvers  konar 

sköpun af því að maður þroskast voða lítið á því að læra það sem hefur verið prófað 

kannski í hundrað ár...mér skilst að viðskiptaheiminn vanti þessa skapandi hugsun og 

hugvitið...gott að tengja listnám, hönnun og viðskiptafræði saman (Kristján).  

 

Það er mikilvægt að hafa áfanga í hönnun og hugmyndavinnu í listnámi þó að 

nemendum gangi misjafnlega að tileinka sér aðferðafræðina sem kennd er í honum. 

Yngri nemendur eru þó oftast móttækilegri en þeir eldri. Yngri nemendur eru opnari 

og oft frakkari en þeir eldri og þora meira að ,,láta flæða“ og eins og Alda segir:  

Það er þannig með þessa krakka að það er allt á fullu hjá þeim á þessum 

 mótunartíma og þá er rétti tíminn til að kenna þeim að nýta sér þetta. En ég þurfti 

 ofsalega mikið að læra þetta og það var erfitt að læra að nýta svona  

hugmyndafræði... Ég finn það alls staðar í öllu mínu lífi hvað þetta nýttist...(Alda) 

 

  Einn kennari hefur kennt mér að gera hugkort [hugtakakort] og það hefur nýst mér 

rosalega vel að skrifa niður eins hratt og ég get þær hugmyndir sem ég fæ og velja 

svo úr þeim bara random...(Kristján) 

 

Viðmælendur voru einnig ánægðir með þá endurvinnslustefnu sem er á 

listnámsbrautinni en þar er reynt að nýta allt sem hægt er. Á ,,Opnum dögum“ eða 

,,Þemadögum“ er markvisst reynt að vinna með hugmyndir sem tengjast endurnýtingu 

og umhverfisvernd á einhvern hátt og nemendur eru hvattir til að vera skapandi í 

hugmyndavinnu. Jónas hafði þetta að segja um endurnýtingu:  

Ég hugsa alltaf áður en ég hendi einhverju...get ég nýtt þetta?...geymslan er reyndar 

full en það verður eitthvað úr þessu. Í hönnun- og hugmyndavinnunni þá bara fór 

maður á flug í þessu öllu...maður sér möguleikana í hlutunum...maður fékk  miklu 

víðari skilning á hlutunum... glas er ekki lengur bara glas, heldur form og rými og 

allt (Jónas). 

  

Ég skil ekki hvers vegna fólk hendir, ég er hættur að skilja það. Ég fer reglulega upp í 

gáma og safna einhverju dóti bara til þess að eiga það...finn eitthvað flott og 

sniðugt...kannski nýtist það í eitthvað verk seinna  (Kristján). 
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Magnús fór tvisvar í hönnun og hugmyndavinnu en hann féll í fyrra skiptið. Hann 

náði ekki sambandi við kennarann og skildi ekki um hvað áfanginn snérist og segist í 

raun ekki hafa haft þroskann til skilnings í fyrra skiptið. Í seinna skiptið var hann hjá 

öðrum kennara og segir það hafa verið sína gæfu.  

Ég féll í MYL11225 og fór seinna  í áfangann aftur... það var bara alveg æðislegt og 

ég er í raun bara feginn að hafa fallið og fá tækifæri til að taka hann aftur...(Magnús) 

 

Allir voru sammála að nauðsynlegt sé að hafa sérstakan áfanga til að kenna hönnun- 

og hugmyndavinnu og fannst sá áfangi nýtast þeim bæði í leik og starfi. Þeir lærðu að 

beisla hugmyndaflugið og koma því í orð, mynd eða hlut og þeim fannst einnig gott 

að kynnast endurvinnslu í tengslum við sköpunina. Tveir viðmælendur höfðu ekki 

tekið áfanga í hönnun og hugmyndavinnu en hann var valáfangi þegar þeir voru í 

skólanum. Þeir tala báðir um að þá vantaði þessa ,,tækni“ þegar í háskólanám var 

komið. 

 

Lykilhugtök: Hugmyndavinna, sköpun, sköpunargleði og endurnýting. 

 

4.2  Samtal kynjanna 
 
Í þessum kafla er fjallað um þann kynjamun sem hefur verið í listnáminu í VMA frá 

byrjun en stúlkur hafa verið mun fjölmennari en strákar. Viðmælendur töldu 

ástæðurnar mismunandi en voru þó flestir sammála að það stafi af fordómum; 

fordómum gagnvart listum og því að strákar fari í listnám en viðmælendur telja að 

stúlkur verði síður fyrir fordómum en þeir að þessu leyti. Ástæðurnar telja þeir meðal 

annars tengjast því að enn sé krafist að karlmenn séu aðal fyrirvinna fjölskyldunnar og 

listnám gefi ekki nógu mikið af sér. Fordómarnir birtast einnig í því að ennþá þyki 

ákjósanlegra að vera á bóknámsbraut en list- eða verknámsbraut, sérstaklega ef 

nemendur þykja góðir námsmenn.   

  

4.3.1 Af hverju kynjamunur? 

Viðmælendur mínir tjáðu sig um kynjamuninn á listnámsbrautinni og í námi almennt 

en til að mynda eru mun fleiri strákar á tæknisviði VMA en stúlkur. Þeir töluðu um að 

kynjamunurinn væri sýnilegri á hönnunar- og textílkjörsviðinu en þar eru að jafnaði 

                                                 
25 Hönnun og hugmyndavinna á myndlistarkjörsviði. 
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einn til þrír strákar á móti 70 stúlkum. Þeir sögðu að kynjahlutfallið væri jafnara26 á 

myndlistarkjörsviði og viðmælendur af því sviði urðu ekki eins varir við muninn en 

fundu því meira fyrir fordómum gagnvart listnáminu og gagnvart VMA.  

 Eldri viðmælendur af hönnunar- og textílsviði voru sammála að kynjamunur í 

námsvali hér á landi eigi sér djúpar rætur og það þurfi að byrja nánast frá fæðingu og 

hjá foreldrum og uppalendum til að breyta viðhorfunum. Þeir sögðu það greinilegt að 

gömul gildi og hefðir lifðu góðu lífi og verða lítið varir við hugmyndir eins og 

femínisma og jafnrétti hjá ungu fólki í dag: 

  Það er erfitt að ætla að taka á þessu á framhaldsskólastiginu, þetta á sér svo djúpar 

rætur. Stelpurnar sem komu þarna inn, handavinna, þeim hefur verið kennt þetta sem 

,,norm“ bara alveg frá byrjun. Strákunum, þeim finnst þetta vera svona eitthvað 

stelpudót. Þeir fara frekar í hörðu ,,djobbin“  eins og vélstjórnina eða málmsmíði 

(Eva).  

 

 Í læknisfræði er kannski sagt við konur: ,,já, en þú dugleg“ en þegar strákar eru að 

taka  breytingum og hasla sér nýjan völl þá fá þeir ekki sama hólið. Þeir fá stimpil á 

sig: ,,bíddu hvað ert þú að hugsa að vera þarna“? ...þetta á sér sterkar rætur í 

uppeldinu. Af hverju er ekki líka sjálfsagt að strákar fari í það nám sem þá langar í  

(Bára)? 

  

Jónas taldi eins og fleiri eldri viðmælendur að kynjamunur stafi af uppeldinu. Hann 

varð ekki var við neikvæðni í garð textílsins og sagði: 

Það eru fleiri stelpur á textílkjörsviðinu...ég get ekki ímyndað mér af hverju þetta 

er...nema þetta sé uppeldið... Ég var í saumum þegar ég var í grunnskóla og fannst 

það ágætt...það bar ekki á neinni neikvæðni í garð textílsins þegar ég var á 

myndlistarkjörsviðinu....hef svo sem ekki pælt mikið í þessu...var orðinn vanur að 

vera stundum bara eini strákurinn í tímum...(Jónas). 

 

Nokkrir fóru á hönnunar- og textílkjörsvið vegna áhuga á textílgreinum en einnig 

vegna þess að þeir töldu sig ekki vera góða teiknara og fóru því ekki á 

myndlistarkjörsviðið. Magnús, sem segist ekki vera góður í teikningu, datt hins vegar 

ekki í hug að fara á hönnunar- og textílkjörsviðið. Því er athyglisvert að heyra hvað 

Kristján sagði um viðhorfið sem hann upplifði í grunnskóla: 

                                                 
26 Í dag eru um 25% strákar á myndlistarkjörsviðinu en var um 15% þegar viðtölin voru tekin. 
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Það var stelpulegt að geta teiknað vel og það var ekki gott þegar ég var í 

grunnskóla....mér finnst þetta fáránlegt...þetta eru leifar frá því að strákar áttu að 

vera kúrekar og stelpurnar fínar barbiedúkkur...byggist upp á því  viðhorfi sem er til 

sköpunar í þjóðfélaginu og í skólanum...strákar eiga að vera góðir í fótbolta...en 

stelpurnar eiga að vera góðar í ,,mjúku“ greinunum (Kristján). 

 

Viðmælendur voru sammála um að sköpunarþörfin hefði ekkert með kyn að gera 

heldur væri sammannlegt fyrirbæri. Þeir töldu að uppeldið, skólinn og almenn viðhorf 

í þjóðfélaginu eigi sinn þátt í kynjamun á náms- og starfsvali. Alda sagði:  

 Það er samt ekki hægt að segja að strákar séu minna skapandi en stelpur vegna þess 

að ef þú ferð niður í leikskólann þar sem þetta allt byrjar þá sérðu að strákar eru 

ekkert síður skapandi en stelpur (Alda). 

 

Nokkrar stúlkur töldu að strákarnir í listnáminu væru oft með erfiðari bakgrunn og að 

þeim hefði oft gengið illa í námi: 

 Ég hef stundum séð það að þessir strákar sem eru að koma inn á brautina, þeir finna 

sig í sköpun, þar er þeirra hæfileikasvið...eru kannski veikari í raungreinunum og 

tungumálunum en það er svo mikil áhersla lögð á þær greinar í grunnskóla...þetta eru 

ekki þessir hörðu töffarar...ekki svona ,,normal Jónar“ (Bára). 

 

Þegar Magnús og Jónas útskrifuðust voru strákarnir þrír en stúlkurnar tólf að 

útskrifast úr listnáminu. Magnús telur að stúlkur vinni öðruvísi en strákar og finnur 

mikinn mun á afstöðu kynjanna til náms almennt. Hann telur að stúlkur séu almennt 

samviskusamari og láti einkunnir skipta sig meira máli. Hann sagði: 

 Það voru fleiri stelpur sem voru að reyna að taka þetta [listnámið] í ,,stafrófsröð“ en 

strákarnir voru meira að koma þessu í gegn...stelpurnar  voru að fullkomna öll 

verkefnin. Þær voru í áfanganum til þess að fá 10...við strákarnir vorum bara í þessu 

til þess að gera það sem við höfðum að gefa og ef við fáum 5 þá erum við ekki betri en 

það... (Magnús) . 

 

Drífa er komin í grafíska hönnun í háskóla og segir að kynjaskiptingin þar sé nokkuð 

jöfn en fari þó eftir deildum. Þar er því allt annað landslag en var í hennar árgangi á 

listnámsbrautinni. Drífa er sammála Magnúsi um það að kynin nálgist námið á ólíkan 

hátt. 
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 Stelpurnar í grafískri hönnun standa sig ótrúlega vel. Það er einhvern veginn þannig 

að þær gera hlutina af meiri natni en strákarnir eru oft að redda sér og vera kúl og 

með stæla í stað þess að nota það sem er verið að kenna okkur. Við stelpurnar fáum 

að mínu mati fyrir vikið meira út úr náminu....(Drífa)  

 

Viðmælendur eru sammála um að kynjamunur hafi lengi loðað við skólakerfið. Þeim 

yngri finnst það þó aðeins vera að breytast. Nokkrir töldu þetta vera leifar af gömlu 

Iðnskólunum og Húsmæðraskólunum, þeir sem mundu eftir slíku, en töldu einnig 

uppeldi foreldranna og skólakerfið ýta undir námsval hjá nemendum. Viðmælendur 

komu inn á það að kynin eru ólík en það þurfi ekki að birtast í náms- og starfsvali og 

allir voru þeir sammála því að hugsunarhátturinn í þjóðfélaginu væri að breytast.  

 

Lykilhugtök: Kynjamunur, uppeldi og námsval. 

   

4.3.2 Fordómar 

Viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu að listnámið gerði þá víðsýnni og eins og 

Jónas sagði þá sér hann nú ,,180°“ en sá áður ,,45°“. Þeir urðu varir við fordóma frá 

,,fjarskyldum ættingjum og vinum“ eða frá fólkinu í skólanum eins og Gréta og fleiri 

tala um. Þeir töldu að þeir hefðu sjálfir verið með fordóma áður en þeir komu í 

listnámið en séu nú umburðarlyndari gagnvart minnihlutahópum og fólki sem sker sig 

út úr fjöldanum eins og Alda sagði: 

Ég kom inn með ákveðna fordóma um að þessir krakkar nenntu engu... en það var  

eitthvað sem ég þurfti að éta ofan í mig... Þetta nám minnkar  fordóma vegna þess að 

í listnáminu er maður að kynna sér önnur samfélög, ná sér í hugmyndir...skilning á 

fjölbreytileikanum... Það eru margir sem fara í kennaranám eftir stúdentspróf af 

listnámsbraut og þeir vonandi geta skilað einhverju af þessu inn í grunnskólana...stór 

hluti af þessu er ,,hommastimpillinn“ og þessi hugsun að listnám það er ekki 

vinna...(Alda) 

 

Flestir urðu varir við fordóma í skólanum gagnvart listnámsbrautinni og fannst þeim 

oft erfitt að verja námsval sitt líkt og eftirfarandi lýsir: 

Það er talað um þetta lið og þá er átt við listnámsbrautina...ég vil meina að það  sé 

bara fólkið sem þyrfti nauðsynlega að komast á svona braut...til að losna við 

fordómana og  þröngsýnina (Jónas). 
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Þegar ég segist vera á listnámsbrautinni þá fæ ég svona svip: ,, já, já ert þú þá að 

læra list?“...og lætur eins og það sé fullkomlega tilgangslaust...bóknámið er bara 

allsráðandi hér og ég veit ekki alveg hvernig á að fara að því að breyta þessum 

hugsunargangi... þetta er snobb fyrir bóknámi...(Kristján)  

 

Mér finnst svo leiðinlegt hvað þetta er vanmetið...bæði hjá krökkum og hjá 

kennurunum í skólanum... Fullorðið fólk segir við mann: ,,Ætlar þú að fara í 

myndlist?“ með smá fyrirlitningu... (Helga) 

 

Að mati flestra viðmælenda er meira umburðarlyndi gagnvart því að velja list- og 

verknám ef nemendur eru slakir námsmenn eða með námsörðugleika. Þeir eru flestir 

góðir námsmenn og urðu nokkrir varir við fordóma vegna skólavals síns og þurftu að 

verja val sitt. Fram kom að strákar virðast verða fyrir meiri fordómum en stelpur ef 

þeir velja listnámið og sérstaklega ef þeir velja hönnunar- og textílkjörsvið. Stelpurnar 

urðu einnig varar við fordómana gagnvart strákum sem völdu listnámið en síður ef 

þær völdu það sjálfar. Um það sögðu þær:  

Ég tók eftir því að þegar maður var með öðrum krökkum í skólanum, sérstaklega 

strákum...þeim fannst bara strákar á listnámsbraut vera hommar og aumingjar...það 

voru margir sem ég þekki sem sögðu:„Er þessi á listnámsbraut? ...hann er eitthvað 

skrítinn.“ (Gréta) 

  

Hlutfallslega voru færri strákar... það voru öðruvísi strákar, skrítnir eða ekki skrítnir 

en...spes og kannski er það vegna þess að þeir þora að vera þeir sjálfir... Fyrir stráka 

að fara í svona nám þá eru margir  hræddir um að verða dæmdir...sagðir hommar en 

eru kannski einstaklingar sem eru sterkir og standa með sjálfum sér... (Helga) 

  

Ef strákur fer í svona nám [textílnám] þá er hann umsvifalaust stimplaður 

samkynhneigður...(Alda) 

 

Viðmælendur töldu mun erfiðara fyrir stráka sem eru 16 ára að velja þessa leið en 

fyrir stúlkur vegna fordóma sem þeir verða fyrir. Þeir töldu einnig að vinkonur velji 

frekar listnámsbrautina saman og það sé ein af skýringum af hverju stúlkur eru fleiri í 

þessu námi. Allir voru sammála því að fordómarnir stafi af vanþekkingu gagnvart 

listnámi og sköpun almennt og töldu að þessu þurfi að breyta meðal annars í kennslu í 

grunnskóla og með uppfræðslu fyrir almenning. Þeir voru sammála því að listnám á 
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framhaldsskólastigi sé tilvalið til að breyta hinu almenna þekkingarleysi gagnvart 

listum þegar nemendur skila sér út á vinnumarkaðinn og í háskólanám.  

 

Lykilhugtök: Fordómar, vanþekking, námsval og námsgengi. 

 

4.4 Eftir útskrift 

Viðmælendurnir útskrifuðust með stúdentspróf á árunum 2003 til 2009. Níu af tólf 

hafa farið í háskólanám eða annað framhaldsnám í listum, hönnun ýmis konar, 

kennaranám og fleira. Þeim finnst undirbúningur á listnámsbrautinni hafa verið góður 

og þeir hafa staðið sig vel í áframhaldandi námi.  

 

4.4.1 Framhaldsnám 

Af viðmælendum mínum tólf hafa sex verið í eða eru í listnámi á háskóla- eða 

lýðháskólastigi, þrír í öðru háskólanámi og þrír hafa enn ekki hafið framhaldsnám eða 

ætla sér það ekki. Þeir sem eru eða hafa verið í listnámi telja sig vera vel undirbúna 

fyrir listnám á háskóla- eða lýðháskólastigi en tvennt kom fram sem betur hefði mátt 

fara í listnáminu í VMA; Leggja hefði mátt meiri áherlsu á vettvangsheimsóknir til að 

nemendur kynnast því sem er að gerast í hönnun og listum og hafa markvissari 

yfirferð á verkum nemenda þannig að þeir læri að verja sín verk og tali um þau. Þeir 

sögðu: 

Þetta er alveg ágætur undirbúningur...ef eitthvað þyrfti að bæta þá finnst mér að það 

hefði mátt vera meira farið og skoðað hvað er að gerast í list og hönnun hér...sjá fólk 

sem er akkúrat í þessu sem þú ert að læra, hvernig það er að upplifa það og fá að vita 

aðeins um það... (Helga) 

 

Mér finnst grunnurinn úr VMA hafa hjálpa mér mjög mikið...við fórum í 

kynningarkúrs á prentverkstæði í háskólanum og ég held að ég hafi verið eina 

manneskjan sem vissi hvað sneri upp eða niður á prentverkstæði...ég tók tvo áfanga í 

grafík og var í tauþrykki í VMA.... ég var nokkurn veginn sjálfbjarga strax...(Drífa) 

 

Drífa er í grafískri hönnun á háskólastigi og benti á að það sem vantaði úr hennar 

listnámi á framhaldsskólastigi væru áfangar í tölvuvinnslu til dæmis í Photoshop, 

Illustrator og InDesign forritunum. Einnig taldi hún, ásamt fleirum að gott hefði verið 

að fá betri undirbúning í því að standa upp og kynna sig og verkin sín og læra að taka 
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gagnrýni. Drífa tók bæði myndlistar- og hönnunar- og textílkjörsviðið og telur sig 

vera jafnvíga á list- og bóknám en hún gerir sér ekki grein fyrir hvað það var sem olli 

því að hún komst inn í listnám á háskólastigi. Erfitt er að komast þar inn og hún gat 

ekki bent á neitt sérstakt sem gerði útslagið en hún sagði undirbúninginn á 

listnámsbrautinni hafa verið góðan. Hún upplifði ekki að í háskólanum sé litið á 

dugnað sem dyggð og sagðist ekki fá ,,kredit“ fyrir samviskusemi og dugnað þar. 

 Viðmælendur mínir hafa ekki allir fundið nám við hæfi og til að mynda ætlar 

Alda í framhaldsnám í vefnaði og textíl en slíkt nám er ekki að finna á háskólastigi 

hér á landi. Hún ætlar í framtíðinni að reyna að finna sér námsfarveg hér eða erlendis. 

Í sama streng tók Íris en hún hefur prófað nám í keramik og glervinnu í Danmörku og 

á Íslandi eftir að hún lauk stúdentsprófi. Hún hefur áhuga á að læra handverkstækni 

og skilur ekki á milli handverks og hugmyndar. Íris hrífst af alþýðulist en henni hefur 

ekki tekist að finna nám við hæfi og segir: 

Ég vil læra tæknina á bak við handverkið til að nýta mér hana í sköpuninni. Ég á í 

engum erfiðleikum með að finna mér farveg og leiðir til að nota handverkið í 

sköpun...ég hugsa aldrei um það sem einhvern sér part...mér finnst það alltaf bara 

tilheyra...(Íris) 

 

Nokkrir byrjuðu í framhaldsnámi í listum síðastliðið haust (2008) og voru nokkuð 

vissir um að undirbúningur þeirra væri góður fyrir slíkt nám. Það var þó ekki komið í 

ljós þegar viðtölin voru tekin en þeir komust þó í fyrirhugað nám í fyrstu tilraun. 

Jónas er einn þeirra sem hóf nám síðastliðið haust. Hann var á leið í verslunartengt 

nám en fyrirhugar að fara í grafíska hönnun erlendis í framtíðinni. Hann er lesblindur 

eins og fram hefur komið áður en segir:  

Eftir þetta myndlistarnám þá finnst mér ég í raun geta byggt hvaða nám sem er  ofan 

á það...ekki endilega myndlist...mér finnst ég miklu hæfari til þess en til dæmis. ef ég 

hefði farið í félagsfræði...(Jónas) 

 

Þeir sem fóru í annað háskólanám voru sáttir við sinn undirbúning og töldu listnámið 

síst verri undirbúning fyrir þá og sögðu: 

 Ég fór af þessari braut beint í Háskólann og vissi ekkert...eina bóknámið sem ég var í 

þarna [á listnámsbrautinni] var myndlistarsaga, listir og menning , íslenska og 

enska, ég var búin með allt annað...ég var ekkert svona alveg viss um hvernig mér 

gengi  að fara beint  í háskólanám...það gekk mjög vel og  ég var næst hæst eftir 

fyrsta árið...(Eva) 
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 ...það [listnámið] reyndist vera  frábær undirbúningur fyrir háskólann og það er 

kannski ljótt að segja það en það voru ekki nema tvö eða kannski þrjú atriði sem ég 

lærði í verklega þættinum [textílkennaranáminu] í háskólanum sem var viðbót og 

utan við það sem ég hafði lært í VMA...(Fjóla) 

 

Viðmælendur voru á þeirri skoðun að þeir hefðu jafnvel betri undirbúning fyrir 

fjölbreytt nám á háskólastigi en til dæmis stúdentar af félagsfræðibraut. Þeir töldu sig 

ekki standa verr að vígi gagnvart samnemendum sínum og sögðust einnig hafa 

ýmislegt fram yfir þá sem kæmi sér vel í háskólanámi. Eva var sannfærð um að 

listnámið hjálpaði henni mikið í sínu námi og talaði um að hafa lært að hugsa 

,,strúktúerað“ í listnáminu. Hún lýsti því svona: 

 Ég skynja svo sterkt í háskólanum að ég hef eitthvað, sem margir hafa ekki...þeir 

[samnemendur] geta ekki hugsað í hring...ég sé allt fyrir mér myndrænt en þeir  

ekki...hugmyndir, pælingar og  heimspeki, það sé ég fyrir mér myndrænt...er þetta 

þröngt er þetta vítt...er þetta í hring eða hvar stoppar þetta (Eva)? 

 

Í máli þeirra sem hafa verið í háskóla- eða framhaldsnámi kemur fram að 

undirbúningur þeirra hafa verið góður og þeir eru ekki að standa sig ver en aðrir 

stúdentar. Þetta á bæði við um þá sem eru í list- eða hönnunarnámi og þá sem eru í 

öðru námi á háskólastigi. Þó að viðmælendur séu með færri bóknámseiningar til 

stúdentsprófs og listnámið komi þar í staðinn þá telja þeir undirbúningsnám sitt jafn 

gott og gilt og af öðrum stúdentsprófsbrautum.  

 Þeir viðmælendur sem ekki hafa farið í framhaldsnám að loknu stúdentsprófi 

telja listnámið hjálpa sér í lífi og starfi og kemur það fram í næsta kafla. 

 

Lykilhugtök: Háskólanám, framhaldsnám, undirbúningur, bóknám og listnám.  

  

4.4.2 Vinnan 

Viðmælendur rannsóknarinnar hafa allir verið í sumarvinnu, unnið með skólanum eða 

verið í vinnu eftir stúdentsprófið. Þeir líta svo á að listnámið nýtist þeim í því sem þeir 

taka sér fyrir hendur. Helga var að vinna á leikskóla eftir stúdentsprófið og var 

talsvert í því að mála og skapa með börnunum. Nokkrir hafa unnið í 

þjónustugeiranum, í verslun eða á veitingastað og þeir töldu að skilningur þeirra á 
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hlutum eins og myndbyggingu, litasamsetningum og uppstillingum hefði hjálpað þeim 

í vinnu. Þeir sögðu: 

Ég kláraði stúdentinn á þrem árum...fór þá að vinna á leikskóla...mér fannst ég ekki 

upplifa mikla myndlist þar...þegar ég var með hóp þá var ég oftast að láta þau mála 

eða gera eitthvað skapandi því þetta fer svo mikið eftir kennurunum hvernig börnin 

verða... hvort þau hafa áhuga eða ekki...(Helga) 

 

Þetta nám það nýtist...ég er að vinna á veitingastað og þar skiptir máli hvernig 

maturinn er settur á diskinn…þar kemur myndbygging og litasamsetning… Sá sem er 

flinkastur í þessu lærði þetta þegar hann var í gullsmíðanámi…(Bára)  

 

Bára var um tíma að vinna í listamiðstöð og treysti sér í það af því að hún var 

útskrifuð af listnámsbrautinni. Í máli viðmælenda kemur fram að námið opnaði nýjar 

dyr. Þeir öðluðust nýjan skilning á  lífið og tilveruna og voru sammála því að námið 

væri fjölbreytt og það nýttist á fjölbreyttan hátt. Þeir sem hafa verið að vinna við 

verslunarstörf sögðu: 

Núna er ég að vinna í málningarvöruverslun, er aðstoðar verslunarstjóri og ég sé 

nánast um alla litablöndun og þess háttar...ráðlegg kúnnanum í sambandi við litaval 

og litasamsetningar.. námið nýtist örugglega í það...(Jónas) 

 

Ég var að vinna í útivistarbúð... það sem hefur nýst mér mikið er litaval og uppröðun, 

raða upp í búðirnar og hjálpa fólki að finna rétt snið og svona...var búin að læra 

litafræði og hvað tónar saman... formfræðin og myndbyggingin... það nýtist mér líka 

vel í gjafavörubúðinni sem ég vinn í núna. Ég er oft að hjálpa við að raða upp í 

búðina  nýjum vörum...búa til gjafakörfur og svona...(Gréta) 

 

Undir orð Grétu og Jónasar tók Íris. Hún hefur af og til unnið í gjafavöruverslun þar 

sem hún er beðin um að sjá um uppstillingar og auglýsingagerð. Nokkrir hafa verið í 

sumarvinnu sem fer ekki beint inn á svið sköpunar en töldu samt að allt listnám nýtist 

og sé þroskandi fyrir einstaklinginn. Helga sagði: 

Ég held að það muni alltaf nýtast manni á einhvern hátt...svo er þetta alltaf 

spurningin um það hvað maður velur að gera, en það nýtist samt alltaf  (Helga). 

 

Fjóla fór beint í textílkennara- og grunnskólakennaranám eftir stúdentspróf og gekk 

vel. Hún er nú að kenna í grunnskóla en talar um að þar séu list- og verkgreinar í 
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miklu fjársvelti og að kennurum sé gert nær ómögulegt að halda uppi metnaðarfullri 

kennslu eins og fram kemur í máli hennar: 

Við reynum að nýta gamlar gardínur, gömul rúmföt og ég er alls ekki að segja að það 

sé ekki hægt að endurnýta gamalt efni en það má ekkert kosta. Þau þurfa til dæmis að 

sauma töskur úr einhverju gömlu...það er einhvern veginn ekkert spennandi fyrir þau 

að vera að vinna úr efnum sem þeim finnast bara ljót...(Fjóla) 

 Fjóla segir að það virki eins og verið sé að ganga af þessum greinum dauðum 

leynt og ljóst oft heyrist að þær séu of dýrar fyrir skólakerfið því færri nemendur eru í 

hópum í verklegri en í bóklegri kennslu. Á seinasta skólaári hafði hún 650 krónur á 

nemanda í efniskaup en sú tala hefur lækkað. Það er augljóst að ekki er hægt að gera 

mikið fyrir slíka upphæð: 

Maður þarf alltaf að segja ,,já, þú mátt alls ekki hafa þetta stærra en þetta“. Í vetur 

vorum við svolítið að reyna að vinna með flísefni og þau áttu að sauma vettlinga og 

húfur og þau máttu bara gera eina húfu, það var ekki til  peningur í meira. Við vorum 

að gera púða sem hægt var að sauma út í  en hann mátti helst ekki vera stærri en A4 

og það  mátti bara gera einn (Fjóla). 

 

Viðmælendur hafa verið í fjölbreyttum störfum í lengri eða skemmri tíma, með námi 

eða eftir að þeir luku því. Þeir eru sammála því að námið hafi komið að góðum notum 

og þeir jafnvel tekið að sér störf sem þeir hefðu ekki gert nema vera með listnám að 

baki.  

 
Lykilhugtök: Listmenntun, vinna, þjónustustörf og þroski. 

´ 

4.4.3 Í lífsins ólgu sjó með listnámið í farteskinu 

Flestir viðmælendanna tjáðu sig um að leiðin í gegnum listnámið til stúdentsprófs hafi 

verið æskilegasta leiðin fyrir þá. Þeim fannst námið hafa gert þá gjaldgenga í 

framhaldsnámi eða á vinnumarkaðinum að loknu stúdentsprófi. Eva sem fór í 

háskólanám, stóð sig vel þar og námið var alls óskylt listnáminu. Hún telur að 

aðalatriðið sé ekki hvað maður tekur sér fyrir hendur eftir listnámið heldur tækifærið 

og þroskinn sem listin gefur fólki og sagði: 

Ég er ótrúlega þakklát fyrir að hafa fengið að fara þessa leið. Ég hefði ekki gert 

þetta, hugsa ég, öðruvísi. Mér náttúrulega líður eins og ég sé dæmisagan um það að 

þetta virkar (Eva). 
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Í sama streng tóku fleiri viðmælendur og þeir töluðu um hvað listirnar hafi góð áhrif á 

þá sem einstaklinga, víkki sjóndeildarhringinn og hafi opnað nýjar dyr eins og áður 

hefur komið fram. Jónas og Alda lýsa þessu þannig: 

Mér finnst ég í raununni frjálsari en aðrir...frjáls í hugsuninni...það stoppar mig 

ekkert og mér finnst ég miklu meira skapandi heldur en maðurinn við hliðina á mér, 

þú veist...það er bara svo erfitt að útskýra þetta fyrir þeim sem ekki vita um hvað ég 

er að tala.. þetta hefur listnámið gefið mér...(Jónas) 

 

 Mér finnst þetta nám í raun nýtast mér í hverju sem ég er að gera... (Alda) 

 

Lífsgildin hjá viðmælendunum breyttust við það að kynnast listum og vera í listnámi. 

Veraldleg verðmæti skipta þá ekki eins miklu máli og áður og lífshamingja þeirra felst 

ekki í slíkum verðmætum. Sumir álitu að áhersla á peninga væri of mikil í dag og 

töldu að það gæti verið ein af ásæðunum fyrir því að listnám þykir ekki nógu 

merkilegt. Íris sagði um þetta: 

Listnámið opnar á þá hlið hjá manni að það eru ekki launin sem skiptir máli heldur 

það að lifa, starfa og gera það sem er líka áhugamál þitt...að vinna ekki við eitthvað 

sem er leiðinlegt og svo er áhugamálið eitthvað skemmtilegt sem þú gerir í 

frítímanum. Lífshamingjan er kannski það sem er mikilvægast...launin ættu að vera 

aukaatriði en það að vera ánægður og hamingjusamur með það sem þú ert að gera  

aðalatriðið... (Íris) 

 

Viðmælendurnir eru afar sáttir við að hafa lært ákveðið ,,menningarlæsi“ og að njóta 

lista í sínu daglega umhverfi. Þeir eru sammála um að það gefur þeim lífsfyllingu. Það 

skipt ekki máli hvað þeir taki sér fyrir hendur í lífinu, búið er að leggja ákveðinn 

grunn að lífsmynstri þeirra. Alda segist þekkja arfleifð sína og vera fær um að flytja 

hana til komandi kynslóðar: 

Mér finnst ég skynja mikilvægi þess að glata ekki þessari arfleifð, mér finnst fólk vera 

að vakna svolítið upp... það er ekki endilega krafan um að allir kunni það en krafan 

er um að þetta týnist ekki...þó að fólk kunni ekki að vefa eða sauma þá er það samt að 

nýta sér mynstrin...nýtir þekkinguna öðru vísi...mér finnst þetta vera að koma fram á 

fleiri sviðum. Ég held að listnámið sé að skila þessu (Alda). 

 

Eins og fram hefur komið í þessum kafla þá má ljóst vera að viðmælendur 

rannsóknarinnar eru sáttir við stöðu sína í dag og við námið á listnámsbraut VMA.  
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Þeir vilja veg listnámsins mikinn og telja það vera bæði góðan og nauðsynlegan 

valkost á framhaldsskólastiginu á Íslandi.  

 

Lykilhugtök: Lífshamingja, vitundarvíkkun, þroski og verðmætamat.  

 

4.5  Sjónræn gögn 

Viðmælendur voru beðnir um að taka með sér einhvern hlut tengdan þeim í viðtalið. 

Hann mátti vera verk eftir þá sjálfa, eitthvað sem þeim var gefið, mynd, bók, jafnvel 

flík sem tengdi þá á einhvern hátt við stöðu þeirra í dag. Allir nema einn komu með 

slíkan hlut og í þessum kafla eru myndir af þeim og greint frá túlkun þeirra á 

hlutunum.  

 

4.5.1 ,,Það fyrsta sem mér datt í hug var...“ 

Heitið á þessum undirkafla segir í raun það sem viðmælendur sögðu flestir þegar þeir 

voru beðnir um að útskýra val sitt á hlutnum eða sjónræna gagninu sem þeir komu 

með. Flestir voru ákveðnir og sögðu: ,,það fyrsta sem mér datt í hug þegar ég var að 

finna út hvað ég ætti að koma með var...“ Sjónrænu gögnin tengjast í flestum tilfellum 

æsku þeirra, eitthvað sem þeir bjuggu til, þeim var gefið eða þeir lásu sem börn. 

Viðmælendur tengdu hlutinn við veruleika sinn í dag og stöðu sína. Hann/það hefur 

að þeirra mati, haft einhver merkingabær áhrif á val þeirra á námi og starfi.  

Ekki eru myndir af sjónrænum gögnum Drífu og Evu en sagt er frá vali þeirra 

hér. Drífa kom með myndaalbúm sem er henni sérstaklega kært og geymir meðal 

annars brúðarmyndir en hún var ný gift þegar viðtalið var tekið. Eva kom með bók um 

femíniska guðfræði sem hafði mikil andleg áhrif á hana. Bókin hafði fylgt henni og 

verið eins konar ,,biblía“ fyrir hana í nokkur ár.  

Mynd 1 sýnir bókarkápu bókarinnar Ævintýri æskunnar sem Íris kom með. 

Hún sagði að bókin væri orðin gömul og lúin en hún væri í miklu uppáhaldi hjá sér. 

Bókina tengir Íris við æsku sína og minnist þess ímyndunarafls sem ætíð fór af stað í 

kollinum á henni þegar lesið var fyrir hana úr bókinni. Íris er lesblind og sem barn 

nægði henni að skoða myndirnar í bókinni því þá urðu gjarnan til nýjar sögur í huga 

hennar. Hún sagðist vera byrjuð að lesa í bókinni fyrir unga dóttur sína og þannig 

verða sögurnar aftur lifandi fyrir henni. 
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Mynd 1      Mynd 2   
     
Á mynd 2 má sjá forsíðu Burda blaðs sem Alda kom með. Blaðið átti amma hennar 

þegar Alda var lítil. Hún stalst af og til í að fletta blaðinu til að skoða myndirnar sem 

henni þótti fallegar og litríkar. Löngu seinna erfði hún blaðið eftir ömmu sína og lítur 

Alda á það sem hinn mesta dýrgrip. Amma hennar var mikil handavinnukona og Alda 

segist hafa lært mikið af henni. Tenging hennar við arfleifðina og gamalt handverk er 

því sterk og um blaðið og valið á því sagði hún: 

Þetta er blað sem amma mín átti og ég fékk að skoða svona ,,spari“ þegar ég var lítil. 

Seinna fékk ég það svo til eignar... Ég valdi blaðið af því að fyrst var það eitthvað 

sem mér þótti bara skemmtilegt að skoða en smátt og smátt, áttaði ég mig á því, að ég 

gæti í raun sjálf gert það sem mér dettur í hug upp úr því og tengdist því  sköpuninni. 

Blaðið er einn af mínum eftirlætishlutum... (Alda). 

 
Mynd 3 og 4 eru af hlutum Fjólu. Hlutina gerði hún í handavinnu í grunnskóla. Hún 

gat ekki gert upp á milli þeirra og kom því með báða. Fjóla hefur geymt þessa hluti 

allar götur síðan og mundi það helst hvað hún var stolt yfir því að hafa búið hlutina til. 

Svuntuna gerði hún þegar hún var níu ára gömul vegna þess að mamma hennar var 

alltaf með svuntu og hún vildi vera eins og mamma sín eins og hún sagði: 

 Ég var alveg rosalega stolt af þessu og ég man að mér fannst svo æðislegt að geta 

 verið eins og mamma en hún var alltaf  með svuntu. Já þannig að maður ákvað að 
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 geyma þetta...ég saumaði þessa svuntu þegar ég var níu ára og mér fannst það 

 æðislega gaman  að fá að vinna með þessa hluti (Fjóla).   

 

Peningabudduna gerði hún á svipuðum tíma og tengdi hana við gleðina sem hún fékk 

út úr því að skapa eitthvað sjálf. 

Svo aftur leðurvinnan, það er allt öðruvísi áferð... áferðin skiptir máli. Þetta 

er mýkra, öðruvísi... bara að læra að sauma sauminn... kannski bara nuddið, 

snertingin við leðrið, tilfinningin, liturinn og lyktin líka (Fjóla). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 3       Mynd 4 
 
Þegar Fjóla var lítil þá ætlaði hún að verða handavinnu- og stærðfræðikennari  og í 

dag er hún grunnskólakennari með textílgreinar sem sérgrein þannig að hún er nokkuð 

nærri því sem hún ætlaði sér. Fjóla talar mikið um hraðann og tímaleysið sem 

einkennir þjóðfélagið í dag og vill meina að það eigi sinn þátt í því hvernig 

verkmenning og verkþekking hefur dvínað og segir:  

Það eru allir að flýta sér svo mikið...enginn tími til að gera neitt sem er seinlegt... ég 

man þegar ég kom   með þetta [budduna og svuntuna] heim, hvað ég var stolt. Þetta 

var eitthvað sem ég hafði gert. Svipað og með útskrift og annað, þegar maður hefur 

náð einhverjum áfanga. Þessar tröppur sem við sigrum, þær eru allar svo merkilegar 

(Fjóla). 
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Mynd 5 er málverk sem Kristján málaði þegar hann var 9 eða 10 ára gamall. Myndin 

er máluð á plötu með þekjulitum og hann er þetta sennilega fyrsta málverkið sem 

hann málaði og það hefur fylgt honum síðan. Hann segir það táknrænt fyrir sig.  

 Mynd 6 er af málverki sem Gréta tók með sér. Myndin er af henni sjálfri þegar 

hún var um það bil tíu ára. Hún er máluð af frænku hennar sem er myndlistarkona en 

hún hefur haft áhrif á Grétu síðan hún var barn. Myndin er máluð á expressionískan 

hátt með þekjulitum á plötu. Hún var máluð við eldhúsborðið heima hjá foreldrum 

Grétu og hefur  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 5             Mynd 6 

 

fylgt henni alla tíð og telur Gréta að hún hafi haft töluverð áhrif á námsvali hennar en 

hún er nú í myndlistarnámi og sagði: 

Ég var fyrst svolítið svona hneyksluð af því hún gerði hana  [myndina] svona, svolítið 

abstrakt og skemmtilega en svo sagði hún bara að þetta væri list. Þú gætir gert allt. 

Allt er leyfilegt. Það sem þér dytti í hug og það að allt væri leyfilegt, ég mætti gera 

það sem mér dytti í hug, það fannst mér líka gera þetta svo áhugavert (Gréta).  

 
Mynd 7 er eftir Magnús og teiknuð með tússpenna á línustrikað A4 blað. Myndina tók 

hann með vegna þess að í mörg ár hefur hann verið að gera svona myndir án þess að 

geta í raun að útskýrt þær. Magnús fylgir samt ákveðinni aðferð við gerð myndanna 

eða hreyfingu á hendinni sem hann lýsir þannig: 

Já, þetta fylgir allt úlnliðnum svo færi ég mig og þá breytist stefnan í myndinni...ég 

teikna eitthvað svæði á myndinni og svo sný ég mér og þá breytist afstaðan og myndin 

myndast... Ég er búin að vera að gera svona myndir frá því ég var 15 eða 16 ára 
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gamall... ég var að gera öðruvísi myndir áður. Ég veit ekkert hvað þetta er eða 

hvaðan  þetta kemur þannig að ég hef farið svona einhvern veginn á ská inn í 

myndlistina (Magnús). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 7           Mynd 8 
 

Á Mynd 8 má sjá grip sem Jónas gerði í smíðum þegar hann var í fimmta bekk í 

grunnskóla. Kassinn er um það bil 45 x 45 x 45 cm á stærð og gerður úr krossvið. 

Kassinn hefur ætíð fylgt Jónasi og þjónað ýmiskonar tilgangi sem hefur breyst í 

áranna rás. Í fyrstu notaði hann kassann undir legókubba, síðan voru geymdir ýmsir 

dýrgripir unglinsáranna í honum svo sem blöð, geisladiskar og fleira. Í dag þjónar 

kassinn þeim tilgangi að geyma lyf sem Jónas tekur daglega vegna sykursýki. Jónas 

var ekki lengi að ákveða hvaða hlut hann tæki með sér því kassinn hefur alltaf haft ákveðna 

merkingu í lífi hans og tilveru. Um gripinn sinn segir Jónas:  

 Ég var rosalega stoltur af þessum kassa og fannst hann mikil völundarsmíð og hann 

 hefur alltaf fylgt mér. Það var líka efniviðurinn, tréð sem höfðaði sterkt til mín...mér 

 hefur líka oft dottið í hug að fara og læra smíðarnar, ekki til að vinna sem smiður 

 heldur til að nota í listinni  eða því sem ég vill skapa (Jónas). 

 

Lína kom með Mynd 9. Þetta er afar sérstök klippimynd eftir ömmu hennar sem 

horfin er inn í heim Alzeimers sjúkdómsins. Hún hefur gert svona klippimyndir allt 
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sitt líf en hún lærði það frá móður sinni og ömmu. Myndirnar eru mjög litlar og gerðar 

með frekar stórum skærum. Lína hefur lengi reynt að læra þessa tækni en hefur ekki 

náð færni ömmu sinnar. Þessar sérstæðu klippimyndir er það eina sem tengir ömmu 

hennar við sitt fyrra líf og hún man hvernig á að gera. Lína heldur mikið upp á þessar 

myndir og hefur notað mynstur úr þeim í eigin verk og unnið út frá þeim bæði þrykk 

og útsaum.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 9         Mynd 10 
 
Seinasta myndin (Mynd 10) er verk unnið á léreftsbút eftir son Báru. Myndina gerði 

hann og gaf móður sinni þegar hann var fimm eða sex ára gamall. Hún er gerð í tilefni 

af því að fjölskyldan var að flytja í nýtt hús og heitir myndin ,,Nýja húsið mitt“ og 

heldur Bára mikið upp á hana. Bára er með sjúkdóm og treystir sér því ekki í frekara 

nám en hún reynir að fylgja sköpuninni og listnáminu eftir með því að hvetja son sinn 

til listiðkunar.  

 Í endinn skal upphafið skoða og hér finnst mér hringurinn lokast ef svo má 

segja. Merkjanlegt er að veganestið að heiman og æskan hafa afgerandi áhrif á náms- 

og starfsval viðmælenda minna en þeir sjónrænu hlutir sem þeir komu með hafa mikla 

þýðingu fyrir hvern og einn og má túlka sem þeirra frásagnarsjálf. Viðmælendur mínir 
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tengja sjónrænu gögnin við líf sitt og veruleika í dag og tala um að æskan, minningin 

og upplifunin tengist ýmist skapandi hugsun þeirra eða ímyndunarafl. 

 Ég valdi að fara þá leið að biðja viðmælendur að koma með sjónrænt gagn 

vegna þess mér finnst margbreytileikinn í eigindlegum rannsóknum spennandi en 

einnig var ástæðan forvitnin. Það var fjölbreytileikinn í sjónrænu gögnunum sem 

komu mér mest á óvart og hve vel þau í raun lýstu viðkomandi viðmælanda. Eva sem 

er góður penni og á auðvelt með að tjá sig, kom með ,,hið skrifaða orð“ eða óbundinn 

texta. Hún tengir kvennaguðfræðina og bók um hana sínum veruleika í dag en trúin er 

hennar uppspretta og þangað sækir hún sinn sköpunarkraft. Drífa kom hins vegar með 

afar persónulegar ljósmyndir og sagði að ef hún þyrfti að velja einn hlut með sér á 

eyðieyju þá myndi hún velja ljósmyndaalbúmið. Strákarnir komu með mynd og hlut 

eftir sjálfan sig en aðeins ein stúlka kom með hlut eftir sig sjálfa. Aðeins einn 

viðmælandi kom ekki með sjónrænt gang með sér í viðtalið.  

 Alda dáðist af fegurð útsaumuðu myndanna þegar hún var barn en uppgötvaði 

síðan að hún gat farið í eigin uppsprettu og unnið verk út frá myndunum í blaðinu eða 

út frá einhverju allt öðru. Íris, sem kom með Ævintýri æskunnar leitar ennþá á vit 

ævintýranna í sinni sköpun og fyrir hana er lífshamingjan nátengd sköpunarferlinu. 

Eins og hún segir þá líður henni illa ef hún ekki nær að ,,búa eitthvað til og nota 

hendurnar í einhvern tíma”, þá upplifir hún pirring og vanlíðan hjá sér.  

 Að mínu mati voru viðmælendur afar persónulegir og einlægir í vali sínu og 

frásögn af hinum sjónrænu hlutum og því má ætla að þeir séu marktækir sem 

rannsóknargögn. Í viðtali við hvern og einn fékk ég smá innsýn í heim hvers og eins 

viðmælanda og þegar ég skoðaði síðan saman viðtalstexta hjá hverjum og einum og 

sjónræna gagnið þá sá ég tenginguna. 

 

Lykilhugtök: Sköpunargleði, fagurfræði og mat og æskuminningar.   
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5. Umfjöllun um niðurstöður 
 

Rannsókn þessi beindist að því að skoða nám á listnámsbraut Verkmenntaskólans á 

Akureyri með augum útskrifaðra nemenda af brautinni. Leitast var við að fá svör við 

spurningunum:  

 1. Hver voru kynni nemanda af listum í æsku og af list- og verkgreina- 

  kennslu í grunnskóla? 

2. Hvað olli brautarvali útskrifaðs nemanda af listnámsbraut VMA og 

hvaða áhrif hafði það á val á framhaldsnámi eða starfi?  

3. Hvernig var staðið að listnáminu að mati nemanda sem þar hefur 

stundað nám og hvað mætti betur fara?  

 4. Ef kynjamunur er, hvernig birtist hann þá í náms- og starfsvali?  

 5. Hversu vel nýttist listnám nemandanum í framhaldsnámi eða úti á  

  vinnumarkaðinum eftir stúdentspróf?  

 Jafnframt var leitast við að fá sem gleggsta mynd af því hvað nemendum 

fannst sjálfum um námið í framhaldsskóla, tilganginn með því og hverju það skilaði 

þeim. Viðmælendur voru jafnframt beðnir um að koma með sjónrænan hlut með sér í 

viðtalið sem þeir tengdu við sinn veruleika í dag.  

 Tilgangurinn var einnig sá að öðlast dýpri skilning á listnámi og kennslu í 

skapandi hugsun á framhaldsskólastigi. Einnig að skoða mikilvægi listnáms sem 

undirstöðu fyrir frekara nám í myndlist og hönnun á háskólastigi og kanna gildi 

listnámsins fyrir hinn almenna framhaldsskólanemanda.  

 Rannsóknarspurningunni var svarað með hjálp undirspurninganna en 

nemendur sögðu að listnámið hefði haft góð áhrif á líf þeirra og störf. Þeir sem fóru í 

listnám eða hönnunarnám að loknu stúdentsprófi töldu undirbúninginn sem þeir fengu 

í listnáminu á framhaldsskólastigi góðan. Þeir sem fóru í annað nám á háskólastigi 

töldu einnig að stúdentspróf af listnámsbraut hefði verið góður undirbúningur fyrir 

frekara nám.  
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 Meginniðurstöður hér  eru:  

• Fyrirmyndir og/eða uppeldi úr foreldrahúsum virðast hafa talsvert að segja 

um val nemenda á framhaldsskólanámi og háskólanámi. 
 

• Kynni nemenda af verk- og listgreinum í grunnskóla virðist ekki hafa, með 

afgerandi hætti, með val þeirra að gera á framhaldsskólanámi og 

háskólanámi. 

 

• Viðmælendur völdu flestir VMA vegna listnámsbrautarinnar, aðrir vissu ekki 

af henni fyrr en þeir voru komnir inn í skólann á aðra braut og skiptu þá yfir í 

listnámið. 

 

• Allir viðmælendur voru ánægðir með námið á listnámsbrautinni. Flestir voru 

sáttir við þann einingarfjölda sem námið inniheldur en fjórum fannst að auka 

þyrfti  kjörsviðseiningar í listnáminu. 

 

• Viðmælendur voru allir sammála því að sambland af listnámi og bóknámi hafi 

verið farsælt fyrir þeirra skólagöngu og að listnámið hjálpi þeim og styðji við 

bóknám. 

 

• Viðmælendum fannst kynni sín af skapandi hugsun og kennsla í hönnun- og 

hugmyndavinnu í listnáminu nýtast einna  best og á sem  flestum sviðum bæði í 

námi og leik. 

 

• Viðmælendur sögðu kynjamun  töluverðan í listnáminu en mun meiri í 

textílgreinum en myndlistargreinum. 

 

• Viðmælendur töldu að það væru fordómar gegn listnámi í samfélaginu og 

skólanum sjálfum en strákar verða frekar fyrir fordómum en stúlkur og 

sérstaklega þeir sem eru á hönnunar- og textílkjörsviði. 

 

• Viðmælendur voru sammála um að stúdentspróf af listnámsbraut væri góður 

kostur og hefði nýst þeim  vel í framhaldsnámi, starfi og lífinu almennt. 
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• Upplifun og reynsla í æsku er merkingabær fyrir viðmælendur enda komu þeir 

flestir með sjónrænan hlut úr uppvextinum í viðtalið. 

  

Hér á eftir verða helstu atriði úr niðurstöðum tekinn til umfjöllunar, rannsóknar- 

spurningu og markmiðsspurningum verður einnig svarað. Þau verða spegluð í 

fræðilega kaflanum eins og kostur er og ályktanir dregnar með hliðsjón beggja þátta. 

Niðurstöðurnar hafa ekki yfirfærslugildi á upplifun og túlkun annarra nemenda í 

listnámi á framhaldsskólastigi hér á landi heldur eiga við þennan tiltekna hóp 

viðmælenda Þær geta hins vegar gefið vísbendingar um námið og frekari 

námskrárvinnu fyrir listnámsbrautir framhaldsskólanna. 

 Sömu þemaniðurröðun eða undirköflum og hér að framan er fylgt en 

efnisflokkar verða færri. Í hverjum undirkafla verður leitast við að tengja saman þema 

kaflans og markmiðsspurningum við orð viðmælenda minna og umfjöllunina um gildi 

og vægi listnáms á framhaldsskólastigi á Íslandi.  

 Fyrsti undirkaflinn fjallar um það veganesti sem viðmælendur komu með í 

farteskinu í listnámið og hvaða þýðingu það hefur. Í næstu þremur undirköflum 

verður fjallað um listnámið, hvaða þýðingu það hefur fyrir viðmælendurna, 

skólasamfélagið og þjóðfélagið. Í fimmta undirkafla verður fjallað um kynjabundinn 

mun og í þeim sjötta verður skoðað hvað viðmælendur hafa tekið sér fyrir hendur eftir 

stúdentsprófið. Loks verða sjónrænu gögnin skoðuð í sjöunda undirkafla og reynt að 

finna samhengi í lífi viðmælendanna nú og með þeim gögnum/hlutum sem þeir komu 

með í viðtalið.  

  

5.1 Æskan stendur með manni 

Í upphafi skal endinn skoða. Sem rannsakanda finnst mér þessi orð eiga vel við hér 

vegna þess að þegar ég vann kaflann um sjónrænu gögn viðmælenda minna þá 

lokaðist hringurinn, ef svo má að orði komast. Ástæðan er sú að flestir viðmælendur 

komu með mynd, bók eða hlut sem þeir tengdu æsku sinni á einhvern hátt. Lengi býr 

að fyrstu gerð segir máltækið, en sú andlega og líkamlega næring sem börn fá í æsku 

stendur lengi með þeim. Ljóst er á ummælum flestra viðmælenda minna að þeir muna 

æsku sína vel og telja hana merkingabæra í lífi sínu í dag.  

 Viðmælendum fannst hin andlega næring sem þeir upplifa í æsku mikilvægt 

veganesti út í lífið. Þeir eiga minningar úr æsku og úr grunnskóla sem tengjast 

myndlist og handverki. Fram kemur í niðurstöðum að þeir viðmælendur sem áttu 
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sterkastar fyrirmyndir sem tengjast myndlist og handverki úr æsku velja listnámsbraut 

í framhaldsskóla og háskólanám sem tengist listum og hönnun. Það eru ekki kynni 

viðmælenda af list- og verkgreinum í grunnskóla sem virðist stjórna vali þeirra á námi 

í framhalds- og háskóla heldur eru það fyrirmyndir og uppeldi í foreldrahúsum sem 

virðist hafa mest að segja. Rannsóknir sýna að myndsköpun er gefandi í daglegu lífi 

ungmenna á margan hátt og að kjarna þýðingar hennar er að finna í hinu listræna 

sköpunarferli (Rósa Kristín Júlíusdóttir, 2006:85). Bamford og Dennis (2007:17) 

fundu í rannsóknum sínum að skapandi vinna og þátttaka í listsköpun á unga aldri 

hefur áhrif á náms- og félagslegan þroska barna. 

 Eva kom inn á listnámsbrautina 27 ára gömul, hafði hæfileika og gekk vel en 

hún valdi annað nám á háskólastigi. Hún ákvað að fara í listnám eftir veru sína í 

hússtjórnarskóla þar sem áhugi hennar kviknaði á textílgreinum eins og vefnaði og 

útsaum. Í æsku bjó hún við sterkar fyrirmyndir frá móður og ömmu hvað varðar 

jafnrétti og femínisma en ekki í handverki eða myndlist. Hún sagði:  

 ...ég var ekki alin upp við handavinnu eða myndlist, man ekki eftir að 

 hafa séð ömmu eða mömmu með handavinnu...(Eva)  

 Eva lenti upp á kant við handavinnukennarann sinn í grunnskóla og segist 

einnig hafa gefist upp í teikningu þegar hún var sjö ára gömul. Hún hafði mikinn 

metnað og upplifði sig sem sterkan námsmann og gat ekki sætt sig við að vera ekki 

best eða næstbest í teikningu í grunnskóla. Í dag stundar Eva nám á meistarastigi í 

femínískri guðfræði og greinilegt að tenging er sterk við uppeldi og æsku hennar. Eins 

og fram hefur komið þá var hennar sjónræni hluturinn einmitt bók sem fjallar um 

kvennaguðfræði og femínisma.  

 Viðmælendur mínir aðgreina ekki hvers konar sköpun þeir upplifa í bernsku 

og æsku, upplifunin við að búa eitthvað til eða skapa hvort sem það er mynd, 

útsaumur, prjón, smíðar eða annað. Upplifunin við gjörninginn er sá sami og hefur 

sömu þýðingu fyrir þá.  

 Ég spurði viðmælendur mína: Hvernig staðið hafi verið að list- og verknámi í 

grunnskólanum sem þeir voru í? Svörin voru ólík; sumir töluðu um kennsluna nokkuð 

nákvæmlega en aðrir mundu ekki mikið eftir þessum greinum í sinni grunnskóla- 

göngu. Eftirfarandi kom fram:  

 Ég man vel eftir þessum greinum, sérstaklega saumum þar sem ég átti í útistöðum við 

 kennarann og fannst hrikalega leiðinlegt í saumum hjá henni (Eva). 
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Listkennsla var þannig að  aðra önnina  var maður í myndlist og saumum á móti  því 

að vera í smíðum og matreiðslu hina önnina. Á unglingastigi var listkennsla hluti af 

vali sem var utan skyldufaga...í mínum árgangi höfðu fáir áhuga á myndlist svo það 

náðist ekki í hóp til að kenna hana  (Drífa). 

 

Eva og Drífa voru fjórar kennslustundir á viku í list- og verkgreinum í grunnskóla, 

önnur hafði áhuga á öllu sem sneri að þessum greinum en hin hafði engan áhuga og 

fannst þessir tímar kvöl og pína. Önnur var í grunnskóla á Stór – Reykjavíkursæðinu 

en hin bjó í frekar litlum bæ á landsbyggðinni. Þær voru báðar góðir námsmenn í 

textílgreinum á listnámsbrautinni, með næmt auga, frjóar í hugsun og góðar í litum og 

formum. Draga má þá ályktun að þarna hafi viðkomandi kennarar haft meira að segja 

en hæfileikar eða áhugi nemendanna. Eva lenti strax upp á kant við sinn kennara en 

ekki Drífa. Fram kemur í máli þeirra Evu og Drífu að veganestið sem þær koma með 

að heiman er gjörólíkt þar sem Drífa er alin upp við mikla sköpun og að bera virðingu 

fyrir handverki og listum en Eva minnist þess ekki.  

 Jóhanna Þórunn Ingimarsdóttir (2000:140) bendir á í rannsókn sinni um 

áhersluþætti í  myndlistarkennslu á Stór – Reykjavíkursvæðinu að rannsaka þurfi hvað 

nemendum finnst um myndlistarkennslu í grunnskólum. Rannsókn Rósu Kristínar 

Júlíusdóttur, Hlutverk myndsköpunar í daglegu lífi ungmenna, má eingöngu tengja 

þeim viðmælenda mínum sem höfðu gaman af myndlist í skóla vegna þess að skilyrði 

fyrir þátttöku í hennar rannsókn var að myndlist væri ánægjuleg (Rósa Kristín 

Júlíusdóttir, 2006:90). Aðeins tveir viðmælenda minna voru að hluta til í grunnskóla í 

Reykjavík, hinir voru allir úti á landsbyggðinni og því spurning hvort svo mikill 

munur sé á kennurum og kennslutilhögun á milli landssvæða. Fróðlegt verður að 

fylgjast með niðurstöðum á úttekt Anne Bamford á list- og verkgreinakennslu í 

íslenskum leik- grunn- og framhaldsskólum en niðurstöðu er að vænta frá henni vorið 

2009. Í niðurstöðum Unesco-skýrslunnar frá 2004–5 kemur meðal annars fram að 

framlag lista í menntun ungmenna er mjög dýrmætt og hefur áhrif á alla menntun 

þeirra. Listir hafa mikilvæg áhrif á frammistöðu í bóknámi, vellíðan ungmenna, 

viðhorf til skólans og skynjun og skilningur gagnvart menntun eykst, þó svo að 

listgreinakennsla sé ólík eftir löndum (Bamford, 2004:1). Svör viðmælenda minna eru 

nokkuð í takt við niðurstöður Bradford í Unesco-skýrslunni til dæmis gagnvart 

frammistöðu í bóknámi og vellíðan í skólanum.  
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 Ef skoðuð eru svör annarra kemur í ljós að þeir upplifðu list- og verkgreina- 

kennslu í grunnskóla á mismunandi hátt og ræðst það aðallega af því hvort þeir höfðu 

áhuga á þeim. Þyngst virðist þó vega listgreinakennararnir sjálfir, eins og fram kemur 

hjá nokkrum: 

 Smíðakennarinn var mjög góður...en ég fékk ekki góða kennslu í myndlist í 

 grunnskóla og mér fannst það svolítið há mér í VMA (Jónas). 

  

Í barnaskólanum  var ansi mikið teiknað og góð handavinnukennsla... Þetta var bara 

mjög gaman, góðir kennarar og  alltaf eitthvað að gera...Það var handavinna og 

smíðar  í áttunda og níunda bekk og  í tíunda bekk held ég þá gast þú bara valið.  Það 

var val um annað hvort að fara og læra þýsku eða fara í myndmennt eða handavinnu. 

Það var eiginlega bara gert grín af þessu [því að velja myndlist]...(Gréta) 

 

Gréta og Jónas eru frá litlum stöðum á landsbyggðinni og reynsla þeirra er ólík en það 

er einnig kennarinn sem skiptir sköpum hjá báðum og hann er í raun námsskráin. 

Bachar og Glaubman (2006:3) tala um að kennsla í listum í Ísrael sé nær eingöngu 

háð þeirri menntun sem listgreinakennarar hafa. Grey og MacGregor komust að sömu 

niðurstöðu en þeir tóku viðtöl við 59 listgreinakennara í gagnfræðaskólum í Kanada. 

Fram kom að kennararnir hafa mikið sjálfsforræði um það hvað þeir kenna og 

hvernig. Kennslan er háð menntun þeirra og áhugasviði (Grey og MacGregor, 

1991:57) en námskráin þar í landi er opin. Niðurstöður úr rannsókn Jóhönnu Þ. 

Ingimarsdóttur (2000:3) eru hins vegar þær að allt sem myndlistarkennarar kenna 

fellur innan ramma aðalnámskránna bæði þeirri frá 1989 og 1999. Hún telur að það 

sem helst vanti inn í kennsluna sé listasaga og segir að brýn þörf sé á námsefni fyrir 

grunnskólanemendur í þeirri grein. Í niðurstöðum Jóhönnu (2000:104) og orðum 

viðmælenda minna er ákveðinn samhljómur hvað varðar muninn á aðstöðu og kennslu 

eftir skólum. Niðurstöður Jóhönnu sýndu fram á þann mikla mun sem er á aðstöðu 

myndlistarkennara eftir skólum hvað varðar aðstæður, námsefni, rými og tíma til 

kennslunnar. Skólastjórnendum í grunnskólum er úthlutað fé frá sveitarfélögunum og 

Jónanna fann að það fer mikið eftir hverjum og einum stjórnanda hvernig er staðið að 

kennslu í list- og verkgreinum (Jóhanna Þ. Ingimarsdóttir, 2000:104).  

 Það kom á óvart hversu lítið vægi og lítil áhrif list- og verkgreinar virðast hafa 

í hugum viðmælenda minna. Af orðum þeirra má ráða að þrír hafi orðið fyrir áhrifum 

í grunnskóla sem gerðu það að verkum að þeir stefndu á nám sem tengdist sköpun. 

 85



Þeir bjuggu einnig við sterkar fyrirmyndir á heimilum sínum en gera sér ekki grein 

fyrir hvor þátturinn er sterkari. Fram kemur í máli þeirra:  

Sköpun var líka hluti af uppeldinu mínu því mamma föndraði og málaði mikið með 

okkur og lagði sig alla fram við að uppfylla óskir okkar um til dæmis 

öskudagsbúninga á hverju ári, þá saumaði hún líka mest megnis sjálf á okkur fötin 

(Drífa). 

 

 ...mamma er náttúrulega myndlistarmaður... (Helga). 

 

Ég fór oft með frænku minni [sem er myndlistarmaður] að tína sveppi og grös...svo 

fórum við alltaf inn og sátum á móti hvor annarri, ég var að teikna og  hún sat  og  

var að mála  mig (Gréta). 

  

Þegar viðmiðunarstundatafla fyrir grunnskóla er skoðuð þá er talað um fjölda 

kennslustunda á ári á hvern nemanda sem er túlkað þannig í flestum skólum að 

nemendur hafa að meðaltali fjórar - sjö kennslustundir á viku í list- og verkgreinum27 

samtals en þetta er þó mismunandi eftir skólum. Flestir viðmælendur mínir voru 

sammála því að sá tími sem fór í list- og verkgreinar í þeirra grunnskóla hafi verið of 

lítill og kennslan verið ómarkviss og oft á tíðum tilviljunarkennd. Samt eru nokkrir 

sem eru þokkalega sáttir við þátt þessara greina í grunnskóla og tengist það þá ætíð 

þeirri staðreynd að þeim gekk vel í list- og verkgreinum og voru ánægðir með 

kennarana. Allir viðmælendur voru þó sammála því að of lítil virðing væri borin fyrir 

þessum þáttum skólastarfsins bæði í grunn- og framhaldsskóla og fannst það miður. 

Þessar greinar þykja ekki eins mikilvægar og er ekki gert jafn hátt undir höfði og 

bóklegu námi að þeirra mati. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að þetta er einn sá 

þáttur í íslensku skólakerfi sem hvað mest þarf að vinna í að efla og samkvæmt nýjum 

lögum þá er vilji ráðamanna mikill fyrir því.  

 Margir fræðimenn og skólamenn hafa haldið uppi skrifum og rannsakað list og 

listmenntun á 20. og það sem af er 21. öldinni hérlendis og erlendis. Hérlendis má til 

dæmis nefna Guðmund Finnbogason sem gaf út bókina Lýðmenntun snemma á 

síðustu öld, sem fyllilega hefur staðist tímans tönn. Andri Ísaksson hélt uppi vörnum 

fyrir list- og verkgreinar á seinni hluta 20. aldar. Erlendis voru það menn eins John 

Dewey sem mikið skrifaði um verkhyggju og skapandi hugsun á fyrri hluta 20. aldar, 

                                                 
27 Sjá skilgreiningu í kafla 2 hér að framan 
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Lowenfeld, Efland, Eisner og fleiri. Í öðrum kafla hér á undan vitnaði ég í listamenn, 

menntunarfræðinga og námskrárfræðinga á sviði lista sem hafa rannsakað og skrifað 

mikið um gildi listmenntunar í lífi ungmenna. Umræðan og rannsóknir hafa meðal 

annars snúist um það að sýna fram á mikilvægi listgreina og gildi sköpunar með því 

að sanna eða afsanna velgengi nemenda í bóklegu námi ef þeir leggja stund á listir 

(Hetland og Winner, 2004:158). 

 Upplifun viðmælenda af list- og verkgreinum í grunnskóla er ekki sterk og 

spurning er hversu mikið hún hefur áhrif á val þeirra á framhaldsnámi og starfi. 

Bóknámshefðin er alls ráðandi í minningum þeirra frá grunnskólagöngu sinni og það 

hvort þeim gekk vel eða illa í bóknámi. List- og verkgreinarnar voru greinilega 

aukagreinar í grunnskólanum og þá um leið í þeirra huga og kennsla oft ómarkviss en 

,,samt allt í lagi, þannig” eins og nokkrir sögðu. Jónas var ánægður með 

smíðakennsluna, nokkrir voru ánægðir með myndlistarkennsluna þó þeim þætti hún of 

lítil. Jónas sagði um myndlistakennsluna í grunnskóla: 

En eins og ég segi þá fékk ég ekki góða kennslu í myndlist þegar ég var yngri. Það 

verður  seint sagt. Ég leit oft á þetta þannig að þetta væri bara svona og það þyrfti að 

efla þetta í öllum skólum (Jónas). 

 

Fram kemur hjá Kristjáni og fleirum að of fáir hafi til að mynda valið myndlist í 

valinu í unglingadeild og þá var það fellt niður. Helga talar hins vegar um að það hafi 

verið gott að vera í valinu í unglingadeild því að þá voru svo fáir nemendur. Nokkrir 

voru sáttir við handmenntir, öðrum leiddist en enginn talaði um tónlist. Ég spurði um 

list- og verkgreinar almennt en ekki um sérstakar greinar innan þess flokks þó að 

viðmælendur tjáðu sig yfirleitt um hverja grein fyrir sig.   

 Þó námskráin fyrir grunnskóla í list- og verkgreinum sé mjög metnaðarfull og 

framsækin, sérstaklega sú frá 1999 að mínu mati, þá virðist hún ekki hafa skilað sér 

nógu vel inn í kennslustofuna og upplifun viðmælenda minna. Samþætting listgreina 

við bóklegar greinar var engin að undanskildu því að fáeinir minntust þess að hafa 

myndskreytt ljóð eða sögu í íslensku en það var ekki gert í samráði við 

listgreinakennara. Fram kemur í rannsókn Jóhönnu Þ. Ingimarsdóttur (2000:139) að 

raunverulegt samstarf myndlistarkennara og annarra kennara hafi verið lítið þótt 

margir myndlistarkennarar hafi sýnt því áhuga. Myndlistarkennurum fannst 

bekkjarkennarar ekki hafa mikinn áhuga á samstarfi og ekki hafa næga þekkingu á 
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undirbúningsstarfi fyrir kennslu greinarinnar til að samvinna gangi upp. Jóhanna telur 

samt mikilvægt að listgreinakennarar hafi að einhverju leyti unnið í samvinnu.  

 Síðastliðna tvo áratugi hafa margar rannsóknir verið gerðar þar sem listgreinar 

eru samþættar bóklegum greinum. Ketovuori talar um að eitt það erfiðasta við kennslu 

og alla fagmennsku sé að samþætta fræðikenningar og verklag (2007:9). Ketovuori 

fann að listafólkið sem vann inni í skólunum var í flestum tilfellum ekki 

kennaramenntað og í niðurstöðunum kemur fram að það hefði verið æskilegra. Hann 

talar um að samþætting bóknáms og listgreina sé tvímælalaust af hinu góða og hafi 

mjög gefandi og auðgandi áhrif á allt skólastarf (Ketovuori, 2007:141). Parsons 

(2004:775; 1998:103) telur einnig að samþætting námsgreina í listum og samþætting 

við aðrar greinar sé skynsamleg og beri vott um nútímalegan hugsunarhátt. Í sama 

streng taka fleiri fræðimenn (Barnett, 2003;22–39; Efland, 2002:103). Í bók sinni The 

Arts and the creation of mind talar Eisner (2002:38–42) um samþættingu listgreina 

við aðrar greinar og segir tilganginn vera margþættan. Hann segir að með 

samþættingu læri nemendur til dæmis að tengja saman sögu og menningu, tengja 

saman ólíkar listgreinar, skoða raunvísindi með augum lista og öfugt og nemendur 

þjálfist í lausnamiðuðu námi.  

 Mér er ekki kunnugt um hvort rannsóknir hafi verið gerðar hér á landi, sem 

sýni fram á að listgreinar séu notaðar markvisst í grunnskólanum til að athuga hvort 

nemendur standi sig betur í bóklegum greinum. Ég deili þeirri skoðun með 

viðmælendum mínum að list- og verkgreinar njóta ekki sömu virðingar í skólakerfinu 

og bóklegar greinar. Í flestum grunn- og framhaldsskólum eru svo kallaðir 

,,Þemadagar“ eða ,,Opnir dagar“ haldnir einu sinni á ári eða oftar. Þá er kennslan 

brotin upp í nokkra daga og unnið með ýmis þemu og þá jafnvel í samstarfi við list- 

og verkgreinakennara skólanna. Afraksturinn er til dæmis í formi leiksýninga, 

myndlistarsýninga eða haldnar eru uppákomur af ýmsu tagi og foreldrum þá gjarnan 

boðið í skólann. Ég tek undir orð Eisner (2002) þegar hann segir að kaldhæðnin sé sú 

að listir eru taldar eiga lítið skylt við flókin hugsanaform heldur er litið á þær sem 

eitthvað áþreifanlegt en ekki hlutbundið. Þær séu tilfinningalegar en ekki andlegar, 

eitthvað sem gert er með höndunum en ekki með höfðinu, ímyndanir frekar en 

praktískar og gagnlegar, nátengdari því að leika sér heldur en að vinna. Eisner og 

fleiri fræðimenn hafa lagt sig fram um að sýna hið gagnstæða, það að listir og listnám 

sé vitsmunalegt ferli og hafi góð vitræn áhrif á nemendur.  
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 Í ljósi þeirra niðurstaðna sem hér hafa verið settar fram má draga eftirfarandi 

ályktanir: Veganestið og fyrirmyndirnar sem viðmælendur upplifðu í æsku virðist 

hafa afgerandi áhrif á þá og mun meira en upplifun þeirra af list- og verkgreinum í 

grunnskóla. Þeir kennarar sem kenndu þessar greinar höfðu mest um það að segja 

hvort viðmælendur fengu áhuga á eða náðu árangri í list- og verkgreinum í 

grunnskóla. Viðmælendur sögðu að oft hafi kennsla í þessum greinum ráðist af því 

hvort kennarar eða leiðbeinendur voru til að sinna kennslunni. List- og verkgreinar 

virðast ekki vera þungavigtar greinar þegar kemur að áherslum í stundatöflugerð í 

grunnskólunum að mati viðmælenda. 

 Af því sem fram hefur komið hér á undan þá má draga þá ályktun að list- og 

verkgreinar eigi undir högg að sækja víða í grunnskólum á Íslandi og að þar þurfi 

skóla- samfélagið og menntasýnin að breytast. Fimm viðmælendur voru sáttir við 

ýmist myndlist, textílgreinar eða smíðar en þeim fannst kennslustundirnar of fáar í 

þeim fögum. Einstaklingsmiðað nám ætti að ganga út á það að virkja sterku hliðarnar 

í hverjum og einum nemanda en ekki það að nemendur fari mishratt í gegnum 

bóknámið. Ég er sammála mörgum af þeim fræðimönnum sem ég hef vitnað í hér að 

framan og ef við virkjum sterku hliðarnar í hverjum og einum nemanda, hvort heldur 

sem er í gegnum listir- og verkgreinar, íþróttir, raungreinar eða önnur fög þá ná flestir 

eða allir að fóta sig í námi og blómstra. Það verða ekki allir góðir í öllu. 

 

5.2  Skólavalið er brautarvalið 

Þegar ég valdi framhaldsskóla fyrir rúmum 30 árum þá varð Menntaskólann við 

Hamrahlíð fyrir valinu en ég var utan af landi. Mér leiddist óskaplega í skólanum í 

fyrstu og var komin að því að hætta þegar ég kynntist starfi Kórs Menntaskólans við 

Hamrahlíð og söng með kórnum næstu þrjú árin eða þar til ég útskrifaðist. Ég er 

nokkuð viss um að ég hefði gefist upp á skólanum ef ekki hefði verið fyrir kórinn, 

sem ég hef sagt að hafi verið besta gjöfin sem ég fékk sem óharðnað ungmenni. Að 

alast upp í kórnum, það var mín gæfa á þessum tíma og einmitt það sem ég þurfti. 

Mín næring var í sköpuninni hvort sem hún var í formi tónlistar, myndlistar eða 

textíllistar. Ef ég hélt næringunni við þá gekk mér betur í bóknáminu og ég sá meiri 

tilgang í því að standa mig í námi. Ég tengi upplifun mína í kórnum að nokkru leyti 

við þá upplifun sem viðmælendur mínir hafa af listnámsbrautinni. Þeir töluðu um 

listnámið sem sína gæfu og töldu það vera það besta sem þeir gerðu á þeim tíma. Að 

lifa og læra í listum og listsköpun er mikilvægt fyrir stóran hluta fólks og sá farvegur 
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þarf að vera til staðar á öllum skólastigum til að hægt sé að tala um jafnrétti til náms 

og jafngildi náms.  

 Fram kom í svörum flestra viðmælenda minna að þeir völdu VMA vegna þess 

að þeir vildu fara á listnámsbraut. Aðrir komu inn í skólann í annað nám en skiptu um 

braut vegna þess að þeim fannst listnámið áhugaverðara en það nám sem þeir voru í 

fyrir. Ljóst er að víða um heim hefur nemendum fjölgað mikið í listum (Warburton, 

2006:11). Menntunarstig þjóða er yfir höfuð að hækka, ekki bara um hinn vestræna 

heim og því er ljóst að nemendum fjölgar einnig í listnámi. Af þessu má ráða að 

einhver tiltekin prósentutala af mannkyninu hefur getu, vilja og hæfileika til að stunda 

nám sem liggur á sviði listgreina og hönnunar. Því má ætla að þeim eigi enn eftir að 

fjölga.  

 Viðmælendur hafa allir nema einn lokið stúdentsprófi sínu og eru því ekki 

,,nemendur með brottfallssögu“, en nokkuð er um að slíkir nemendur komi í listnám 

þó þeir hafi ekki verið í hópi viðmælenda í ritgerðinni. Eldri viðmælendur sem fóru á 

hönnunar- og textílkjörsvið voru ekki brottfallsnemendur, heldur höfðu þeir áður hætt 

í framhaldsskóla vegna barneigna eða vegna þess að þeir fundu ekki nám við hæfi. 

Þeir komu aftur inn í VMA gagngert til að fara á hönnunar- og textílkjörsvið en þeirra 

áhugasvið og hæfileikar lágu meðal annars á því sviði. Þeir höfðu mikinn áhuga á 

vefnaði, tauþrykki, útsaumi og öðrum textílgreinum en vefnaður og myndvefnaður er 

ekki kenndur í öðrum framhaldsskóla hér á landi.  

 Athyglisvert er að þeir sem fóru á hönnunar- og textílkjörsvið völdu kjörsviðið 

vegna þess að þeir töldu sig ekki vera góða í teikningu. Í ljós kom að þeim gekk vel í 

þeim myndlistaráföngum sem voru í skyldu og þeir komu sjálfum sér á skemmtilega á 

óvart. Stúlkurnar sem völdu myndlistarkjörsvið töldu allar að þær væru sterkar í 

teikningu og myndlist og völdu því það kjörsvið. Hins vegar kom fram í máli 

Magnúsar að hann taldi sig ekki vera sterkan teiknara en honum datt ekki í hug að fara 

á hönnunar- og textílkjörsvið. Það má segja sem svo að ennþá sé sú hugsun frekar 

ríkjandi í þjóðfélaginu, þá frekar hjá stúlkum, að til að stunda myndlistarnám þá þurfi 

viðkomandi að vera góður í teikningu. Viðmælendur mínir voru búnir að átta sig á því 

að listnám er mun víðtækara en teikning og að áherslurnar eru á hið breiða svið 

sjónlista og sjónmenningar þar sem reynt er að virkja sterkar hliðar hvers einstaklings. 

Jónas og Lína orðuðu þetta þannig:  

...það er líka svo miklu meira á bak við þetta heldur en bara að teikna og mála... það 

er bara þessi sjónræna leið sem  skilaði mér svo miklu (Jónas). 
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Það opnaðist svolítið fyrir mér nýr heimur sem ég vissi ekki að var til...það mun 

nýtast mér út lífið hvort sem ég legg textíllist fyrir mig eða eitthvað allt annað...(Lína) 

 

Þeir sem fóru beint inn í listnámið 16 ára tala um að þeir hafi viljað vera í sköpun og 

gera eitthvað með höndunum en ekki vera eingöngu í bóknámi eins og fram kom í 

máli þeirra: 

 ...ég sótti ekki einu sinni um neitt annað og ætlaði alltaf á listnámsbrautina (Íris). 

 

 Já, ég fór í VMA á listnámsbraut ...til að ég gæti verið í  sköpun...ég vildi ekki byggja 

 framhaldskólanám mitt upp bara á því að vera að lesa í bók...(Drífa) 

 

Ég var alltaf ákveðin í því að ég ætlaði á listnámsbraut í VMA...mér gengur yfirleitt 

mjög vel í bóknámi en stefndi samt alltaf á listnám... (Gréta) 

 

Mjög lítið hefur verið rannsakað hvað ræður brautarvali nemenda á námi í 

framhaldsskóla og engin rannsókn verið gerð hér á landi svo ég viti. Brottfall úr námi 

hefur verið rannsakað og ástæður þess sem eru aðallega þær að nemendur finna ekki 

nám við hæfi eða búa við erfiðar félagslegar aðstæður. Samkvæmt Hagstofu Íslands 

þá eru rúmlega 1300 nemendur á listnámsbrautum framhaldsskólanna og ljóst að þeim 

hefur fjölgað mikið á undanförnum árum eða um 7–10% á ári. Af svörum viðmælenda 

minna má ráða að þeir völdu listnámsbrautina vegna áhuga á listum og þeir vildu 

blanda saman bóklegu námi og list- og verknámi. Þeir vildu samþætta hug og hönd á 

markvissan hátt og eru sannfærðir um að slíkt nám hafi aukið þroska þeirra og 

hæfileika. Fræðimenn (Dewey 1934:47; Efland, 2002:9; Eisner, 2002:26) hafa fært 

rök fyrir framlagi lista til vitsmunalegs þroska mannsins en það hefur reynst erfitt að 

sanna það. Viðmælendur mínir líta á skapandi hugsun og ímyndunaraflið sem 

vitsmuni og þekkingu eða visku rétt eins og Efland (2002:135) þó að það sé ekki 

sýnilegt eða áþreifanlegt fyrr en hugmynd er orðin að hlut eða verki. 

 Það er áberandi í frásögn viðmælendanna hversu ánægðir þeir voru með dvöl 

sína á listnámsbrautinni og þar af leiðandi með brautarval sitt. Þeim leið öllum vel í 

sínu námi, voru ánægðir með kennsluna, kennarana og brautarbraginn sem þeim þótti 

vera jákvæður og uppbyggilegur. Jafnvel fór lesblindan að vinna með þeim í fyrsta 

skipti í námi. Viðmælendunum fannst námið á listnámsbraut vera þroskandi og það 

jók víðsýni þeirra og umburðarlyndi gagnvart fjölbreytileikanum sem þeir telja að hafi 
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gagnast vel í lífinu. Eins og fram kom í niðurstöðukaflanum þá töldu viðmælendur 

,,andann“ á listnámsbrautinni góðan og samstöðu og gleði ríkja.  

 Í ljósi niðurstaðna má draga þá ályktun að Fjóla, Alda, Bára og Eva hefðu, að 

eigin sögn, ekki klárað framhaldsskólann ef þær hefðu ekki verið á hönnunar- og 

textílkjörsviði. Magnús og Jónas skiptu báðir um braut og þakka tilveru myndlistar- 

kjörsviðsins það að þeir kláruðu sitt stúdentspróf, Magnús var kominn með mikinn 

námsleiða en Jónas er lesblindur og hafði átt í basli með bóknámið. Ljóst er að 

nemendur sem velja listnámsbraut í framhaldsskóla hafa vilja og þörf til að þroska sig 

í gegnum samhæfingu hugar og handa og það val ber að virða. Með tilkomu listnáms- 

brautanna hefur verið komið til móts við og það sjónarmið viðurkennt að nemendur 

eigi rétt á að þroskast í gegnum listir ásamt því að stunda almennt bóknám. Hafa ber í 

huga að þeir sem útskrifast með stúdentspróf af listnámsbrautum stefna ekki allir á 

listnám á háskólastigi eða hönnun, aðeins hluti nemenda fer þá leið. Mér er ekki 

kunnugt um að könnun hafi farið fram hér á landi þar sem rannsökuð er fylgni náms á 

framhaldsskólastigi og val á háskólanámi en af viðmælendahópi mínum eru 60% í 

list- eða hönnunarnámi, vorið 2009. Hinir fengu tækifæri til að þroska skynjun sína og 

skilning á sköpun og gagnrýnni hugsun sem er ekki síður mikilvægt veganesti fyrir 

frekara nám og út í lífið, en eingöngu bóknám.   

 

5.3 Listnámið og bóknámið er góð blanda 

,,Nám á að vera skemmtilegt“ sögðu nokkrir viðmælenda minna. Þeir voru ánægðir í 

sínu framhaldsskólanámi á listnámsbraut og  þeim fannst lykillinn að því að ganga vel 

í námi sá að vera glaðir og skapandi í því sem þeir voru að gera og sjá tilgang með 

náminu. Enginn var ósáttur við listnámið, sumum fannst það vera of lítið en öðrum 

ekki. Nokkrir vildu minnka bóknámskjarnann til stúdentsprófs og hafa jafnvel 

helming námsins bóknám og helming listnám og þar fram eftir götunum. 

Merkingabærast fyrir mig sem fyrrum kennslustjóra, deildarstjóra og kennara á 

listnámsbraut er hvað viðmælendur voru þakklátir og ánægðir með að hafa fengið 

tækifæri til að fara þessa leið í framhaldsskólanámi sínu. Einnig sú staðreynd hvað 

þeim hefur gengið vel að fóta sig á háskólastigi og finnst undirbúningur í framhalds- 

skólanum hafa verið góður.  

 Eins og fram hefur komið þá hafa fræðimenn (Dewey, 1934:47; Efland, 

2002:9; Eisner, 2002;26) fært rök fyrir framlagi lista til vitsmunalegs þroska mannsins 

en illa gengur að sanna á óyggjandi hátt að svo sé. Þegar ég spurði viðmælendur mína 
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hvað það var í listnáminu sem hjálpar þeim í bóknáminu þá voru svörin mismunandi 

og þeir átta sig ekki alltaf á því hver skýringin er:  

 Mér fór að ganga betur í stærðfræði eftir að ég byrjaði í listnáminu...ég bara ætlaði 

 mér að komast í gegnum hana, kannski hefur það verið það. Kannski er ég bara 

 færari um að leysa verkefni og nota rökhugsunina, að leysa gáturnar (Alda).  

 

 Ég fékk engan skilning í stærðfræðinni fyrr en ég kom upp í framhaldsskólann og 

 lærði myndlistina með (Kristján). 

 

Þeim viðmælendum sem gekk illa í stærðfræði fór að ganga betur eftir að þeir komu á 

listnámsbrautina og virðist það vera bæði vegna þjálfunar í rökrænni hugsun og 

fjarvíddar- og hlutateikningu. Dewey (1934:47) segir að það krefjist jafnmikillar 

skerpu að skilja hvernig formrænir eiginleikar listaverks tengjast öðrum eiginleikum 

og meðferð orða eða stærðfræðitákna. Draga má þá ályktun að Dewey telji meðferð 

lita og formrænna eiginleika, engu síður en orða og stærðfræðitákna, mikilvæga 

vitsmunalega þætti. Þeim viðmælendum mínum sem höfðu átt erfitt með stærðfræði 

fór að ganga betur en bent skal á að það er ekki algilt. Það vildi hins vegar þannig til 

að flestir viðmælenda minna voru góðir eða sæmilegir í stærðfræði og bóknámi en 

þeir töldu allir að listnámið hefði haldi þeim við efnið í bóknáminu. Áhugi á listnámi 

og því að klára stúdentsprófið gerði það líka að verkum að þeir sáu tilgang í 

bóknáminu og höfðu það af eins og einn viðmælandi sagði. Fjóla kom fullorðin inn í 

skólann og sagði að það hefði komið sér á óvart hvað henni gekk vel í bóklega hluta 

námsins á listnámsbrautinni. Hún var góð í stærðfræði í grunnskóla en svo reyndist 

henni allt annað bóknám auðvelt og hún stóð sig framar eigin vonum og væntingum. 

Hún þakkar sinn góða árangur þeirri staðreynd að hún var á hönnunar- og 

textílsviðinu og það hvatti hana til dáða vegna þess að námið varð svo miklu 

merkingabærra fyrir hana sjálfa og skemmtilegra um leið og hún sagði: 

Mér hefur alltaf fundist gaman í handavinnu og af allri verkmennt og taldi að  ég ætti 

best heima þar frekar en í einhverju bóklegu, stutt og laggott. Það hefur höfðað til 

mín í gegnum tíðina...svo gekk bóknámið alveg ótrúlega vel líka...(Fjóla) 

 

Fram kom hjá viðmælendum mínum að þeim fannst ofuráhersla vera á bóklegt nám í 

þjóðfélaginu og þeir völdu listnámið meðal annars vegna þess að þeir voru orðnir 

þreyttir á því að vera alltaf að lesa í bók. Áherslur á próf  fannst þeim einnig of miklar 
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og furðuðu sig á því hvers vegna ekki væri hægt að taka upp fjölbreyttara námsmat. 

Námsmat og áherslur frá prófum yfir í símat hefur þó verið að breytast á undanförnum 

árum þó nemendur verði ekki eins varir við það og kennararnir sjálfir. 

 Eisner hefur lengi gagnrýnt próf og bent á aðrar árangursríkari leiðir við mat á 

skólastarfi eins og fram kemur í viðtali við hann sem birtist í Nýjum menntamálum 

árið 1998. Þar talar hann um það að líta á próf til að greina hæfileika og þekkingu 

megi rekja til annars áratugar 20. aldarinnar í Bandaríkjunum og fleiri ríkjum. Hann 

segir jafnframt að ef mat á skólastarfi byggir eingöngu á útkomu einstakra prófa þá 

leiði það til rangra ákvarðana. Þröngt mat á skólastarfi geti leitt til alvarlegrar 

þröngsýni. Eisner telur að menntastefna sem byggir á slíku mati geti unnið á móti 

menntun (Ný menntamál, 1998:9). Þá má spyrja sig að því hvort eigindlegar 

matsaðferðir eins og sjónræn gögn í formi teikninga, málverka, textílverka, ritgerða 

og munnlegra prófa séu ekki heppilegri mælitæki en hinar hefðbundnu megindlegu 

aðferðir í formi skriflegra prófa. Hægt er að vera sammála því að fjölbreyttar 

matsaðferðir séu heppilegastar í öllu skólastarfi en þær eru oft, eins og Eisner segir 

(1998:9), flóknari í framkvæmd og dýrari.  

 ,,Ef nám er skemmtilegt er það þá orðið ómerkilegt“, spurði Íris mig í 

viðtalinu. Hún og fleiri viðmælendur töluðu um það að ef námið væri ekki 

skemmtilegt og hvetjandi þá sæju þeir lítinn tilgang í því. Það er greinilega samhengi 

á milli námslíðan og námsárangurs; ef nemendum líður vel í námi og skóla þá gengur 

þeim yfirleitt vel og öfugt. Rantala og Lehtonen (2001:65–83) tala um gleðina í 

gjörningnum og fagurfræði hversdagsleikans í rannsókn sinni Dancing on the 

tightrope... Þau báru saman þrjá ólíka hópa unglinga og athuguðu hvað væri líkt eða 

ólíkt með því að fara í búðaráp, fara í ræktina reglulega og stunda listnám. Það sem er 

líkt með hópunum öllum og hvetur þau til dáða og sjálfsögunar í því sem þau eru að 

gera er gleðin í viðfangsefninu. Niðurstöður Rantala og Lehtonen eru því mjög í anda 

þess sem viðmælendur mínir sögðu og ég hef tekið eftir á þeim 24 árum sem ég hef 

starfað við kennslu. 

 Í gegnum tíðina hafa grunnskólanemendur fengið aukatíma hjá sérkennara ef 

þeim gengur illa í bóknámi en síður reyna að finna út hvar þeir er sterkastir. Þegar í 

framhaldsskóla er komið þurfa nemendur sem til dæmis falla í stærðfræði að taka 

sama áfangann allt að fjórum sinnum áður en talið er fullreynt og nemandi geti 

hugsanlega sótt um undanþágu frá faginu. Eisner (2002:30) segir að ef sterku hliðar 

hvers og eins eru virkjaðar þá komi annað nám og færni á eftir. Nemendur búum yfir 
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mismunandi eiginleikum og hæfileikum og þegar við viðurkennum að það geta ekki 

allir verið góðir í öllu þá verður vonandi horfið frá þeirri miðstýringu sem hefur verið 

ráðandi í menntakerfi Vesturlanda síðastliðna áratugi. Áherslur á einstaklingsmiðað 

nám er ef til vill það sem mun hjálpa flestum nemendum að finna sinn farveg og 

stuðla að þroska hvers og eins. Listnám á framhaldsskólastigi er í það minnsta 

valkostur fyrir nemendur sem búa yfir hæfileikum sem ekki alltaf liggja á sviði 

bóknáms og listgreinakennsla er einstaklingsmiðuð í eðli sínu.  

 Það kemur glögglega í ljós í svari viðmælenda minna, sérstaklega þeirra sem 

eru eldri, að velgengni í listnáminu gerði það að verkum að þeir fengu aukið 

sjálfstraust til að takast á við og sigra hindranirnar í bóknáminu: 

Ég held bara að þegar maður fer í list- og  verknám og það gengur vel þá fær maður 

sjálfstraust og þá treystir maður sér frekar í það sem maður var svona hræddur við 

áður (Fjóla). 

  

Ég myndi segja að myndlistin hafi hjálpað mér að höndla bóknámið miklu 

betur...(Jónas) 

 

 ,,Ég hef alltaf verið mjög góð í bóknámi en listnámið, það gerir mig dýpri“.  Segir 

Drífa í viðtalinu og segist hafa styrkst og fengið meira sjálfstraust við veru sína á 

listnámsbrautinni. Í rannsóknum sínum komast Kati Rantala (1997:237) og Rósa 

Kristín Júlíusdóttir (2006:86) einmitt að því að myndsköpun getur haft áhrif á og 

styrkt mótun sjálfsmyndunar ungmenna. Undir orð Drífu taka fleiri viðmælendur og í 

máli Línu kemur fram að henni ,,finnst hún hafa eflst mjög mikið sem manneskja og 

horfir allt öðru vísi á heiminn í dag“.  Línu og fleirum finnst þessi leið heppileg til 

þroska, það að blanda saman bóknámi og list- og verknámi. Þó kenningar John 

Deweys (1934) séu orðnar nær 80 ára gamlar þá eiga þær vel við hér en hann talar um 

hugtakið verkhyggju. Hann segir að það sé bæði skynsamlegt og þorskandi að kenna 

verknám, listnám og bóknám saman eða samþætt og orð hans falla mjög að og 

samræmast  því sem viðmælendur mínir sögðu. Öll sem eitt eru sammála því að það 

sé lykillinn að þeirra námsánægju og námsáhuga á  framhaldsskólastiginu og hafi 

verið þeirra gæfa.  

 Gerðar hafa verið rannsóknir (Barnett, 2003:22–39; Hetland og Vinner, 

2004:135–137; Ketowouri, 2007:1–3) um samþættingu listgreina og bóklegra greina 

og fræðimenn (Parson, 2004:775–795; Eisner, 2002:39–42) hafa skrifað um að 
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samþætting sé æskileg kennslunálgun. Lítið er um slíka samþættingu á 

framhaldsskólastigi hér á landi og er ekki ósennilegt að það stafi af vinnuálagi 

kennara og því hversu námsefnismiðaðir flestir þeirra eru. Það næsta sem nemendur 

komust í því samhengi er kannski það að vera á verknáms-, starfsnáms- eða 

listnámsbraut í framhaldsskóla. Þar fá þeir að blanda saman margþættu námi sem 

reynir bæði á hug og hönd og samþættingu ólíkra þroskandi þátta. Hægt er að vera 

sammála mörgum af þeim rökum og tillögum sem Eisner nefnir í bók sinni The Arts 

and the Creation of Mind hvað varðar samþættingu. Hann segir að samþætting 

listgreina innbyrðis og samþætting við aðrar greinar sé góð leið til að brúa bil milli 

ólíkra námsgreina og til að virða og skilja allt skólastarf (Eisner, 2002:39–42). 

Viðmælendur mínir tala einmitt um að efla þurfi virðingu í skóla og samfélagi fyrir 

list-, verk- og starfsnámi og aukinn skilningur og tengsl hljóta ætíð að stuðla að meiri 

virðingu og víðsýni. Eisner (2002:38–39) heldur áfram og segir ,,Why not try the arts“ 

en greinilegt er að ákveðinn samhljómur er með skoðun hans og viðmælenda minna. 

Þeir eru sannfærðir um að listnámið hafi hjálpað þeim í bóknámi og gert það að 

verkum að þeir kláruðu sitt stúdentspróf. Parson (2004:791) talar um samþættingu 

námsgreina og segir að skynsamlegt sé að blanda saman bóknámi og verknámi/ 

listnámi. Parson heldur því fram að samþætting eigi aldrei betur við en um þessar 

mundir vegna hraðra þjóðfélagsbreytinga og tækniþróunar. Samþætting listgreina við 

bóklegar greinar auki með nemendum áhuga á þjóðfélagsvandamálum og að finna 

lausnir á þeim, stuðli að heilbrigðari sjálfsmynd nemenda og hæfileikinn til að tengja 

námið sjálft við sitt daglega líf aukist. Parson segir að samþætting sé góður ávinningur 

bæði fyrir nemendur og kennara til að auka fagmennsku, skilning og innsæi til að 

bæta allt samfélagið (Parson, 2004:775–791). Viðmælendur mínir upplifðu ekki 

samþættingu milli námsgreina nema á listnámsbrautinni sjálfri. Eins og Lína sagði þá 

vissi hún stundum ekki til hvaða kennara hún átti að skila verkefnum sínum í lok 

annar vegna þess að verkefnin fléttuðust eða samþættust inn á tvo til þrjá áfanga. Til 

að mynda litaði Lína og þrykkti á efni í einum áfanga sem hún síðan saumaði út í og 

fullvann í öðrum áfanga á sömu önninni. Í textílgreinum hefur samvinna og 

samþætting verið mikil og til dæmis þrykkja nemendur á efni sem þeir síðan nota til 

að sauma úr flík í fatasaumsáfanga. Einnig er nokkuð um það að nemendur vefa efni í 

fatnað eða nytjahluti sem þeir vinna áfram með í fatasaum eða útsaumsáfanga. 

Samþætting og einnig samkennsla hefur verið nokkur á myndlistarkjörsviði VMA í 

hugmyndavinnu og úrvinnslu á hugmynda og tilraunum nemenda.  
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 Hetland og Vinner (2004) gerðu 10 megindlegar rannsóknir í Bandaríkjunum 

til þess að kanna tengsl milli listiðkunar og gengi í bóklegu námi. Í fimm rannsóknum 

tókst ekki að sýna óyggjandi tengsl þarna á milli, í tveim eru tengslin vafasöm en í 

þrem rannsóknum eru greinileg tengsl þarna á milli. Þau benda á að ekki megi 

misskilja niðurstöður þeirra þannig að listgreinakennsla og listir hjálpi ekki börnum 

og ungmennum heldur sé nauðsynlegt að horfa á listirnar fyrir listirnar (e. Art for art 

sake). Þau benda á að þær hafi mikið gildi og vægi fyrir þroska barna og unglinga og 

mikilvægast sé að kenna listir vegna þeirra sjálfra en ekki bara til að styrkja nemendur 

í bóknámi. Með öðrum orðum telja þau að það geti verið hættulegt að réttlæta 

listgreinakennslu með því eingöngu að það hjálpi nemendum í bóklegu námi (Hetland 

og Vinner, 2004:135–137). Viðmælendur mínir tengja ekki veru sína í listnáminu við 

slakt gengi í bóknámi, þvert á móti og þeir eru sammála því að listir og 

listgreinakennsla eigi rétt á sér vegna listanna rétt eins og Hetland og Vinner benda á. 

Ég er sama sinnis og þó ég hafi í gegnum árin tekið eftir því á námsferli nemenda að 

þeim fer að ganga betur í bóknáminu eftir að þeir hafa skipt um braut þá hallast ég að 

því að það hafi með áhugahvötina að gera. Listnámið geti því verið ,,kveikjan“ að 

betra gengi í bóknámi. 

 Eftir það sem fram hefur komið hér má ályktun að listnám og bóknám á 

framhaldsskólastigi sé góð blanda og stuðli að því  að fleiri nemendum er gert kleift 

að ljúka námi en áður. Aðalástæðan fyrir velgengni og framförum viðmælenda minna 

í námi tel ég vera þá að þeir eru glaðir og ánægðir, þeim líður vel í náminu og 

sjálfsmynd þeirra styrktist við dvölina á listnámsbrautinni. Íslenska framhalds- 

skólakerfið glímir við 25–35% brottfall á ári, sem er mjög hátt miðað við 

viðmiðunarlöndin. Mun fleiri strákar en stúlkur hætta í námi og rannsóknir sýna að 

aðalástæðan er sú að þeir finna ekki nám við hæfi og hafa (eða höfðu) betri möguleika 

á að fá vel launaða vinnu en stúlkur. VMA er einungis með þrjár leiðir í listnáminu en 

gæti verið með mun fleiri ef vilji væri fyrir hendi, nefna má margmiðlunarhönnun, 

grafíska hönnun, iðnhönnun og nýsköpun svo eitthvað sé nefnt. Einnig hefur komið til 

tals að nemendur gætu valið listdans á framhaldsskólastiginu hér í samvinnu við 

viðurkennda danskennara eða dansskóla líkt og gert er í Menntaskólanum við 

Hamrahlíð.  

 Ég hef fylgst með og kennt nemendum á framhaldsskólastigi í rúma tvo 

áratugi og við rannsóknina hefur trú mín á samþættingu listnáms og bóknáms styrkst. 

Ég hafði tekið eftir hversu ánægðir nemendur eru í listnámi en fæ nú staðfestingu á 
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því að gleði og ánægja í námi er sú gæfa sem ber að rækta og virða ef við ætlum að ná 

enn meiri árangri. Viðmælendur mínir sáu tilganginn með námi sínu og voru búnir að 

finna sína ,,hillu“ og ég dreg þá ályktun að ef hver og einn nemandi finnur sitt 

áhugasvið þá farnast honum vel í hvaða námi sem er. Það virðist full ástæða til að 

leggja meira kapp á að hjálpa nemendum í efri bekkjum grunnskóla að finna sínar 

sterku hliðar, rækta þær og hjálpa þeim að finna sinn námsfarveg. 

  

5.4 Skapandi hugsun/ nýsköpun 

Viðmælendur mínir telja að það besta og nytsamlegasta sem þeir lærðu í listnámi sínu 

hafi verið að virkja sköpunina í sjálfum sér. Þeir líta á hana sem sína vitsmuni og 

segja að sköpunin sé sá brunnur sem þeir geta alltaf leitað í. Í því samhengi má benda 

á að Efland (2002:135) lítur á ímyndunaraflið sem vitsmuni og þekkingu eða visku 

sem við búum yfir sem samt er ekki sýnileg eða áþreifanleg fyrr en hugmynd er orðin 

að hlut eða verki. Moga og fl. (2000:103) benda á að skoða þurfi listnám og kennslu í 

skapandi hugsun út frá nemendunum sjálfum með eigindlegri aðferð og í rannsókn 

minni er ég eingöngu að tala við nemendurna. Kerry Freedman (2003:106–127) lítur á 

námskrá sem ferli sem eigi að vera í stöðugri þróun. Hún telur að námskráráherslur 

21. aldarinnar muni snúast meðal annars um að virkja skapandi hugsun nemenda og 

kennslu á hinu breiða sviði sjónmenningar og sjónlista.  

 Mikil áhersla er á nýsköpun í þjóðfélaginu í dag og talað um að virkja þurfi 

skapandi hugvit og ímyndunaraflið til að búa til nýja þekkingu og nýjar lausnir. Það er 

ekki laust við að þessi orð séu tískuorð um þessar mundir og allar greinar 

þjóðfélagsins taka sér þau í munn og gera að sínum. Fjármálaheimurinn var skapandi 

og sóttist eftir skapandi einstaklingum í vinnu í bönkum og fjármálafyrirtækjum. 

Kristján spurði:   

Er ekki talað um að viðskiptaheiminn vanti þessa skapandi hugsun og hugvit  og að 

gott væri að tengja listnám, hönnun og viðskiptafræði saman (Kristján)? 

  

Efland (2006:137–138) talar um og kortleggur fyrirbæri eins og ímyndunaraflið og 

setur það inn í kerfi líkt og reynt er að gera í áfanganum Hönnun og hugmyndavinna 

sem er skylduáfangi í listnáminu. Viðmælendurnir tala mikið um nauðsyn þess að 

læra að setja hugsanir og hugmyndir sínar skipulega fram í orði, mynd, teikningu eða 

hlut. Efland (2006:138) vitnar í þá Piaget, Larkoff og Johnson og þau hugkort sem 

þeir settu fram en vinna með hugkort hefur verið að ryðja sér til rúms í kennslu í 
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hugmyndavinnu á undanförnum árum. Viðmælendur mínir koma inn á þennan 

mikilvæga þátt í sínu námi og tala um Hönnun- og hugmyndavinnu sem lykiláfanga. 

Steingrímur Eyfjörð gaf út Handbók í hugmyndavinnu (1997) þar sem kennd er 

notkun hugkorta og hafa kennarar á listnámsbraut VMA stuðst við þá bók. Fram 

kemur í orðum nemenda að sköpunin og það að ná að koma hugmyndum sínum á blað 

eða í efni hafði mikla þýðingu og þeir sögðu meðal annars: 

Hönnun og hugmyndavinna  var erfið  fyrst en svo lærði maður inn á þetta og þá  fór 

það að ganga, þetta er ákveðin tækni.  Maður bara lærir að nýta hugmyndirnar sínar 

og vinna með þær og þróa og skapandi hugsun varð af upplifun, einhvernvegin... 

(Lína) 

  

...það var opnað fyrir eitthvert flæði af hugmyndum og það stoppar sko ekkert... 

(Jónas) 

 

Viðmælendur eru sammála um að þeir hafi allir ríka þörf til að skapa og búa eitthvað 

til og vera í sköpuninni. Hún veitir þeim ánægju og gleði og það samræmist 

niðurstöðum úr rannsóknum, (sjá til dæmis Rósu Kristínar Júlíusdóttur, 2003:2; 

Hickman, 2006:330; Rantala, 1997:237; Rantala og Lehtonen, 2001:63 og 81). 

Csikszentmihalyi (1996:7) segir að ástæðan fyrir því að sköpunin í öllu sínu veldi er 

svona ánægjuleg og gefur okkur svo mikla gleði sé að við erum jafnframt að uppgötva 

og hanna eitthvað nýtt. Það samræmist vel því sem kom fram hjá viðmælendum 

mínum. Þeir telja að styrkur listnámsbrautarinnar sé sá að kennararnir eru góðir og 

kunna sitt fag. Þeim finnst gott að hafa mismunandi kennara með ólíkan bakgrunn 

sem flétta saman tækniatriðum, handverki og skapandi hugsun á ólíkan og 

skemmtilegan hátt. Magnús benti á þá hugmynd að kynna kennarana betur í upphafi: 

 Það er gott hvað kennararnir eru ólíkir og mismunandi og mér finnst svolítið mega 

 undirstrika muninn... kynna manni kennarana meira. Ég var að sjá myndir eftir tvo 

 þeirra í fyrsta skipti núna...sýna okkur að þessi kennari kemur frá þessum grunni og 

 þessum punkti og þá kenni hann út frá því... (Magnús) 

 

Rannsóknir hafa verið gerðar til að rannsaka listgreinakennarana sjálfa. (Sjá til dæmis 

Jóhönnu Þ. Ingimarsdóttur, 2000; Warburton, 2006; Bachar og Glaubman, 2006; 

James U. Grey og Ronald N. MacGregor, 1991). Fram kemur hjá þeim að hver 

listgreinakennari hefur sín sérkenni sem ákvarðast af listnámi hans og áhugasviði og 

þeir hafa oft ákveðið sjálfsforræði í kennslutilhögun. Engin ein leið er rétt í þessu 
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samhengi en hægt er að benda kennurum á ákveðnar leiðir og kennsluaðferðir sem 

hafa virkað vel svo sem DBAE-aðferðina en hún er notuð að einhverju leyti á 

listnámsbraut VMA. Kennarar þar eru með mismunandi bakgrunn og nám og hafa 

verið ráðnir til kennslu með hliðsjón af því.  

 Viðmælendur af báðum kjörsviðum voru meðvitaðir um nauðsyn þess að 

kynnast, varðveita og jafnvel tengja verk sín og hugmyndir við hina íslensku arfleið 

þó svo að þeir sem voru á hönnunar- og textílkjörsviði hafi hugsað meira um það. Þeir 

voru sammála því að áfangar eins og myndlistarsaga, hönnunar- og textílsaga og 

áfangar í listum og menningu væru nauðsynlegir í þessu samhengi. Fræðimenn 

(Ketovuori, 2007; Freedman & Stuhr, 2004:815 og 826; Dissanayake, 2003:16; 

Eisner, 2002:28–30; Chalmers, 1981:6–12) tala um nauðsyn þess að tengja 

listgreinakennslu inn á menningu þess samfélags sem hún vex í. Þeir eru sammála því 

að listgreinakennarar í hverju landi þurfi að huga að sinni menningararfleifð ekki bara 

með augum listamannsins heldur einnig með augum mannfræðingsins og 

þjóðfræðingsins (Dissanayake, 2003:16; Chalmers, 1981:6). 

 Lengi er hægt að halda áfram og túlka orð viðmælenda minna sem tengjast 

skapandi hugsun og sköpunargleði en ljóst má vera að upplifun þeirra af eigin 

,,afurðum“ er ákveðin kveikja í námsferli þeirra. Eva túlkaði þetta svo að 

sköpunarkrafturinn væri uppsprettan okkar eða ,,guðinn“ í okkur og Kristján taldi að 

það væri mest þroskandi fyrir einstaklinginn að vera í einhvers konar sköpun. Jónas 

sagðist hafa fengið víðari skilning á hlutunum í listnáminu og ...glas er ekki lengur 

bara glas heldur form, rými og allt það... segir hann svo skemmtilega. Í ljósi þessara 

niðurstaðna dreg ég þá ályktun að skapandi hugsun og sköpunargleðin sé innsti 

kjarninn og sá grunnþáttur í viðmælendum mínum sem hefur mest að segja fyrir þá. 

Sköpunarkrafturinn býr í okkur öllum og er einn af þeim þáttum sem gerir okkur að 

manneskjum og hefur fylgt mannkyninu frá upphafi vega. Á listnámsbrautinni eru nú 

um 170 nemendur, sem er um 14% af nemendum VMA og í ljósi þess sem fram hefur 

komi hér má gera ráð fyrir að þessir einstaklingar hafi ríka þörf til að virkja og vinna 

með sinn sköpunarkraft. Ég hafði grun um og hélt að listnámið væri að gera 

nemendum gott en nú sýnist mér mörg rök hníga að því að listnámsbrautir 

framhaldsskólanna séu nauðsynlegar fyrir 10–15% af nemendum á Íslandi. Nú sem 

aldrei fyrr þurfum við að bera gæfu til að vinna vel að nýjum námskrám fyrir hinar 

ýmsu brautir framhaldsskólanna þannig að sem flestir nemendur geti fundið sinn 

farveg. Við sem störfum í skólum í dag þurfum á víðsýni og framsýni að halda til að 
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veganestið sem við búum kynslóðinni sem landið skal erfa verði fjölbreytt, gagnlegt 

og gott. Flytja þarf menningararfinn frá einni kynslóð til þeirrar næstu með hjálp 

sköpunar og víðsýni. 

 

5.5 Kynjamunur og fordómar 

Árið 2007 þegar ég fór af stað með rannsóknina þá voru samkvæmt tölum frá 

áfangastjórum VMA um 15% nemenda á listnámsbrautinni strákar en 85% stúlkur af 

130 nemendum. 2009 eru nemendur á báðum kjörsviðum listnámsbrautar VMA 170, 

strákar 25% strákar en 75% stúlkur. Ég hafði nokkrar áhyggjur af því hvernig ég ætti 

að hafa kynjahlutfall viðmælenda minna en ákvað loks að hafa 25% viðmælendanna 

stráka en 75% stúlkur. Ég hafði á tilfinningunni að strákum væri að fjölga, sérstaklega 

á myndlistarkjörsviði sem reyndist rétt. Á Mynd- og handmenntabraut VMA sem 

starfrækt var frá 1989 til 1999 voru yfir 90% nemenda stúlkur og þeir strákar sem 

hófu nám á brautinni luku því yfirleitt ekki. Þegar ný námskrá fyrir framhaldsskóla 

kom 1999 var ákveðið af stjórnendum VMA að í stað gömlu brautarinnar yrði 

listnámsbraut við skólann með myndlistarkjörsvið, hönnunar- og textílkjörsvið og 

tónlistarkjörsvið en þar voru kynjasjónarmið höfð að leiðarljósi. Ljóst var að strákar 

sóttu frekar í myndlistaráfanga en textíláfanga og því þótti góður kostur að bjóða upp 

á nám sem hentaði báðum kynjum.  

 Viðmælendur mínir voru meðvitaðir um kynjamuninn í listnáminu en hann er 

mun meiri í textílgreinum en myndlistargreinum. Sumir komu með skýringar en aðrir 

gerðu sér ekki grein fyrir hver ástæðan væri. Dæmið hefur alveg snúist við vegna þess 

að það er ekki fyrr en um 1960–1970 sem konur fara að hasla sér völl í listaskólum að 

einhverju marki (Walsh, 1990:147) en nú eru stúlkur mun fjölmennari í listnámi á 

framhaldsskólastiginu. Walsh (1990:157–159) telur að listakonur eigi erfiðara með að 

hasla sér völl en karlar og þurfi að leggja mun meira á sig til að ná árangri. Drífa er 

komin í háskólanám í listum og hún heldur því fram að stúlkur þurfi að leggja mun 

meira á sig en strákarnir til að ná árangri bæði til að komast upp á háskólastig í listum 

og þegar inn í skólann er komið. Magnús heldur því hins vegar fram að stúlkur séu of 

samviskusamar og segir það þeim til trafala og hefti þær í sköpuninni. Kristján segir 

að þær séu í eðli sínu samviskusamari og það komi sér vel fyrir þær í námi. Í 

niðurstöðum rannsóknar Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2004) kemur fram að rík 

tilhneiging er í þá átt að stúlkur séu vandvirkari en drengir eru áræðnari. Fram kemur 

að stúlkum hættir til meiri nákvæmni en drengjum og þær sinna stundum verkefnum 

 101



sínum svo vel að sumir viðmælendur Ingólfs Ásgeirs vildu meina að þær mættu 

gjarnan sýna örlítið kæruleysi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004:85). Greinilegt er 

að niðurstöður Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar eru mjög í takt við það sem fram kemur 

hjá viðmælendum mínum og er í raun ákveðin staðfesting á því sem ég sem kennari 

hef lengi tekið eftir. Mín reynsla er þó sú að oftar en ekki kemur vandvirknin sér vel 

hjá stúlkum en hins vegar kemur kæruleysið sér oft illa fyrir drengina, þó það sé ekki 

algilt.  

 Ljóst er að hvað kynjamun í listnámi snertir þá voru þeir viðmælendur mínir 

sem höfðu veitt þessu athygli ósammála og höfðu hver sína skýringu. Þeir 

viðmælendur sem höfðu skýringar og skoðanir á kynjamuninum í listnámi og námi 

sögðu allir að uppeldið skipti mestu máli og eins og Bára sagði þá eiga strákar enn að 

leika sér með bíla og vera ,,harðir“ en stelpurnar að leika sér í Barbie og vera 

,,mjúkar“. Kristján benti á að ef strákarnir eru ekki í fótbolta þá lenda þeir í ,,veseni“ 

eða einelti og hann sagði einnig að það hefði þótt stelpulegt að teikna vel þegar hann 

var í grunnskóla. Í rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (1994:135–136) á sjálfsmynd 

unglinga og kynferði kemur fram að ólíklegra er að piltar tileinki sér hefðbundna 

kvenlæga kynímynd en að stúlkur tileinki sér karllæga kynímynd. Kristján er eini 

karlviðmælandinn sem var á hönnunar- og textílkjörsviði. Nú um stundir (2009) eru 

þrír strákar á þeirri braut en yfir 80 stúlkur. Kristján hefur ekki farið hina hefðbundnu 

leið í skóla, lenti í einelti í grunnskóla eins og fram hefur komið en hefur samt þor til 

að standa með sjálfum sér og gera það sem hann langaði mest til að gera. Stúlkurnar 

töluðu um að fordómar væru gegn þeim strákum sem fara á hönnunar- og 

textílkjörsviðið bæði innan skólans og úti í samfélaginu. Þær bentu á að þeir strákar 

sem færu inn á það kjörsvið þyrftu að vera kjarkmiklir, standa með sjálfum sér og 

hafa þor til að gera það sem hugurinn stendur til og stúlkunum fannst það öllum 

jákvætt. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004:20) bendir réttilega á að nú í upphafi 21. 

aldar sé jafn réttur ungs fólks í orði til að sækja um hvaða nám sem er en það dugar 

ekki til að jafna kynjaskiptingu í skólum því að áhugi og hefðir breytast ekki 

sjálfkrafa við lagabreytingar. Ég tek undir orð Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar 

(2004:133) þar sem hann talar um að jafnréttisuppeldi sé ein góð leið til að styrkja og 

búa ungmenni undir líf og starf í nútímasamfélagi. Ingólfur Ásgeir talar einnig um að 

útvíkka þurfi möguleika drengja þannig að viðteknar (en úreltar) hugmyndir um 

karlmennsku hindri ekki möguleika þeirra í námi og starfi (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004:133).  
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 Eva var sú eina af viðmælendunum sem minntist á femínisma og talaði um að 

til þess að breyta þeim hugsunarhætti sem enn er ríkjandi þá þurfi að beita femínískri 

hugmyndafræði og sjónarmiðum kynjafræðanna markvisst í skólakerfinu.  

 Greinilegt er af orðum viðmælenda minna að fordómar eru gagnvart listnámi. 

Fordómarnir eru einnig gagnvart skólavali nemendanna. Fram kom í máli nokkurra 

viðmælenda að foreldrar á Akureyri vilja að börn þeirra fari í MA frekar en VMA ef 

þeir eru góðir námsmenn. Það virðist vera vanþekking og fordómar gagnvart VMA í 

samfélaginu og oft heyrist að í skólanum sé eingöngu verknám og bóknám fyrir 

nemendur sem hafa fallið á samræmdum prófum. Stjórnendur og forsvarsmenn 

skólans hafa lengi barist gegn þessum skoðunum og kynnt skólann sem ,,góðan skóla 

fyrir alla nemendur“. VMA reynir að sinna þörfum allra nemenda, fatlaðra sem 

ófatlaðra, námslega sterkum nemendum og nemendum með námsörðugleika sem 

túlka má sem styrk skólans frekar en veikleika.  

 Fram hefur komið að í grunnskólanum er list- og verkgreinum ekki gert hátt 

undir höfði sem að mínu mati endurspeglar það viðhorf sem ríkir í þjóðfélaginu 

gagnvart verkmenningu og verkmenntum almennt. Í þessu er þó mikil þversögn vegna 

þess að við setjum upp á stall þá einstaklinga sem ,,fjölmiðlar“ telja vera besta. Þeir 

eru nánast tilbeðnir, svo sem ákveðnir hönnuðir, myndlistarmenn, leikarar og 

tónlistarmenn. Þetta á reyndar líka við um íþróttamenn, fólk í viðskiptalífinu og svo 

má lengi telja. Um allan hinn vestræna heim eru og hafa verið byggð söfn, gallerí, 

tónleikahús, leikhús, kvikmyndahús og menningarhús yfir starfsemi lista vegna þess 

að flest ef ekki öll viljum við jú njóta þeirra. Ef við viljum hafa listirnar í kringum 

okkur og njóta þeirra þá þarf skólakerfið að standa vel að því að mennta ekki bara 

listamenn heldur einnig njótendur lista eins og fræðimenn (Freedman, 2003:1; 

Freedman og Stuhr, 2004:826; Ellisworth, 2005:56) hafa bent á og er ekki síður 

mikilvægt. Í þessu sambandi má heldur ekki gleyma þætti heimilanna en eins og fram 

kom hjá viðmælendum mínum þá hafa fyrirmyndir og uppeldi í listum mikil áhrif á 

náms- og starfsval þeirra. Það er ótrúverðugt að segja á sama tíma að list- og 

verkgreinar séu of dýrar fyrir skólakerfið og byggja stórhýsi yfir menninguna því ef 

við ekki hlúum að list- og verkgreinum á öllum skólastigum þá eru engir til að njóta 

listanna í fínum byggingum. Viðmælendur töldu að gott væri fyrir hinn almenna 

framhaldsskólanemanda að kynnast heimi lista og listasögu og um það sagði Kristján: 

Mér finnst til dæmis að myndlistarsagan eigi að vera skylda og held að hún gæti 

gagnast mjög mörgum. Þetta er svo miklu skemmtilegra heldur en að læra pólitíska 
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sögu Frakklands til dæmis sem var hræðilega leiðinlegt en það er hægt að kenna 

hana í  gegnum myndlistarsöguna á mun skemmtilegri hátt og þá lærði ég það miklu 

betur (Kristján). 

 

Hægt er að álykta sem svo að samfélag sem stjórnað er af körlum beri meginábyrgð á 

hvernig skólar eru og hvað gert er og flestir skólastjórar eru karlmenn. Í ljósi þess sem 

fram kom hjá viðmælendum mínum, þá virðist mér bæði þjóðfélagið og skólakerfið 

ýta undir kynjabundið náms- og starfsval nemenda og sú ofurtrú sem hin íslenska 

þjóðarsál hefur á bókvitinu fram yfir sköpunina og verkvitið birtist án efa í of miklu 

brottfalli. Ég dreg þá ályktun að kynjamunur á listnámsbrautinni stafi að nokkru leyti 

af fordómum, áhugaleysi stráka á hefðbundnum kvennagreinum og þeirri staðreynd 

að strákar virðast síður vita af þeim möguleika að stunda nám á listnámsbraut til 

stúdentsprófs en stelpur. 

 

5.6  Eftir útskrift – hvað þá? 

Viðmælendur mínir hafa farið mismunandi leiðir eftir stúdentsprófið en allir voru þeir 

sammála um að undirbúningur úr framhaldsskóla reyndist þeim góður og gagnlegur. 

Glögglega má heyra á máli þeirra sem hafa farið í háskóla- eða sérskólanám eftir veru 

sína á listnámsbraut að þeir standa sig ekki verr en nemendur sem koma af öðrum 

brautum framhaldsskólanna. Þvert á móti finnst til að mynda Evu og Drífu þær jafnvel 

standa betur að vígi en samnemendur og telja það vera vegna þeirrar þjálfunar sem 

þær fengu í skapandi hugsun og hugmyndavinnu og tækni- og verkþekkingu. Þetta er í 

samræmi við það sem fræðimenn (Eisner, 2002:26–27; Dewey, 1934:47; Efland, 

2002:9) segja um framlag lista til vitsmunalegs þroska mannsins. Viðmælendur mínir 

kláruðu sitt nám og töldu  að þeir hafi þroskast námslega og sem manneskjur og 

treystu sér í frekara nám. Það hlýtur að benda til þess að námið hafi verið haldbært og 

gott og ég álykta sem svo að það hafi þroskað vitsmuni þeirra líkt og allt annað nám 

gerir. Það sem viðmælendur fengu út úr sínu námi er einnig í samræmi við það sem 

fræðimenn (Eisner, 2002:26–27; Efland, 2002:156) tala um að eflist með nemendum í 

listnámi. Þættir eins og að efla hugmyndaflug og gagnrýna hugsun, þjálfa tæknilega 

færni, kynnast listasögu og menningarsögu og nemendur læra að meta gildi lista með 

fagurfræðilegri og heimspekilegri nálgun. Þeir staðfesta að listnám sé vitsmunalegt 

ferli þar sem þeir þroskast í gegnum tilfinningar, gagnrýna og skapandi hugsun.  
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 Viðmælendur hafa verið úti á vinnumarkaðinum til lengri eða skemmri tíma 

og telja að listnámið hafi komið að góðum notum þar. Eisner talar um að gott sé að 

nota listgreinakennslu sem undirbúning fyrir vinnumarkaðinn og fullyrðir að hún hafi 

aldrei verið jafn nauðsynleg og í dag (Eisner, 2002:33). Hann segir að listsköpun auki 

meðal annars skipulagshæfileika og hjálpi fólki að vinna saman í hópum sem getur 

komið sér  vel á vinnumarkaðinum (Eisner, 2002:34). Viðmælendur tengja það sem 

þeir lærðu í lita- og formfræði og myndbyggingu við færni sína við ýmis 

verslunarstörf eins og glögglega kom fram hjá Jónasi og Grétu. Bára talaði einnig um 

að þessir þættir hafi komið sér vel í vinnu á veitingahúsi og á listamiðstöð. 

 Í rannsókn þeirri sem Dr. Anne Bamford vann fyrir UNESCO á árunum 2004–

2005 og í rannsóknarskýrslu sem kom út árið 2007 kemur fram að megin tilgangurinn 

hafi verið að átta sig á stöðu listgreinakennslu í heiminum. Merkilegast við 

niðurstöður rannsóknarinnar er að Bamford fullyrðir að listgreinakennsla hafi jafn 

mikla þýðingu fyrir nemendur á öllum skólastigum og kennsla í stærðfræði, lestri og 

öðru bóklegum greinum (Bamford, 2007:8). Hún heldur því jafnframt fram að kennsla 

í listum sé dýrmætt framlag til heildarmenntunar barna og unglinga sem hafi áhrif á 

frammistöðu þeirra í bóklegum greinum, líðan þeirra og viðhorf til skólans (Bamford, 

2007:1). Bamford segir ennfremur að það séu gæði en ekki magn listgreina- 

kennslunnar sem skipti mestu máli (Bamford, 2007:12). 

 Ef skoðuð eru hugtökin menningarlæsi og tjáning sem eru í nýrri námsskrá frá 

2008 þá eru það þættir sem flestir viðmælendur töldu sig fá út úr listnáminu. Þeir sem 

ekki fóru í frekara listnám sögðu það vera besta veganestið út í lífið ásamt víðsýni og 

umburðarlyndi gagnvart fjölbreytileikanum. Fræðimanna (Chalmers, 1981:6; Val 

Walsh, 1990:158; Freedman & Stuhr, 2003:815) telja að listgreinakennsla þurfi að 

beina sjónum sínum í auknu mæli að sjónlistum. Áherslur í hverju landi þurfi að 

spegla þá menningu og sögu sem er á hverjum stað. Af þessu má ráða að 

listgreinakennarar um allan heim eru farnir að færa áherslur í kennslu frá hinum 

hefðbundnu áherslum í fagurlistum í átt að hinu breiða sviði sjónlista og að 

menningartengdum málefnum og ,,afurðum“ . 

 Í nýjum lögunum um framhaldsskóla frá 2008 fær framhaldsskólinn mun 

meira frelsi til að skapa sér sérstöðu, marka eigin spor og staðblæ og því er kjörið 

tækifæri fyrir þá að endurskoða skólanámskrár. Sérfræðingar á sviði lista og 

menntunar benda á að námskrá þurfi að vera í stöðugri þróun og á þeim 20 árum sem 

ég hef starfað í framhaldsskóla hef ég tekið þátt í þrem uppstokkunum á 
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skólanámsskrám VMA. Þróunin hefur verið sú að einingum í list- og verkgreinum 

hefur fækkað við hverja námskrá eða um 10 einingar á 20 árum. Viðmælendur telja að 

ekki megi fækka list- og verkgreinum, heldur fjölga þeim og nokkrir vilja gera það á 

kostnað kjarnagreina í bóknámi. Þeir vilja meiri sérhæfingu og minna almennt nám en 

flestir viðmælendur tóku aukaeiningar í listgreinum til að dýpka áhugasvið sín. Ég tel 

að þarna séu viðmælendur í raun komnir út í sérhæfingu þá sem ætlað er að verði á 

fjórða þrepi í nýjum lögum en það þrep er í á milli framhaldsskólastigs28 og 

háskólastigs. Grundvöllur er til að mynda fyrir VMA og fleiri framhaldsskólum til að 

bjóða upp á nám á fjórða stigi á verknámsbrautum skólanna. List- og verknám er 

kostnaðarsamt, tæki og tól eru dýr og því skynsamlegt að nýta þann auð og þekkingu 

sem til staðar er.  

 Það er áhugavert að skoða afstöðu viðmælenda minna gagnvart list og 

lífsgleði. Þeir upplifðu sterkt það að lifa og hrærast í nýsköpun hugmynda og virkja 

sköpunarkraft sinn og jafnvel kynnast nýjum hæfileikum sem þeir vissu ekki að þeir 

byggju yfir. Í því samhengi vitna ég í eftirfarandi: 

Ég hafði aldrei verið mikið fyrir að teikna...en svo var þetta ekkert mál og 

bara alveg rosalega gaman þegar ég lærði grunninn. Ég er meira að segja 

með mynd upp á vegg og ég trúi því varla að ég hafi málað hana (Fjóla). 

 

Ef borin eru saman orð viðmælenda minna og skrif fræðimanna um gildi listnáms og 

sköpunar þá álykta ég sem svo að listnám sé almennt gott veganesti bæði fyrir frekara 

nám og í lífsins ólgu sjó. Ég hef fylgst með listnámsnemendum í um 20 ár og ein aðal 

ástæðan fyrir því að ég valdi að skrifa um listnám var sú að ég taldi mig hafa séð að 

listnám væri góður valkostur fyrir ákveðinn hóp nemenda. Raungreina- eða 

félagsfræðinám er að sama skapi góður kostur fyrir annan hóp nemenda. Nauðsynlegt 

er að hlúa að öllum þáttum í mannlegri tilveru og allt nám ætti að auka með 

nemendum þroska, visku og færni á hinum ýmsu sviðum.  

 Svar við rannsóknarspurningunni er í stuttu máli að nemendur töldu að 

listnámið hefði góð áhrif á líf þeirra og störf. Þeir sem fóru í listnám eða 

hönnunarnám að loknu stúdentsprófi töldu undirbúninginn sem þeir fengu í listnáminu 

                                                 
28 Enn er ekki að finna á vef  Menntamálaráðuneytisins nýja námsskipan fyrir framhaldsskóla. Haust 
2008 voru  ráðstefnum í Reykjavík og Akureyri  þar sem hin fyrirhuguðu fjögur þrep á 
framhaldsskólastigi voru kynnt.  
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á framhaldsskólastigi góðan. Þeir sem fóru í annað nám á háskólastigi töldu einnig að 

stúdentspróf af listnámsbraut hefði verið góður undirbúningur fyrir frekara nám.  

 

5.7 Sjónræn rannsóknargögn 

Þegar ég lagði af stað fyrir tveim árum með verkefnið að rannsaka listnám á 

framhaldsskólastigi þá renndi ég blint í sjóinn með notkunina á sjónrænum 

rannsóknargögnum. Stundum hef ég verið komin að því að sleppa þeirri umfjöllun en 

að vel athuguðu máli tel ég að betra sé að hafa hana með. Í ljósi þess að flestir 

viðmælendur komu með hlut sem þeir gerðu eða þeim var gefinn í æsku og þeir tengja 

við líf sitt í dag þá fengu gögnin vægi í mínum huga.  

 Ég upplifi að hringurinn á rannsóknarferlinu lokist með þeim niðurstöðum sem 

birtast í hinum sjónrænu gögnum. Uppeldið, æskan og þær fyrirmyndir sem 

viðmælendur fengu á unga aldri virðast þýðingarmikil fyrir líf og starf þeirra í dag. 

Fjóla til að mynda kom með hluti sem hún gerði í handavinnu, hún ólst upp við mikla 

handverkshefð og er í dag textílkennari og grunnskólakennari.  

 Viðmælendur mínir eru allir með sína lífssögu sem speglast meðal annars í 

ólíkum sjónrænum gögnum þeirra. Rósa Kristín Júlíusdóttir (2006:86–87) notar 

hugtakið frásagnarsjálf29 í ritgerð sinni um hlutverk myndsköpunar í daglegu lífi 

ungmenna og vísar þar til myndverka og lífsagna viðmælenda sinna. Eisner segir að 

með því að nota sem fjölbreytilegastar leiðir í menntunarrannsóknum verði sviðið 

auðugra og víðtækara (Eisner, 1998:21–23) og mér fannst því áhugavert að skoða 

hvaða frásagnarsjálf viðmælendur mínir komu með. Samkvæmt Rósu Kristínu 

Júlíusdóttur (2006:87) þá er hugtakið frásagnarsjálf notað til að lýsa því endalausa 

ferli að skapa eigin lífssögu í gegnum söguna sem þau segja af eigin sköpunarverki. 

 Þegar hlutirnir/gögnin eru skoðuð þá má glögglega sjá að þeir hafa merkingu 

fyrir viðmælendur mína í dag og hafa í sumum tilfellum haft áhrif, eða eiga jafnvel 

eftir að hafa áhrif á náms- og starfsval þeirra. Ég nefndi Fjólu hér á undan í kaflanum 

en einnig má nefna að Drífa er í grafískri hönnun, Eva er í námi í femínískri guðfræði, 

Gréta og Magnús eru í framhaldsnámi í myndlist og Lína, Íris og Helga eru allar 

búnar að vera í Lýðháskólanámi í myndlist og hönnun og hyggja á frekara nám. Alda 

ætlar sér í frekara nám í vefnaði í framtíðinni en slíkt nám er ekki að finna hér á landi. 

Ný námstækifæri gætu þó skapast fyrir hana með nýjum lögum um framhaldsskóla 

                                                 
29 Narrative identity 
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þar sem kveðið er á um sérhæfingu á fjórða þrepi. Kristján og Jónas ætla sér í 

hönnunarnám erlendis þegar tækifæri gefst til. Bára er sú eina sem ekki hyggur á 

frekara nám. Ljóst má því vera að viðmælendur mínir eru afar ólíkir sem sýnir vel 

fram á hversu fjölbreytt listnámið er á framhaldsskólastigi. Þeir eru með ólík 

framtíðarplön þó að þau tengist inn á sköpun og hönnun að einhverju leyti. Graeme 

Sullivan (2005) talar um að persónulegir hlutir eða listaverk, sem hefur inntak eða 

meiningu (e. context) og persónulega þýðingu, séu sannarlega marktækt eigindlegt 

rannsóknargagn (Sullivan, 2005:xi, xvii, xix og 122). Hans túlkun nær trúlega best 

yfir sjónrænu gögnin og þeir viðmælendur sem túlkuðu sín gögn í viðtalinu gerðu það 

á sannfærandi hátt og tengdu við stöðu sína nú um stundir.  

 Fjóla og Alda tengja sig við okkar gömlu menningararfleifð, eru handverks- 

konur og þær tengja sjónræn gögn sín inn á gjörninginn sem felst í sköpuninni það er 

að segja, á samhæfingu höfuðs og handar. Þær lærðu handverk eins og prjón og 

útsaum hjá ömmum sínum og mæðrum og kunna að meta það og tengjast 

handverkshefðinni sterkum böndum. Í þeirra huga er handverkið í sköpuninni og 

sköpunin í handverkinu samofið ferli og órjúfanlegt. Rósa Kristín Júlíusdóttir 

(2006:87) vitnar í Kati Rantala (1997) sem segir að það að skapa myndverk og lýsa 

því sé áhrifarík leið til þess að viðhalda samfelldri lífssögu sem er þó í stöðugri 

endurskoðun. Hugtakið frásagnarsjálf eins og Rósa Kristín (2006:87) notar það tengist 

myndsköpun og því að skapa eigin lífssögu sem er ekki alveg sambærilegt því sem ég 

upplifði með viðmælendum mínum. Ég tel að það megi yfirfæra hvers konar sköpun 

og gjörning sem einstaklingur gerir eða honum er gefinn og hefur slík áhrif á hann að 

hluturinn verði merkingabær í lífi hans.  

 Myndir þær sem Gréta og Lína komu með höfðu augljóslega sterk áhrif á þær 

og gefendur höfðu áhrif á þeirra lífssögur. Myndirnar tengjast inn á tilfinningasvið 

þeirra beggja og ég upplifði það einnig hjá fleiri viðmælendum að þeir voru 

tilfinningalega tengdir þeim sjónrænu hlutum sem þeir komu með. Tilfinningarnar 

snúast um væntumþykju og virðingu sem viðmælendur bera gagnvart þeim sem gaf 

hlutinn eða verkið og eru eingöngu jákvæðar. Kristjáni þykir vænt um myndina sem 

hann málaði þegar hann var tíu ára og tengir hana á ákveðinn hátt við horfinn tíma og 

minningar um að hafa málað með móður sinni. Jónas tengir smíðisgripinn við 

gjörninginn að búa hann til en smíðarnar voru ákveðin opinberun fyrir hann á sínum 

tíma. Ég heyrði hvað hann var stoltur yfir því að kassinn hefur alltaf þjónað 

ákveðnum tilgangi í lífi hans og hefur ætíð fylgt honum. 
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 Íris, Drífa og Eva komu allar með bækur og það sem snart mig við þeirra 

umfjöllun um  bækurnar var sú væntumþykja og hlýja sem þær greinilega gátu 

yfirfært á bækurnar. Eva varð fyrir ákveðinni uppljómun og fann sinn sannleika í 

bókinni um femíníska guðfræði sem hún kom með. Íris tengir Ævintýri æskunnar við 

þær sterku og góðu æskuminningar sem hún á og sem gera hana að þeirri manneskju 

sem hún er í dag. Drífa er mikil bókagerðarkona og myndaalbúmið hennar er í raun 

hennar frásagnarsjálf þar sem hún raðar saman minningarbrotum úr lífi sínu á 

merkingabæran hátt.  

 Af því sem fram hefur komið hér má álykta að viðmælendur mínir nota ólíka 

hluti og upplifanir til að móta sína sjálfsmynd og sitt frásagnarsjálf. Þeir eru afar ólíkir 

og þeirra hæfileikar liggja á breiðu sviði sem gerði það að verkum að ég var lengi að 

sjá heildarmyndina. Það hefði sennilega verið auðveldara eða einfaldara fyrir mig að 

biðja þá að koma með myndverk eftir sig sem hægt hefði verið að tengja inn á 

frásagnarsjálf og sjálfsskilning hvers og eins. Ég hef lesið viðtölin við hvern og einn 

aftur og aftur og skoðað sjónrænu gögnin fram og til baka með hliðsjón af því sem 

fram kom í viðtölunum og hvað eftir annað fundið áhugaverðar tengingar. 

Viðmælendurnir völdu hlutinn með hliðsjón af stöðu sinni í dag og nálguðust valið 

með því að sjá þráðinn sem liggur frá æsku og uppvexti að sérnámi og starfi þeirra í 

dag. Í sumum tilfellum var ég lengi að sjá tenginguna en þegar ég hugsa til baka og 

hlusta á það sem flestir sögðu ,,það fyrsta sem mér datt í hug var...” þá er það innsæi 

viðmælendanna sem ræður för og er sannast hverju sinni.  
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5. Samantekt og ábendingar 
 
Í sjötta kafla er samantekt á því helsta og markverðasta sem fram hefur kom á þeim 

tveim árum sem rannsóknarvinnan tók. Ég set fram nokkrar ábendingar um frekari 

rannsóknir á þessu sviði og seinast fara lokaorð. Allar niðurstöður hér eiga við um 

hinn tiltekna hóp viðmælenda sem ég var með til skoðunar en þær geta þó gefið 

vísbendingar og leitt mig eða aðra í frekari rannsóknum á listnámi á 

framhaldsskólastigi.  

 

6.1  Rannsóknin 

Á rúmlega tveggja ára ferðalagi mínu á vit þekkingaröflunar um listmenntun er eitt 

sem hefur vakið hvað mesta furðu mína og það er hversu stór vettvangur fræðanna er. 

Á tímabili var ég að drukkna í lestri á rannsóknum og fræðiritum og uppgötvaði að ég 

hafði viðað að mér efni í margar rannsóknir. Það var fyrst og fremst forvitni og 

þekkingarþrá sem rak mig áfram og núna finn ég og veit að uppsprettan er til staðar 

og ég get alltaf leitað í hana.  

 Í rannsókninni var sérstakri athygli beint að gildi listnáms almennt, fyrir 

nemendur, framhaldsskólann og þjóðfélagið og hvernig íslenska námskráin í listum 

hefur verið að þróast. Spurt var hvaða áhrif það hafði á nemendur að stunda nám á 

listnámsbraut og hvaða áhrif námið hafði á val þeirra á framhaldsnámi eða starfi. 

Einnig var spurt um kynni viðmælenda af listum og handverki í æsku og um  vægi 

list- og verkgreinakennslu í grunnskóla. Færð voru rök fyrir því að allar leiðir að 

stúdentsprófinu, og námi almennt, eru jafn mikilvægar hvort heldur sem er í gegnum  

félagsfræði-, tækni-, iðn-, raungreina- eða listnámsbrautir. Það eru sjálfsögð 

mannréttindi og jöfn tækifæri til náms að nemendur hafi val um listnám til jafns við 

annað nám, burtséð frá því hvort þeir eru að fara í áframhaldandi listnám eða ekki. 

Fræðimenn (Eisner, 1998:68; Eisner, 2002:35 og 196; Efland, 2002:49) telja að leiðin 

að þroska í gegnum listnám sé jafn mikilvæg og leiðin í gegnum raungreina- eða 

félagsfræðinám. Í svörum viðmælenda minna kemur fram greinilegt samræmi við 

skrif fræðimannanna að þessu leyti. 

 Í öðrum kafla ritgerðarinnar tók ég fyrir þá ytri og innri þætti sem geta haft 

áhrif á nemendur sem stunda nám á listnámsbrautum. Hinir ytri þættir snúa að þeirri 

 110



námskrá sem í gildi er, aðbúnað í listnámi og einnig taldi ég mikilvægt að setja skrifin 

í sögulegt samhengi með því að skoða rannsóknir og þau fræðilegu skrif sem kunna 

að skipta máli þegar listnám er skoðað. Hinir innri þættir snúa að nemandanum 

sjálfum. Þar kom ég inn á þætti eins og gildi sköpunar, mikilvægi listnáms og 

sköpunargleðina. Mikilvægt er að taka mið af þeim aukna áhuga sem er á öllu 

listnámi í hinum vestræna heimi, að hver og einn nemandi fái að stunda nám við hæfi 

og  að allt nám er jafn réttmætt og nauðsynlegt.  

 Rannsóknin var unnin með eigindlegri aðferð þar sem gagna var aflað með því 

að taka viðtöl við útskrifaða nemendur af listnámsbraut VMA. Markmiðið og 

tilgangurinn var að kanna gildi og vægi listnáms séð með augum þeirra sjálfra en 

einnig var notast við sjónræn rannsóknargögn til að skoða frásagnarsjálf viðmælenda. 

Meginniðurstöður eru settar fram í fimmta kafla og eru: Fyrirmyndir úr æsku hafa 

einna mest að segja um val viðmælenda minna á framhaldsskóla- og háskólanámi. 

Sjónrænu gögnin tengdust í flestum tilfellum einnig æsku viðmælenda og virðist hún 

merkingabær. List- og verkgreinakennsla í grunnskóla var í mörgum tilfellum 

ábótavant og virðist ekki hafa með val viðmælenda að gera á námi. Fram kom að 

viðmælendur voru ánægðir með námið á listnámsbraut og töldu farsælt fyrir sína 

skólagöngu að blanda saman listnámi og bóknámi. Þeim fannst listnámið hjálpa þeim 

og styðja við bóknámið og skapandi hugsun nýtast þeim vel á flestum sviðum. 

Viðmælendur upplifðu kynjamun og fordóma gangvart listum og listmenntun og töldu 

þá stafa af vanþekkingu og umburðarleysi gagnvart fjölbreytileika mannlífsins. Þeir 

töldu því eina leið til að uppræta fordóma og jafnvel kynjamun vera að leggja meiri 

áherslu á kennslu í list- og verkgreinum í grunn- og framhaldsskóla. Viðmælendur 

voru sammála því að stúdentspróf af listnámsbraut hefði verið góður kostur fyrir þá 

og nýttist þeim vel í framhaldsnámi, starfi og í lífinu almennt. Rannsóknar- 

spurningunni var svarað með hjálp undirspurninganna en í stuttu máli þá sögðu 

nemendur að listnámið hefði haft góð áhrif á líf þeirra og störf. Þeir sem fóru í listnám 

eða hönnunarnám að loknu stúdentsprófi töldu undirbúninginn sem þeir fengu í 

listnáminu á framhaldsskólastigi góðan. Þeir sem fóru í annað nám á háskólastigi 

töldu einnig að stúdentspróf af listnámsbraut hefði verið góður undirbúningur fyrir 

frekara nám.  

 Þær niðurstöður sem hafa mest áhrif á mig sem ,,gamlan“ kennara er sú 

staðreynd að viðmælendum leið vel á listnámsbrautinni og voru hamingjusamir og 

glaðir þar. Enginn var óánægður með nám sitt, eða veru sína þar og við hvert viðtal þá 
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fylltist ég meiri auðmýkt og þakklæti fyrir að fá að hlýða á frásögn viðmælenda 

minna. Það sem í upphafi rak mig af stað í þetta ferðalag var einmitt sú tilfinning að 

námið á listnámsbraut væri haldbært og gott fyrir nemendur og ætti fullan rétt á sér og 

sú trú mín að ef þeim líður vel í því sem þeir eru að gera og eru hamingjusamir þá 

gengur námið vel. Rannsóknin staðfesti tilfinningu mína og trú á gildi listnámsins 

fyrir viðmælendur mína. 

 

6.2 Gildi rannsóknarinnar og ábendingar 

Engin rannsókn hefur verið gerð hér á landi um listnám á framhaldsskólastiginu og 

því taldi ég brýnt að gera slíka rannsókn. Ekki síst vegna þeirra fyrirhuguðu breytinga 

á framhaldsskólanum og þeirri miklu fjölgun nemenda sem stunda nám á framhalds- 

og háskólastigi í listnámi. Rannsóknin ætti því að nýtast framhaldsskólanum og 

auðvelda okkur að átta okkur á hvaða þættir nemendur telja mikilvægasta í menntun 

þeirra og hvað nýtist þeim best. Námskrár eru endurskoðaðar með reglulegu millibili 

og rannsókn af þessu tagi ætti að vera upplýsandi fyrir þá aðila sem að 

námskrárbreytingum vinna og segja til um hvaða áhersluþættir eru nauðsynlegir í 

listnámi. Við endurskoðun á námskrám er nauðsynlegt að taka mið af öllum 

sjónarmiðum, bæði nemenda, kennara, fræðimanna og yfirvalda menntamála í landi 

hverju. Fram kemur í rannsókninni að viðmælendur eru afar sáttir við þá námskrá sem 

nám þeirra tók mið af og því finnst mér nauðsynlegt að við gerð skólanámskrár fyrir 

listnámsbraut VMA verið tekið mið af þeim sjónarmiðum. 

 Hér á landi erum við rétt að hefja rannsóknir á gildi list- og verkgreina og því 

er af mörgu að taka varðandi ábendingar um rannsóknir á þessu sviði. Mér finnst 

augljóst að rannsaka þarf list- og verkgreinakennslu í grunnskólum hér á landi, séð 

bæði með augum nemenda, kennara og skólastjórnenda með hliðsjón af námskrá í 

list- og verkgreinum fyrir grunnskóla. Einnig tel ég nauðsynlegt að skoða enn frekar 

menntun list- og verkgreinakennara hér á landi, nú þegar búið er að innleiða í lögum 

að allir kennarar skulu hafa meistaraprófsgráðu til að stunda kennslu á öllum 

skólastigum. Rannsaka þarf enn frekar menntun listgreinakennara úr KHÍ (nú 

menntunarsvið HÍ) og þeirra sem útskrifast með BA-gráðu í listum og taka síðan 

uppeldis- og kennslufræði á háskólastigi til að öðlast kennsluréttindi. Æskilegt hlýtur 

að vera að fagvitund og kennslufræði haldist í hendur. Rannsókn mín snýr að 

nemendum, og því finnst mér nauðsynlegt að gera samanburðarrannsókn á listnámi í 

nokkrum framhaldsskólum á Íslandi. Æskilegt væri að rannsaka bæði kennsluhætti og 
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líðan nemenda séð með augum þeirra sjálfra, kennara og stjórnenda í nokkrum 

framhaldsskólum. 

 Einnig væri fróðlegt að bera saman aðalnámskrá framhaldsskóla fyrir listnám 

og erlendar námskrár sem í gildi eru. Breska námskráin frá 1995 (e. The National 

Curriculum for Arts in England 1995) gengur mikið út á samþættingu list- og 

handmenntagreina (Jóhanna Þ. Ingimarsdóttir, 2000:154). Í nýrri breskri námskrá frá 

2000 (e. The New Curriculum 2000) eru áherslurnar meiri á list og hönnun (Jóhanna 

Þ. Ingimarsdóttir, 2000:154). Í bandarísku viðmiðunarnámskránni (e. The National 

Standards for Arts Education 1994) eru listgreinar gerðar að kjarnagrein í fyrsta sinn 

og markmiðið er að þær séu jafn mikilvægar og til dæmis enska, stærðfræði og saga 

(Jóhanna Þ. Ingimarsdóttir, 2000:149).  

    

6.3 Á leiðarenda 

Nútíma samfélag hefur tekið miklum breytingum á síðastliðnum 50 árum og 

einkennist nú af fjölmenningu, tækni- og alþjóðavæðingu. Skólakerfið hérlendis og 

erlendis hefur tekið stakkaskiptum, menntunarstig þjóða er smám saman að hækka og 

nemendum í framhalds- og háskólanámi hefur fjölgað mikið. Hér á landi er talað um 

,,framhaldsskólasprengjuna“ eftir 1975 og hefur útskrifuðum nemendum fjölgað úr 

30% í yfir 60% á 30 árum. Háskólum hér á landi hefur fjölgað úr einum í sjö á 20 

árum. Frá því að ný námskrá fyrir framhaldsskóla tók gildi 1999 hefur skólum sem 

bjóða upp á listnám fjölgað og að sama skapi hefur nemendum á listnámsbrautum 

fjölgað. Samkvæmt Hagstofu Íslands bjóða 16 framhaldsskólar upp á listnám af 

einhverju tagi og um 1300 nemendur stunda nám á listnámsbrautum hér á landi.  

 Samkvæmt greindarkenningum Howards Gardners þá þroskumst við í gegnum 

mismunandi nám:  

Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær greindir 

sem í manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum ólík hvert öðru, 

aðallega vegna þess að greindir okkar eru mismunandi samsettar. Ef við 

viðurkennum   þetta tel ég okkur eiga meiri möguleika á að takast á við mörg 

þeirra vandamála sem við stöndum andspænis nú á tímum (Gardner, 

1987:13). 

 

Á þeim rúmum 20 árum sem ég hef fengist við listgreinakennslu, deildarstjórn og 

kennslustjórn listnáms þá hef ég sannfærst meir og meir um nauðsyn þess að rækta og 
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hlúa að sterkum þáttum í eðli hvers og eins nemanda. Ég hef séð nemendur blómstra á 

listnámsbraut eftir að hafa beðið skipsbrot í öðru námi og ég hef einnig séð nemendur 

blómstra á raungreina- eða félagsfræðibraut sem ekki hafa náð að fóta sig á 

listnámsbraut. Nauðsynlegt er að hafa fjölbreyttar námsleiðir/námsbrautir í 

framhaldsskólum til þess að mæta þörfum hvers og eins nemanda og draga úr því 

mikla brottfalli sem hér er raunin. Hinn mannlegi margbreytileiki er staðreynd og því 

mikilvægt að sýna öllu námi jafn mikla virðingu. 

 

6.4  Lokaorð 

Undanfarin 25 til 30 ár hafa listgreinakennarar, menntunarfræðingar og málsvarar um 

mikilvægi lista reynt að sýna fram á tengslin milli velgengni í bóklegu námi og 

listiðkunar eins og ég hef minnst á nokkrum sinnum í verkefninu. Fjöldinn allur af 

rannsóknum hefur verið gerður víða um hinn vestræna heim til þess að sanna eða 

afsanna mikilvægi listgreinakennslu á öllum skólastigum. Á þeim tveim árum sem ég 

hef unnið að rannsókninni hef ég óneitanlega mikið velt þessu fyrir mér. Í upphafi 

fannst mér mikilvægt að sýna fram á að nemendum gengi betur í námi þegar þeir 

væru samhliða í listnámi. Ég verð þó að viðurkenna að eftir því sem ég les meira og 

hugsa meira um þessa mál þá verð ég sannfærðari um að þetta sé ekki það sem skiptir 

máli. Vellíðan í námi og námsgleði skipta að mínu mati meira máli. Þeim 

viðmælendum mínum sem ekki töldu sig sterka í bóknámi gekk greinilega betur þegar 

þeir stunda það samhliða listnáminu. Ástæðurnar telja þeir margvíslegar en 

staðreyndin er sú að þeir sjá meiri tilgang í náminu, áhuginn er meiri og eins og 

nokkrir sögðu: eftir bóklegan tíma þá gat maður alltaf farið aftur upp 

[listnámsbrautin er á efri hæð] í listnámsáfangana sína og gert eitthvað í höndunum.   

 Við eigum að kenna listirnar listanna vegna, Art for art sake eða eins og 

Frakkar segja L’art pour l’art. Við eigum ekki að þurfa að réttlæta listgreinakennslu 

þegar vitað er að listsköpun og listtjáning hefur fylgt manninum frá upphafi vega. Það 

að tjá tilfinningar, hugsanir og hugmyndir í gegnum listsköpun er lykillinn að 

mannlegri tilveru og gerir okkur mennsk. Hefur ekki einmitt vantað mennskuna í 

heiminum nánast alla 20. öldina? Við þurfum að skoða þróunarsögu mannsins og líta í 

eigin barm. Hvað gerir okkur mennsk? Hvað gerir okkur hamingjusöm? Hvaða 

lífsgildi metum við mest?  

 Krakkar og unglingar í dag eru að mörgu leyti frakkari og fróðari en mín 

kynslóð var, þeir eru skapandi og þurfa þar af leiðandi á sköpuninni að halda í sinni 
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menntun. Ég tel að listgreinakennsla sé svo sjálfsögð og það stór þáttur í lífi okkar að 

ekki þurfi að efast eða deila um hvort hún hjálpi nemendum í bóklegu námi eða ekki. 

Hefur einhver spurt hvort stærðfræðin hjálpi nemendum í listnámi? Sennilega gerir 

hún það, til dæmis í hlutateikningu, formfræði og módelteikningu. Þar heitir 

hjálpartækið ekki stærðfræði heldur rökhugsun og þá skilja nemendur það yfirleitt um 

leið. Allt nám á rétt á sér og fjölbreyitleikinn þarf að vera slíkur að allir nái að fóta 

sig. Hið vestræna menntakerfi hefur undanfarin 60 ár gengið út á það að reyna að gera 

alla góða í stærðfræði, raungreinum og tungumálum og ég hef grun um að þar liggi 

ákveðin mistök. Vísindahyggjan hefur verið mannhyggjunni yfirsterkari og kannski 

liggja mestu mistökin þar. Þurfum við að sanna það að listirnar geri okkur gáfaðri? Ég 

tel að þær geri okkur hamingjusamari, umburðarlyndari og mennskari og ég spyr, er 

það ekki nóg? 
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