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Þakkir 

Við undirbúning og framkvæmd þessarar rannsóknar hef ég fengið stuðning margra 

góðra einstaklinga sem hafa gert mér kleift að skyggnast inn í þann heim sem mér hefur 

alla tíð verið kærastur, listheiminn. Til þess að vera fær um að nálgast þetta áhugasvið 

mitt á vísindalegan hátt, hóf ég nám við Háskólann á Akureyri haustið 2005 fyrir 

tilstuðlan stjórnenda Verkmenntaskólans á Akureyri.  

Á þessum fjórum árum hefur námið tekið megnið af frítíma mínum og hafa 

samkennarar mínir, vinir og fjölskylda sýnt mér einstakt umburðarlyndi og um leið 

hvatt mig til dáða. Ég þakka þeim öllum innilega og þá sérstaklega móður minni, 

Arnheiði Kristinsdóttur, fyrir allan stuðninginn og börnum mínum þremur, Össu, Henrik 

og Kristian fyrir að hafa óbilandi trú á móður sinni. Ragnari Sigurðssyni, kærum vini 

mínum, þakka ég þolinmæðina, tillitsemina og faglega ráðgjöf varðandi þýðingar og 

framsetningu. Einnig vil ég þakka vinkonum mínum, Hildi Betty Kristjánsdóttur og 

Helgu St. Guðmundsdóttur fyrir að hlusta og gefa góð ráð. Þórdísi Jónsdóttur, Báru 

Sævaldsdóttur og Ragnheiði Gunnbjörnsdóttur vil ég þakka þann ómetanlega 

vinargreiða að prófarka lesa rannsóknina. 

Einnig þakka ég kennurum mínum við Háskólann á Akureyri og þá sérstaklega 

leiðbeinanda mínum, Rósu Kristínu Júlíusdóttur, sem hefur veitt mér dýpri faglega 

þekkingu á sviði eigindlegra rannsókna og aðstoð við að losa um alvarlegar ritstíflur. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka viðmælendum mínum innilega fyrir þátttökuna, 

en án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. 
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Ágrip 
 

Að fara í listnám er ígrunduð ákvörðun sem tekin er af staðfestu og einbeittum 
vilja. Það veitir einstaklingum tækifæri til þess að þroska sjálfsmynd sína og fá djúpa 
innsýn í heim listanna.  

Þessari eigindlegu rannsókn er ætlað að varpa ljósi á nám og störf listamanna og 
hvaða leiðir þeir fóru til þess að ná markmiðum sínum. Frásögn listamannanna sjálfra er 
hér til grundvallar, þar sem þeir rekja sögu sína í óstöðluðum, hálf opnum viðtölum sem 
fóru fram á tímabilinu ágúst 2006 til september 2007. 

Þátttakendur í rannsókninni voru tíu starfandi myndlistamenn, fimm karlmenn 
og fimm konur, sem komu víðsvegar af landinu með ólíkan bakgrunn. Þeir eiga það 
sameiginlegt að hafa lokið formlegri listmenntun og hafa atvinnu af listtengdum störfum 
á Akureyri og nágrenni.  

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á því hvers vegna og hvernig 
sumir einstaklingar, sem menntaðir eru á sviði lista, gera listina að starfi sínu. Flestir 
viðmælenda minna telja sig hafa fengið áhuga á listinni, sem starfgrein, í grunnskóla 
eða síðar og í framhaldi af því hafi þeir einsett sér að ná því markmiði að verða 
listamenn. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að sköpunarþörfin er afar sterkt 
afl í lífi listamanna og varð þeim því mikilvægt, strax á unga aldri, að fá tækifæri og 
frelsi til þess að skapa. Listgreinakennsla í grunnskóla hafði mikil áhrif á viðmælendur 
og sama á við um listgreinakennarana. Hvatningin og umbun hafði jákvæð áhrif á 
mótun sjálfsmyndarinnar og þróun á listrænum hæfileikum þeirra. Unglingsárin eru 
mótunarár og viðmælendur gerðu sér grein fyrir sérstöðu sinni sem listfengir 
einstaklingar en sumir áttu samt sem áður erfitt með að finna sinn farveg á sviði 
listarinnar. Það tengist meðal annars neikvæðum samfélagslegum viðhorfum til 
listarinnar, listnámsins og listamanna almennt. Einnig kom fram að aðstæður 
viðmælenda voru misjafnar til náms hvað varðar búsetu og fjölskylduaðstæður. Þegar 
kom að þeirri ákvörðun að hefja formlegt listnám fann hver og einn sína leið til þess að 
hefja námið og ljúka því. Að loknu grunnnámi í listum stóð hugur þeirra til frekara 
náms erlendis. Þeir viðmælendur sem fóru utan, að loknu listnámi hér á Íslandi, telja 
þann faglega grunn, sem þeir höfðu, hafa nýst sér afar vel og jafnvel veitt sér ákveðið 
forskot á aðra nemendur þar.  

Viðmælendur hafa allir mótað sér starfsvettvang á Íslandi í listum og hafa 
lifibrauð sitt af listtengdum störfum. Nokkrir eru sjálfstætt starfandi listamenn en aðrir 
fást við kennslu og fleira samhliða listsköpun sinni. Þeir eru sammála um að staða þeirra 
í samfélaginu í dag sé tilkomin vegna mikillar vinnu og eljusemi sem skilar sér í ánægju 
yfir að geta sinnt hugarefnum sínum, verið skapandi og leyft öðrum að njóta þess.  
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Abstract 
 
To study art is a deliberate decision, not to be made lightly, as it needs both stamina and 
commitment. It provides opportunities for individuals to enhance their identity and to 
get a comprehensive insight into the world of art. 

This qualitative research is meant to shed light on the study and work of artists 
and the methods they used to achieve their goals. Their own reports are the 
fundamentals, where they tell their own stories in informal interviews which took place 
from August 2006 until September 2007. 

The participants in the research were ten actively working artists, five men and 
five women from various parts of Iceland and with different backgrounds. They have in 
common to have finished a formal study of art and all work in the fields of art in 
Akureyri or the neighbouring communities.  

The objective of the research is to understand why and how some individuals, 
educated in art, choose to make art their life’s work. Most of the interviewees in the 
research claim that they became interested in art as a means of living in secondary 
school. Later, they became determined to realize their objective, to become artists. 

The main results of the research reveal that the desire to create is a very 
commanding force in the lives of artists and it was therefore important for them, already 
at a young age, to be given an opportunity and freedom to create. Art as a subject in 
primary or secondary schools affected the interviewees strongly and the same applies to 
the teachers of art. Encouragement and reward had positive effects on their identities 
and on the development of their artistic skills. The teenage years are very formative and 
the interviewees were fully aware of their unique standing as artistic individuals, 
however, for some, it was difficult to find their own unique method of expression. It 
has, among other reasons, to do with negative social views towards art, the study of art 
and artists as individuals. The research also reveals that the conditions of the 
interviewees varied concerning their social –and family background. When the time had 
come to begin the formal studies, each of them had to find their own way. After basic 
studies, most of them wanted to further their education abroad. Those of them that went 
abroad claim that the basic studies done in Iceland were highly beneficial and even gave 
them a lead on other students.  

All the interviewees have created their own mode of artistic expression in 
Iceland and make their living working with art. Some are independent artists, others 
teach art while also creating art. They agree that their positions in society have been 
acquired through hard work and diligence which is though richly rewarded by the 
pleasure to be able to work at one’s interest, being creative and at the same time 
allowing others to enjoy one’s creations. 
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1. Inngangur 
 

Listmenntun er jafnnauðsynleg okkur sem einstaklingum og samfélaginu í heild. 

Listirnar koma að gagni við að þroska sjálfsmyndina og við að aðlagast samfélaginu, 

sem kemur heim og saman við þörf okkar að vera hluti af heildinni (Eisner, W. E. og 

Michael D. D., 2004, bls. 124). Nám í sjón- og fagurlistum hefur löngum verið 

aðlaðandi fyrir skapandi einstaklinga en þar er markmiðið að nemendur öðlist þekkingu 

og leikni til sjálfstæðrar sköpunar og túlkunar.  

Hugtakið sjónlistir nær yfir margskonar myndgerð í nútímasamfélagi. 

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“. Hugtakið felur m.a. í sér frjálsa 

myndlist, iðnhönnun, byggingarlist, kvikmyndagerð, ljósmyndun, tölvugrafík, mál- og 

textílverk af ýmsum toga (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Rannsóknarspurningin hér er tvíhliða: 

1) Hvað liggur að baki listnámi einstaklings? 

2) Hvað þarf til þess að einstaklingur geti haft listina að atvinnu? 

Markmiðið er að öðlast skilning á því hvers vegna sumir einstaklingar sem 

menntaðir eru á sviði lista gera listina að starfi sínu. Eftirfarandi spurningar verða hafðar 

að leiðarljósi: Er það vegna þess að viðkomandi einstaklingar hafi ætlað sér störf á 

listtengdum vettvangi áður en þeir hófu listnám sérstaklega eða vaknaði áhuginn meðan 

á náminu stóð? Loks verður leitað svara við því hvers vegna sumum tekst þetta 

ætlunarverk sitt en öðrum ekki. 

Megintilgangurinn er að skoða hvað liggur að baki því að nemendur velja sér 

listnám og hvers vegna sumir velja störf á sviði fagurlista/sjónlista, hvort sem um ræðir 

kennslu, hönnun eða annan einstaklingsbundinn listtengdan vettvang.  

Sem listgreinakennari vil ég gjarnan öðlast dýpri skilning á listnemum, námi 

þeirra, hvert það leiðir þá, hvernig þeim gengur að finna og velja sér starfsvettvang og 

fóta sig þar. Starfsmenntun og frami hvers og eins er mikilvægur og því tel ég 

nauðsynlegt að hafa rökstuddan skilning á ferli listnámsins til þess að geta aukið gæði 

þess nemendum í hag. 
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Meðrannsakendur mína vel ég með tilgangsúrtaksaðferðinni en þeir hafa 

persónulega þekkingu á fyrirbærinu sem ætti að styðja trúverðugleikann. Rannsókninni 

er skipt í sex meginkafla og hefst á inngangi. Á eftir honum eru efnistök 

rannsóknarinnar og fræðilegur kafli, samantekt á því sem nú er vitað. Hann hefst á 

sögulegu yfirliti um það sem listmenntun hefur fengið í arf en þar eru sex undirkaflar; 

list og listmenntun, löngunina til að verða listamaður, starfsferill á listasviðinu, hvað 

það er að vera skapandi persónuleiki og um starf listamannsins. Þá er aðferðafræðilegur 

kafli sem greinir frá rannsókninni, rannsóknarspurning er kynnt, val á rannsóknaraðferð, 

öflun gagna og greining þeirra. Þar á eftir eru niðurstöður rannsóknar sem skiptast í 

fjögur þemu og eru: fyrstu minningarnar, grunnskólinn, mótunarárin og listamaðurinn. 

Því næst er það túlkun á niðurstöðum og umræður. Í lokin kemur samantekt á því 

hvernig höfundur, skólinn og samfélagið í heild geta nýtt sér niðurstöður, 

listgreinakennslu og námi til framdráttar. 

1.1. Efnistök rannsóknar 

Efnistök rannsóknarinnar byggjast á skrifum margra fræðimanna sem sett hafa fram 

kenningar um ólík svið myndlistar. Réttlæting listgreinakennslu og mikilvægi þroska 

persónuleikans og sköpunarhæfninnar hefur verið baráttumál margra fræði- og 

menntamanna. Eisner og Day (2004, bls. 1) segja að listgreinamenntun hafi veruleg 

áhrif á andlegan og siðferðilegan þroska einstaklingsins, geri hann dyggðugan og 

meðvitaðan um sjálfan sig þannig að hann öðlist sjálfsaga og færni í að sýna öðrum 

tillitsemi og skilning. Megin kosti listnáms segja Lowenfeld og Brittan (1982, bls. 5) 

vera þá að einstaklingar læri í gegnum öll skynfæri sín og sköpun sé stöðugt ferli sem 

byggist á eigin reynslu. 

Margar kenningar Eisners (2002, bls. xi–xii) miðast við að hrekja burt það þrástef 

í orðræðunni, að listir séu einhverra hluta vegna vitsmunalega einfaldar. Hann segir það 

að geta túlkað reynslu á fagurfræðilegan hátt krefjist frumlegrar hugsunar sem lífgar 

hugmyndaauðgi okkar og hæfileikann til að setja fram tilfinningar fenginnar reynslu. 

Því megi telja skynjunina vitrænt fyrirbæri. Það sem við sjáum er ekki aðeins veröldin 

heldur er það vitrænt ferli sem við tengjum við hana og túlkum. 

Kenningar um listir sem vitrænt fyrirbæri eru einnig settar fram af Efland (2002, 

bls. 7) en hann segir að almennt hafi ekki verið litið á listir sem nauðsynlegan þátt í 
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almennri menntun, heldur hafi verið litið á þær sem ánægjulega viðbót við annað nám 

þrátt fyrir að þróun listræns áhuga og hæfni sé eðlilegt ferli vitræns náms. 

Íslenskir fræðimenn hafa einnig sínar hugmyndir um mikilvægi list- og 

verkgreina, en þær hafa verið álitamál hér á landi sem annarstaðar. Gildi þeirra er 

rækilega rökstutt af Jóni Torfa Jónassyni (1996, bls. 9–15) út frá þeirri hugmynd að 

skapandi atvinnugreinar séu atvinnuvegir framtíðarinnar og undir það tekur Ágúst 

Einarsson (2007, 20. janúar) en hann segir rætur framtíðarinnar liggja í list og annarri 

menningarlegri starfsemi.  

Verklegt nám á sér ekki langa sögu á Íslandi og ekki er langt síðan að 

verkþjálfun varð formlegur hluti af menntun okkar. Bóklega námið hefur alla tíð átt 

fastari sess og gerir enn, segir Jón Torfi Jónasson (1996, bls. 9). Hann segir einnig að 

það sé við mörg vandamál að glíma þar sem skilgreiningar á verknámi séu enn óljósar 

og að verklegt nám hafi fram að þessu aðallega staðið fyrir ýmsar handmenntir og 

margvíslegar list- og hönnunargreinar. Jón Torfi veltir því einnig fyrir sér hvort það sé 

einhvers virði að efla list- og handmenntakennslu í íslenskum grunn- og 

framhaldsskólum, en slík umræða hefur verið til staðar síðustu áratugi. Samt sem áður 

eru viðhorf til þessara greina ekki þau sömu og til bóknáms. Öflugan, skipulegan og 

faglegan rökstuðning þarf til að breyting verði á þessum viðhorfum en án þess verður 

vægi verk- og listgreina aldrei verulegt (Jón Torfi Jónasson, 1996, bls. 11). 

Í upphafi 20. aldar segir Guðmundur Finnbogason (1994, bls. 95) helsta takmark 

uppeldisins vera að gera menn færa um að skynja skýrt og vel og telja þeir sem eru 

framsýnastir í uppeldismálum teiknikennslu best til þess fallna. Hún skerpir athygli, 

tilfinningu fyrir lögun hluta, litbrigðum þeirra, stærðarhlutföllum og samræmi. Hann 

rökstyður gagnsemi listmenntunar enn frekar og segir að sá sem geti teiknað kunni 

alheimsmál, mál sem allir geta skilið jafnvel og hlutinn sjálfan og hefur teiknarinn því 

fleiri möguleika á valdi sínu en aðrir til að tjá sig. Þetta telur hann vera nægilegan 

rökstuðning til þess að sannfæra menn um hversu mikilvæg teiknikennslan sé og hvað 

listin getur haft mikil áhrif í daglegu lífi einstaklings. Listin opnar augu fólks fyrir 

gagnlegri þekkingu og því að njóta (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 99–100). 

Menntun í heild sinni hefur mjög breiða skírskotun segir Jón Torfi Jónasson 

(1996, bls. 12) og höfðar því til mjög ólíkra þátta, mannlegra hæfileika og færni. Nám á 

að fela í sér athöfn og reynslu sem býður upp á fjölbreytileika og höfðar til sem flestra. 
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Einnig telur hann að á námi skuli byggja grunn menningar og nefnir sem dæmi orð 

Aristótelesar um gildi þess að læra að leika á hljóðfæri hóflega vel til þess að geta notið 

tónlistarinnar enn betur. Þannig er fagmenntunin réttlætt með tilliti til þess að geta notið, 

fremur en að framkvæma. Í skólastarfi er æskilegt að sinna þeim viðfangsefnum sem 

þjóðfélagið telur til menningar sinnar.  

Það er trú margra að hægt sé að rækta sköpunarmáttinn og að okkur beri að gera 

það vegna mikilvægis eðlilegs persónuþroska og hamingju en aðrir telja ástæðuna vera 

þjóðhagslega. Það er ekki margt sem bendir til þess að hægt sé að efla sköpunarmátt 

fólks almennt. Að örva skapandi hugsun í efnafræði eða hljóðfæraleik þýðir ekki að sú 

örvun verði yfirfærð í málverk eða leiklist. Um örvun skapandi starfs gilda ekki skýrar 

reglur en þar er krafist mikils aga, tækni og þjálfunar sem er þvert á álit margra í þessum 

efnum (Jón Torfi Jónasson, 1996, bls. 14).  

Hvort sem hægt er að rækta sköpunarmáttinn eða ekki þá mótast viljinn af 

samfélagsaðstæðum hverju sinni. Björn Th. Björnsson (1964a, bls. 5) segir list 

ákvarðast af samfélagslegum þörfum hvers tíma, stíll hennar eða stefna taki á sig mynd 

félagsmótunar og hvöt listamannsins til þess að fullnægja þeirri þörf. Meginhlutverk 

listamannsins er að móta framtíðina í nútíðinni, hann er frjálsari í hugsun sinni en flestir 

aðrir samfélagsþegnar. Slíku frelsi verða ekki sett mörk með boðum og bönnum, hvorki 

lagalegum né félagslegum, því þá væri list orðin endurtekning gamalla gilda. 

Listamaðurinn virðist samt háðari samfélagslegum gildum en aðrir menn því þau eru 

grundvöllur verka hans og listhugsunar, án þeirra tengsla væri listsköpunin varla til. 

Undir þetta tekur Jón Torfi Jónasson (1996, bls. 15) og segir að nútímakröfur 

samfélags og atvinnulífs byggist á ögun og verkkunnáttu. Kröfur hafa aukist um vel 

hannaða frumlega og listræna framleiðslu og menningarstarfið verður stöðugt 

áhrifaríkara efnahags- og þjóðfélagslega séð. Út frá þessari staðreynd má ætla að nú sé 

auðveldara, en fyrir hálfri öld, að rökstyðja gildi list- og handmennta í almennu 

skólastarfi. Okkur ber að varðveita menningararfinn með því að halda menningunni 

lifandi, gæta þess að staðna ekki og fá sem flesta til að taka þátt í að rækta hana og njóta 

án þess þó að allir verði sérfræðingar á sínu sviði. 

Hagfræðingar rökstyðja gildi list- og handmennta segir Ágúst Einarsson (2007, 

20. janúar) í erindi sínu. Hann telur aukinn stuðning við listir vera skynsamlega stefnu 

og að sá stuðningur skili sér fjárhagslega til baka, mun meira en kostað var til. Menning 
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skilar um 5% til landsframleiðslu á Íslandi, mun meira en landbúnaður og stóriðja en 

listamenn eiga sjálfir um helming af þessu. Það eru þúsundir manna sem hafa fulla 

atvinnu af listsköpun. Innan hagfræðinnar er verið „um þessar mundir“ að ganga skrefi 

lengra, það er ekki aðeins talað um listir sem hluta menningar heldur sem skapandi 

atvinnugreinar. Með því er átt við alla þá hagrænu starfsemi sem byggir á skapandi 

hugsun. Þegar litið er til skapandi hugsunar og hagrænnar starfsemi er fróðlegt að skoða 

skrif Gerðar G. Óskarsdóttur (2000, bls. 145) en hún gerir grein fyrir rannsóknum á 

tengslum menntunar og ráðningar í starf. Þar kemur í ljós að krafist var margra 

færniþátta við ráðningu, en enginn þeirra náði til skapandi hugsunar. Af þessu má draga 

þá ályktun að skapandi hugsun sé vanmetinn hæfileiki innan ýmissa starfsgreina þrátt 

fyrir ofangreind hagfræðisjónarmið.  

Einarsson (2007, 20. janúar) bendir á að í listum og menningu séu styrkleikar 

sem við eigum að hlúa að. Það eigi alltaf að byggja á hinu sérstaka til að ná fullkomnun. 

Íslenskt umhverfi býður upp á margt gott í listsköpun, sambærilegt við alþjóðleg 

viðmið. Ég tel orð hans vera ánægjuleg og gefa þau ungu fólki von um frama á 

margvíslegum sviðum listarinnar.  

Þeir sem láta sig varða þessi mál eru flestir sammála um að samfélagslega 

íhlutun þurfi til að setja listmenntun í forgang segja þeir Clark og Zimmerman (1988, 

bls. 340–346), sérstaklega þó fyrir þá nemendur sem búa yfir listrænum hæfileikum. Þar 

þurfa að koma til ýmsir aðilar svo sem foreldrar, listamenn og aðrir sem bera hag 

listnema fyrir brjósti.  
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2. Saga og fræðilegt yfirlit  
 

2.1. List og listmenntun 

Í þessum kafla er stiklað á stóru varðandi sögu og tilgang listmenntunar í þeim tilgangi 

að varpa ljósi á hvar við erum í dag en Stankiewicz (2001a, bls. 1–6) segir söguna 

hjálpa til við að skilja hvernig við komumst á þann stað sem við erum í dag.  

Ágúst Einarsson (2007, 20. janúar) veltir fyrir sér þessari sögulegu tengingu og 

segir nútímamanninn hafa lifað á jörðinni í meira en 100.000 ár, listsköpun hafa fylgt 

honum lengur en flest annað og að þörfin fyrir listina sé tengd nauðsynlegum þáttum 

eins og að afla sér fæðu og að halda á sér hita. Út frá listsköpuninni sem einni af 

frumþörfum mannsins telur Eisner (2002, bls. 4–11) listir hafa margskonar mikilvægu 

hlutverki að gegna. Hann segir listir meðal annars virkja skynjunar hæfileika mannsins 

og efla þannig þroska hans og ímyndunarafl. Hann segir einnig að í gegnum listina 

getum við auðveldlega komið hugmyndum á framfæri sem byggðar eru á eigin reynslu. 

Þetta segir Eisner (2002) að glögglega megi sjá í leikjum ungra barna, þar sem þau njóta 

þess sérstaklega að finna og fara eigin leiðir í listsköpun sinni. Á unga aldri eru börn 

afar hugmyndarík og laus við allar reglur um sköpun, hvernig hlutir eigi að vera eða líta 

út. Þau nota ímyndunarafl sitt til þess að koma hugmyndum sínum á framfæri á 

sjónrænan hátt, með því efni og þeim aðferðum sem þau hafa aðgang að. Fram kemur 

hjá Slahova, A. Savvina, J. Cacka, M og Volonte (2007, bls. 143) að mikilvægt sé að 

veita sköpunarferlinu sjálfu athygli þar sem það segi fyrir um endanlega afurð sem 

mótuð er af huga og hönd. Ferlið er þó bundið af þeim efniviði sem er til staðar og því 

umhverfi sem börn búa í. Sköpunarhæfileikinn, þroskast og mótast þegar börnum er 

gefið fullt frelsi til þess að skapa og tjá sig, óhrædd við að fara eigin leiðir. Khol (1994, 

bls. 11) telur einnig að börn finni sína leið til listsköpunar en að það sé ekki afraksturinn 

sem skipti mestu máli heldur sé það sköpunarferlið sjálft.  

Sköpunarferli myndverka og framsetning þeirra til listrænnar viðurkenningar 

innan listheimsins, hefur löngum verið áhugavert fyrir listgreinakennslu segir Anna M. 
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Kindler (Eisner, W. E. og Michael D. D. 2004, bls. 227). Hún segir einnig vangaveltur 

hafa verið um þróun sköpunarferlisins með tilliti til útkomu og þá sérstaklega innan 

listgreina menntunarinnar, kennslunnar (Eisner, W. E. og Michael D. D. 2004, bls. 244). 

Þegar litið er til mikilvægi lista í nútíma samfélagi segir Ágúst Einarsson (2007, 20. 

janúar) hlutverk þeirra vera mun meira en áður. Fólk geri sér hinsvegar almennt ekki 

grein fyrir því að í listinni felst lausn á verkefnum nútímans og framtíðarinnar. Við 

getum ekki vænst framtíðar nema við sýnum umburðarlyndi, víðsýni, samkennd og 

skapandi hugsun.  

Fram hafa komið veigamikil atriði er varða gildi lista og mætti því draga þá 

ályktun að gildi listmenntunar sé einnig mikilvægt. Sé litið til sögu listmenntunarinnar 

má sjá að viðhorf til lista og listmenntunar voru misjöfn milli menningarheima. Í 

Egyptalandi til forna var litið á list sem handíð og hæfileika, listin var nauðsynleg í 

baráttunni við ódauðleikann. Þúsundir ungra lista- og handverksmanna þurftu að vera í 

stöðugri þjálfun við að læra hefðbundnar formúlur til framsetningar verka sinna undir 

faglegu eftirliti prestastéttarinnar (Korzenik, 1990, bls. 17). Í Grikklandi var hugtakið 

list (techne) til á grísku og á latínu (ars) en merkingin náði yfir allskonar mannlegar 

athafnir. Aristóteles auðkenndi hugtakið sem athöfn byggða á þekkingarlegum grunni út 

frá ákveðnum reglum. Einstaklingur gat orðið listmálari, myndhöggvari eða skósmiður 

með því að læra faglegar reglur sem Grikkirnir settu fram til þess að skilja óreiðu 

veraldarinnar umhverfis þá (Korzenik, 1990, bls. 18). Platón sagði allar listir verða að 

þjóna siðferðilegum tilgangi, en listamenn í Grikklandi unnu fyrir launum og þar að 

auki tóku þeir greiðslu frá nemendum sínum. Þetta taldi Platón útiloka listamenn frá því 

að fá viðurkenningu sem hlutlausir kennarar (Korzenik, 1990, bls. 19).  

Staða listmálara og myndhöggvara var mismunandi hvað varðaði hæfni og getu. 

Þeir öðluðust virðingu út frá því hversu vel þeim tókst til við að tileinka sér reglur og 

setja þær fram. Hvorki listmálarinn né myndhöggvarinn höfðu frelsi til að túlka 

tilfinningar né vinna út frá innsæi. Þetta endurspeglar lága stöðu listamanna í gríska 

samfélaginu sem var byggt á fornri lítilsvirðingu á handverksfólki. Þessir fornu grísku 

fordómar gegn þeim sem vinna með höndunum og aðhyllast þar með nytjahyggju, skýra 

að nokkru leyti muninn á listum og handverki í dag (Korzenik, 1990, bls. 18–19). 

Kerfi svokallaðra frjálsra eða frelsandi lista var sett fram eftir daga Platóns og 

Aristótelesar. Það byggðist á hugmyndum um hinar 7 frjálsu listir sem síðan urðu 
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viðurkenndar sem svið æðri menntunar. Á miðöldum tíðkaðist að lista- og 

handverksmenn tækju til sín lærlinga og gátu þeir hafið nám sitt hjá meistaranum um 

13–14 ára aldur. Ef nemandi sýndi viðunandi árangur eftir fimm ár, með því að standast 

ákveðnar kröfur, fékk hann staðfestingu frá hagsmunasamtökunum með sveinsprófi. 

Eftir fjögur ár, sem sveinar í faginu, gátu þeir metnaðarfullu unnið meistarastykki sem 

var metið af meistaranum og hagsmunasamtökum hans. Stæðist neminn kröfurnar gat 

hann sett upp eigið verkstæði og tekið nema sjálfur (Korzenik, 1990, bls. 22–23). 

Mikil breyting varð á viðhorfum til listarinnar á háendurreisnartímabilinu þar 

sem krafan varð meiri um hæfileikaríka listamenn sem voru færir um að útfæra 

hugvitsama, sögulega, trúarlega og ljóðræna samsetningu í verkum sínum (Korzenik, 

1990, bls. 22). 

Skóli fyrir listmálara og myndhöggvara var settur á fót í garði Medici-ættarinnar, 

u.þ.b. 1488, af Lorenzo dei Medici. Þetta var frjáls skóli þar sem lærlingar gátu komið 

og farið, það benti til þess að hagsmunasamtök væru ekki lengur allsráðandi í þjálfun og 

menntun listamanna (Korzenik, 1990, bls. 23).  

Það var hinsvegar ekki fyrr en eftir 1830 að hreyfing komst á fræðslumál á 

Íslandi, er varðaði menntun alþýðunnar og lögð var fram hugmynd um stofnun 

héraðsskóla, en þar átti að kenna teikningu meðal annarra námsgreina. Þessi nýmæli 

þóttu ekki tímabær og var tillagan felld á Alþingi 1887 (Gunnar M. Magnúss, 1939, bls. 

7). Fimm nemendur sóttu fyrsta kennaranámskeið á Íslandi, sem var haldið 1892, en þar 

var, meðal annarra greina, kennd uppeldisfræði og teikning (Gunnar M. Magnúss, 1939, 

bls. 164). Einn þessara nemenda var Jón Þórarinsson en hann hafði fengist við að kenna 

teikningu. Hann hafði gert athugasemd við kennaramenntun í landinu og sagði 

kennaraefni vera valin af handahófi og að ekki væru gerðar miklar né skýrar kröfur til 

kunnáttu eða kennsluhæfileika (Gunnar M. Magnúss, 1939, bls. 165). 

Árið 1901 fékk Guðmundur Finnbogason styrk til að kynna sér uppeldis- og 

menntamál erlendis og lagði hann fram tillögur að alþýðufræðslu í kjölfarið, en þar var 

teikning meðal þeirra kennslugreina sem hann taldi mikilvægar (Gunnar M. Magnúss, 

1939, bls. 7). Guðjón Guðjónsson flutti erindi á þingi 1925 þar sem hann taldi 

nauðsynlegt að efla verklegt nám og þroska þannig hug og hönd nemenda. Árið 1927 

sagði Ísak Jónsson á þingi að uppeldisgildi teikningar og notagildi hennar væri 
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mikilvægt þar sem hún væri mikill stuðningur við kennslu annarra námsgreina (Gunnar 

M. Magnúss, 1939, bls. 287). 

Myndlista- og handíðaskóli Íslands var stofnaður 1939 undir nafninu 

Handíðaskólinn en því var breytt síðar. Lög um skólann voru sett 1965. Skólinn gegndi 

margskonar hlutverki sem myndlistarskóli, en megintilgangur hans var að veita kennslu 

og þjálfun í myndlistum, listiðnum og búa nemendur sína undir kennarastörf í vefnaði, 

teiknun og öðrum greinum myndrænna lista, sem þá voru kenndar í skólum landsins. 

Landspróf, gagnfræðapróf eða hliðstæð próf veittu rétt til inngöngu í skólann en við 

afgreiðslu umsókna voru hafðir til hliðsjónar hæfileikar umsækjanda á sviði myndrænna 

listgreina (Lög um Myndlista- og handíðaskóla Íslands nr. 38/1965). Upp úr honum var 

síðan stofnaður Listaháskóli Íslands árið 1999. 

Árið 1960 var gefin út Námsskrá af Menntamálaráðuneytinu þar sem 

teiknikennslan var aðskilin frá handmenntum og skilgreind þannig að markmið hennar 

væri að þroska hæfileika nemenda til að tjá hugsun sína, skilning og tilfinningar í lit og 

línum. Þannig þroskaðist athyglisgáfa þeirra, ímyndunarafl, fegurðarskyn, smekkvísi, 

virðing fyrir listum og hæfileiki þeirra til samvinnu (Menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 

64). 

Aðalnámskrá í mynd- og handmennt frá 1974 tók gildi 1977 en þar segir að 

mynd- og handmennt sé samþætt námsgrein sem feli í sér hannyrðir, smíðar, teiknun og 

vefnað. Ástæðan fyrir því að þessar greinar fengu sameiginlegt heiti var sú að þær voru 

á margan hátt mjög líkar, höfðu sömu heildarmarkmið og studdu þannig hvora aðra, en 

námið í heild varð þó að fara þannig fram að greinarnar héldu sjálfstæði sínu. Með 

náminu var leitast við að gefa öllum einstaklingum tækifæri til að uppgötva og þroska 

þá hæfileika sem þeir bjuggu yfir (Menntamálaráðuneytið, 1977, bls. 1). Í Aðalnámskrá 

framhaldskóla segir að listnám stuðli að eflingu sköpunargáfunnar og hún sé 

einstaklingi nauðsynleg til þess að mæta örum þjóðfélagsbreytingum 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 10). 

2.2. Löngun til þess að verða listamaður 

Löngun til þess að fóta sig á sviði lista er afar sterk og hafa margir lagt á þá braut. 

Vegurinn er sumum vandrataður en listþörfin er sterkt afl og gefur listrænum 

einstaklingum þrek til þess að ná því markmiði sínu að gerast listamenn. ,,Margt ungt 
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fólk í Bandaríkjunum stefnir að því að verða listamenn,” segir Logan (1962, bls. 429). 

Hann segir einnig ýmislegt geta haft áhrif á að einstaklingar velji sér listnám, svo sem 

listrænir hæfileikar þeirra, aðstæður og námsframboð skóla sem einnig veitir nemendum 

aðgang að umhverfi þar sem þeir tilheyra hópi og átta sig betur á eigin stöðu. Undir 

þetta tekur Csikszentmihalyi (1996a, bls. 127) en hann telur umhverfi og aðstæður hafa 

veruleg áhrif á skapandi einstaklinga. 

Þeir Clark og Zimmerman (1988, bls. 388) segja enga eina skilgreiningu vera til 

yfir hugtökin hæfileiki, sérgáfa og að vera skapandi. Slahova (2007, bls. 147) skilgreinir 

ekki þessi hugtök en telur hæfileika og sérgáfu vera bæði sálfræði- og líffræðilegt 

fyrirbæri sem einstaklingum er gefið. Hún segir einnig að hæfileiki og sköpunarþörf fari 

saman hjá listrænum einstaklingum en að sama skapi telur hún að einstaklingur geti 

búið yfir einstakri sköpunargleði en litlum hæfileikum. Eisner og Day (2004, bls. 379) 

fjalla um skilgreiningu á hæfileika, sérgáfu og sköpunargáfu. Hugtökin hæfileiki og 

sérgáfa eru er sett inn í umræðuna í stað þróun sérgáfunnar. Þannig hefur áherslan færst 

frá því að skilgreina og ákveða hæfileikana fyrirfram yfir í að ala upp sérgáfuna.  

Með tilliti til þessara hugmynda um hæfileka og að vera skapandi er vert að velta 

því fyrir sér hverjir það eru sem skilgreina, eru það fræðimenn, listamenn eða 

samfélagið. Þegar einstaklingur ákveður að fara í listnám má ætla að hann hafi þegar 

skilgreint, að hluta, sína eigin hæfileika, jafnvel fyrir tilstuðlan foreldra og 

listgreinakennara. Þó má gera ráð fyrir að sumir einstaklingar hafi ekki skilgreint 

hæfileika sína, aðeins sköpunarþörfina og fari í listnám eingöngu með það í huga að fá 

tækifæri til að finna sig. Ljóst er að þessir tveir hópar sýna fram á réttmæti þess að ala 

upp sérgáfuna frekar en að ákveða hæfileikann fyrir fram.  

Leggi einstaklingar fyrir sig listnám er í flestum tilfellum um að ræða 

langskólanám. Þeir eiga sumir eftir að komast að raun um að prófgráðan ein og sér, er 

ekki það sem skiptir mestu máli þegar kemur að velgengni. Fagfólk í listheiminum hefur 

takmarkaðan áhuga á „skólagráðum” nema að verk þess, sem er að feta sig á framabraut 

listarinnar, sýni afburða hæfni viðkomandi. Tengslin á milli listnáms, frama og 

háskólagráðu eru því ekki eins augljós og tengsl náms á sviði lögfræði, læknisfræði eða 

vísinda. Sjálfstæður listamaður þarf ekki endilega að hafa lokið formlegu listnámi, né 

öðru grunnnámi, til þess að ná árangri. Þar af leiðandi má ætla að listnám sé aðeins 

undirbúningur og því aðeins hluti af þeirri reynslu sem listamaðurinn aflar sér. Það er 
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aðeins listgreinakennarinn sem þarfnast prófgráðu, til þess að fá starf á sínum vettvangi, 

en prófgráðan er staðfesting á fag- og kennslufræðilegri þekkingu hans (Logan, 1962, 

bls. 429).  

Fram kemur hjá Sabol (2004, bls. 547) að listgreinakennarar vegi og meti starf sitt 

eins og aðrar starfsstéttir. Að kenna sjónlistir segir hann veita listgreinakennurum 

einstaka ánægju og að framlag þeirra til menntunar sé ómetanlegt. Hann segir hinsvegar 

listgreinakennara búa við ákveðin samfélagsleg viðhorf og að margir þeirra hafi 

upphaflega ætlað sér annan starfsvettvang á sviði lista en þurft að hverfa frá þeirri ætlun 

sinni vegna óstöðugrar afkomu. Þess vegna telur Sabol (2004) að ekki sé almennur 

áhugi fyrir því sem listgreinakennarinn er að gera heldur beinist áhuginn að því hvers 

vegna hann valdi sér þetta starf. Sabol (2004, bls. 547) segir einnig að eftirspurn eftir 

listgreinakennurum komi til með að aukast í framtíðinni þar sem listnemum fjölgi hratt. 

Þrautseigja og hugvitsemi þeirra sem hafa útskrifast úr listnámi er mikil þegar kemur að 

því að finna starf við hæfi. Listamenn þrjóskast við og það eru þeir sem færa listirnar 

upp á æðra plan segir Logan (1962, bls. 435).  

Samkvæmt umfjölluninni hér um listgreinakennara sem starfsstétt má draga þá 

ályktun að viðhorf til þeirra byggi á gömlum gildum sem rekja má aftur til fornaldar. 

Menntun listgreinakennara hér á landi hefur verið í þróun síðustu ár og margar 

námsleiðir í boði. Þeir sem hafa kosið að mennta sig sem listgreinakennarar hafa flestir 

formlegt listnám að baki og sérhæfða listgreinaþekkingu. Einnig hafa margir þeirra 

reynslu af því að starfa sem listamenn ásamt því að hafa fengist við kennslu áður en þeir 

hófu nám í kennslufræðum listgreina. Brewer, T.M. (1999b, bls. 61–70) segir erfitt að 

átta sig á fyrirkomulagi formlegrar menntunar listgreinakennara í Bandaríkjunum þar 

sem afar margar námsleiðir séu í boði. Hann segir rannsóknir sýna að áhugi þeirra sem 

eru í listgreinakennaranámi beinist aðallega að skapandi vinnu, fagurfræði og listasögu 

en eftir standi kennslufræðin. Brewer (1999b) telur þetta hafa þær afleiðingar í för með 

sér að innan skólanna starfi fjöldi sérhæfðra listamanna við kennslu en án 

kennsluréttinda. Hann segir einnig að þrátt fyrir að vera án kennsluréttinda séu þessir 

einstaklingar afar eftirsóttir innan skólakerfisins sökum hæfileika sinna. 

Útskriftarnemum með sérhæfða þekkingu á sviði lista fjölgar stöðugt segir 

Caves, (2000, bls. 21) og tekur fram að margir þeirra fáist við störf sem ekki eru 

listtengd, eingöngu til þess að hafa í sig og á. Hann segir hins vegar aðra hafa þá 
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þrautseigju sem þarf til þess að festa sig í sessi sem listamenn, með því að sætta sig við 

stopular og jafnvel litlar tekjur í upphafi ferils síns. Stark (1997, bls. 354–364) tekur 

undir þetta og segir þrautseigju og sjálfsaga vera eitt af því sem nemendur öðlist með 

listnámi sínu. Að fara í listnám og að ná árangri í listtengdum störfum telur hann 

byggjast á áralangri þjálfun og einbeitingu. Listnemar tileinka sér sérhæfingu í námi 

sem krefst sjálfsaga og djúpra innri átaka við að greina og miðla hugmyndum sínum á 

skapandi, frjóan og frumlegan hátt (Stark 1997, bls. 378). 

Björn Th. Björnsson (1964a) segir að eðli og hlutverk allra lista sé að miðla og 

færa þannig myndlaust samfélag í form og veita því skilgreinda merkingu. 

Listamaðurinn sér umhverfið í nýju ljósi, en umfram aðra hefur hann hæfileika til að 

móta skynjun sína í form sem hafa fjölmannleg gildi. Eigi listaverk sér samfélagsrætur 

nær það til stærri hóps og áhrifa þess gætir lengi, jafnvel eftir að njótendur hafa snúið 

sér að öðru. Inntak listaverks getur þannig haft áhrif á samfélagið um ókomna tíð (Björn 

Th. Björnsson, 1964a, bls. 5). Listin er mikilvægur hluti af sameiginlegri menningu 

vegna þess að eins og hugvísindin færir hún okkur innsýn í margbreytilegt eðli 

mannsins. Þannig koma listnemar framtíðarinnar til með að njóta góðs af framförum 

þeim sem verða í allri menntun (Logan, 1962, bls. 435).  

2.3. Starfsferill á sviði myndlistar  

Hvar listhvötin á upptök sín og hvernig horfa má á þá hneigð sem hvetur manneskju 

áfram í því að velja sér starfsferil í listum er einn þáttur sem fræðimenn hafa velt fyrir 

sér. Björn Th. Björnsson (1964a, bls. 55) segir að þegar reynt sé að rekja listhvöt til 

uppruna síns eða kanna hvers vegna ákveðinn listamaður hafi valið sér þá braut, sé 

venjulega gert ráð fyrir að slík hneigð sé afbrigðileg. Fegurðarskyn gagnvart formum, 

samræmi lita og stærða, svo og hæfileikinn til þess að móta fagra og hentuga muni, er 

svo að segja hverjum manni eiginlegur. Það má gleggst sjá á listsköpun barna, í listum 

frumstæðra þjóða, listiðnaði almúgafólks á öllum öldum og raunar ekki síst af því hve 

margir njóta lista. Slahova, o.fl. (2007, bls. 146) taka undir þetta og segja persónuleika 

listrænna og skapandi einstaklinga gera þá að sérstakri manngerð. 

,,Starfsferill á listasviðinu hefur löngum þótt aðlaðandi” segir Menger (1999, bls. 

541) og sveipaður dulúð, þrátt fyrir þá áhættuþætti sem fylgja starfinu, en hætta er á að 
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ekki náist fullkominn árangur í samfélagi þar sem atvinnumöguleikar mótast af þörfum 

markaðarins. 

Nokkrar sagnfræðilegar rannsóknir hafa verið gerðar á fagmennsku og 

starfsvettvangi listamanna. Þær hafa sýnt fram á offramboð á listamönnum og tengt það 

breytingum á skipulagskerfi listheimsins. Þrátt fyrir það hafa atvinnumöguleikar 

listamanna aukist mjög hratt þar sem auknu fjárframlagi hefur verið varið til lista og 

hefur það leitt til aukinnar aðildar þeirra að þjóðarframleiðslu. Í Evrópu sérstaklega 

jókst framlag ríkis og sveitarfélaga á árunum 1960–1980 og hafði það áhrif á aukna 

atvinnumöguleika listamanna þar sem mikil útbreiðsla átti sér stað á ýmsum sviðum 

listarinnar. Gróðahyggja var ekki í fyrirrúmi heldur var ætlunin að vernda 

menningarlegan arf. Almannafé ásamt framlagi frá menningarsinnum hefur einnig haft 

áhrif á aukna möguleika á listtengdum störfum (Menger, 1999, bls. 542).  

Nú á tímum hefur listin fengið ákveðna sérstöðu innan samfélagsins og myndu 

sumir skilgreina hana sem æðra fyrirbæri, þegar kemur að sölu og markaðsmálum. Aðrir 

líta svo á að íhlutun viðskipta inn í listheiminn tengist jafnan tískustraumum og geti það 

leitt af sér einsleita afurð (Heilbrun, 2001, bls. 3). 

Listamenn sem starfsstétt eru að meðaltali yngri en aðrar starfsstéttir, betur 

menntaðir, hafa tilhneigingu til að vera einbeittir og eru sjálfum sér samkvæmir. Þrátt 

fyrir það er hlutfall atvinnuleysis í starfsstéttinni hærra en hjá öðrum, með sambærilega 

menntun. Listamenn virðast þó vera viljugri en aðrir til að vinna önnur störf, jafnvel 

hlutastörf, sem ekki eru listtengd (Menger, 1999, bls. 545). Skortur á hæfileikum virðist 

vera lykilþátturinn þegar kemur að því hverjum vegnar vel í starfi og hverjum ekki. Þó 

er ekki eingöngu hægt að meta hæfileika hvers og eins út frá því. Hverjir ná á toppinn er 

erfitt að segja til um en ef við lítum svo á að við lærum svo lengi sem við lifum þá er 

augljóst að ekkert endanlegt mat er til á hæfileikum. Það útskýrir sennilega að hluta til 

hvers vegna svo margir listamenn halda í þá von að einn daginn verði þeir „frægir“ , 

jafnvel eftir sinn dag (Menger, 1999, bls. 561).  

Í vestrænum listheimi nútímans er gert ráð fyrir sterkri tengingu á milli 

sköpunarhæfileikans og listarinnar. Velgengni listamanns er talin byggjast, fyrst og 

fremst, á frumleika hans en ekki hversu vel honum tekst að tileinka sér hugmyndir 

annarra. Það er frumskilyrði velgengni að listamaður þroski með sér nýjar hugmyndir 

og stíl (Frey, 2003, bls. 141).  
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Í rannsókn Alcalá og González-Maestre (2006, bls. 1) á listrænni markaðsvæðingu 

kemur fram að einstaklingar eru fæddir með mismunandi hæfileika. Þau tækifæri sem 

einstaklingar hafa til þess að þroska hæfileika sína eru líka mismunandi þó að í flestum 

tilfellum eigi hver og einn að fá tækifæri til þess í formlegri skólagöngu sinni. Menntun 

hjálpar nemendum við að greina hæfileika sína, meta þá og efla. Menntunin gerir 

nemendur hæfari til að leysa sum verkefni, sérstaklega þar sem talið er nauðsynlegt að 

hafa einstaka meðfædda hæfileika. Hæfileikar geta hinsvegar verið duldir og koma 

jafnvel ekki í ljós nema með verklegri reynslu, eða starfi (Alcalá o.fl., 2006, bls. 2).  

Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði en í nýlegri nýsjálenskri rannsókn 

á frama listamanna þar í landi kemur fram að tengsl eru á milli reynslu þeirra úr æsku 

og velgengni þeirra sem listamanna (Main, J., Grimes, A., Ludvigson, T, Schamroth, H., 

Waring, M., Wolfgram, S, o.fl., 2003, bls. 12). Einnig kemur fram að sú ákvörðun hvort 

velja á listnám og gera listina að starfi sínu eða ekki mótist gjarnan vegna áhrifa 

fjölskyldu og kennara. Hvort sem um hvatningu var að ræða, eða hvort reynt var að 

draga úr áhuga einstaklingsins á listum. Í rannsókninni kemur fram að foreldrar eða 

uppalendur höfðu jákvæð áhrif í 68% tilfella, kennarar í 55% tilfella og aðrir í 48% 

tilfella (Main, 2003, bls. 14). 

Eisner og Day (2004, bls. 394) gera grein fyrir niðurstöðum rannsókna sem benda 

til þess að foreldrar hafi mikil áhrif á listnám barna sinna, hvort sem það er á jákvæðan 

eða neikvæðan hátt. Þeir segja einnig að minningar nemendanna af listrænu starfi í skóla 

hafi í flestum tilfellum verið góðar og þá sérstaklega af fyrrverandi listgreinakennurum. 

En þeir virðast hafa veitt nemendum sínum ákveðna viðurkenningu og var það mjög 

hvetjandi. Bergström (1997, bls. 27) telur hlutverk uppalenda vera að hlúa að listrænum 

hæfileikum barna sinna því það stuðli að almennum menningarþroska þeirra. 

Að mati listamannanna sjálfra er hæfileiki það mikilvægasta til að ná langt á sviði 

listarinnar (Main, 2003, bls. 18). Vitnað er í einn af viðmælendunum en hann segir: 

„Mig hefur alltaf langað til að verða listmálari, eða síðan ég var barn. Foreldrar mínir 

drógu markvisst úr fyrirætlunum mínum þar sem málverkið myndi ekki fæða mig og 

klæða. Ég lærði því að verða sjúkraþjálfari til þess að sjá fyrir sjálfum mér á meðan ég 

var að koma mér nógu vel fyrir til þess að geta orðið listmálari að aðalstarfi“ (Main, 

2003, bls. 16). Í rannsókn Main (2003) voru allir viðmælendur spurðir um hvað væri 

mikilvægast þegar kæmi að listinni og framanum. Flestir sögðu að persónuleg og fagleg 
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ánægja í starfi gæfi þeim allt og að tækifærið til að skapa veitti þeim hamingjuna (Main, 

2003, bls. 40).  

Það leikur enginn vafi á því að listamaður bregst markvisst við kröfum 

markaðarins að eigin frumkvæði. Salvador Dalí á að hafa sagt að það eina sem hann 

hefði áhuga á væru peningar. Fleiri listamenn hafa tekið undir orð hans, þrátt fyrir að 

margir þeirra hafi sterka eðlislæga tilhneigingu til að þróa list sína listarinnar vegna. 

Þetta á sérstaklega við um upphaf listferilsins, sem er talið vera frumlegasta og 

afkastamesta tímabilið á starfsferlinum. Hvernig einstaklingur mótast síðan endanlega 

sem listamaður getur ráðist af viðhorfum almennings til menningarinnar og lista (Frey, 

2003, bls. 7). 

2.4. Að vera skapandi persónuleiki  

Ýmsar hugmyndir hafa verið uppi um persónuleika listamanna og fjöldi rannsókna hafa 

verið gerðar til þess að varpa ljósi á hvort þeir hafi einhver sameiginleg 

persónueinkenni. Þar sem persónuleiki listamanna er talinn sérstaklega áhugaverður 

mætti draga þá ályktun að persónueinkenni þeirra væru að einhverju leyti frábrugðin 

persónueinkennum annarra starfsstétta. Þrátt fyrir það segir Read (1963, bls. 2) að 

efnistök rannsókna á þessum vettvangi og einstök sálfræðidæmi gefi ekki til kynna að 

listamaður sé aðskilin einsleit manngerð og hugsanlegt sé að allar manngerðir geti verið 

listamenn.  

Björn Th. (1964a, bls. 55) hefur komið inn á að þegar listamaður hefur valið sér 

starfsvettvang, sé venjulega gert ráð fyrir að slíkt sé afbrigðilegt. Slahova (2007, bls. 

146) fjallar einnig um persónueinkenni listamanna og segir persónuleika þeirra vera 

einstaka og skapandi en um leið óvenjulega eða skrítna. Zeki, S. (2001, bls. 51–52) 

segir að í sumum samfélögum sé ranglætið mikið þegar kemur að listrænum 

einstaklingum því þeir eru jaðarsettir eingöngu fyrir það að falla ekki inn í ákveðið 

norm og taldir afbrigðilegir.  

Samkvæmt samanburði þessara fræðimanna á stöðu listamanna í samfélaginu, 

má draga þá ályktun að samfélög hafi mótað sér ákveðnar skoðanir á þeim út frá gömlu 

gildum sem lifað hafa í gegnum aldirnar. Hvernig listamaður lifir lífi sínu, mótar og 

skapar er ef til vill erfitt að skilja fyrir þá sem ekki eru á sama vettvangi, en 
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listamaðurinn lifir samkvæmt innsæi sínu og sköpunarþörf en ómögulegt er að spá fyrir 

um hvað vakir fyrir honum. 

Við vitum að mannkyninu er hægt að skipta í margskonar persónuleika sem 

rekja má til mismunandi sálfræðilegra þátta segir Read (1963, bls. 2). Hann segir einnig 

að síðan lýðræðið var viðurkennt í Aþenuborg hafi heimspekingar verið uppteknir af 

listamanninum sem fráviki frá öðrum mönnum. Þeim virtist sem listamaðurinn væri í 

eðli sínu ekki fær um að laga sig að uppbyggingu jafnréttissamfélags. Þeir töldu hann 

óhjákvæmilega félagslega utangátta og meðal almennings var hann jafnvel talinn 

geggjaður.  

Sé litið til jaðarsetningar listamanna í samfélögum og þeirra skoðunar að þeir 

séu óvenjulegir má spyrja hvað það er sem skilur þá frá öðru fólki og hvað það kann að 

vera sem fær samfélagið til að aðgreina einstaklinga á þennan hátt. Read (1963, bls. 2) 

segir menn velta því fyrir sér hvaða gildi það eru sem listamenn leggja til samfélagsins 

sem verða til þess að tilvist þeirra þar sé samþykkt. Þetta verður að skoða á mismunandi 

vegu og athuga hvað það er sem gerir listamennina einstaka.  

Csikszentmihalyi (1996a, bls. 1) segir skapandi einstaklingar vera óvenjulega að 

því leyti að þeir hafi einstakan hæfileika til að aðlaga sig hvaða aðstæðum sem er og 

gera hvað sem er til þess að ná markmiðum sínum. Hann segir einnig listamenn vera 

margbreytilega og geri það persónuleika þeirra einstaka. Þeir hafi í sér mótsagnakenndar 

öfgar og séu margbrotnir persónuleikar. Skapandi fólk hefur gjarnan mikið líkamlegt 

þrek en þarf samt sem áður að hvíla sig vel. Það er jafnframt þögult og einfarar í eðli 

sínu. Listamenn vinna langan vinnudag, sem krefst mikillar orku til að tjá sig og 

framkvæma. Þetta bendir til ofur líkamlegra hæfileika þeirra og erfðafræðilegra 

yfirburða. Það virðist sem þrek þeirra myndist innan frá og hafi því meira að gera með 

einbeittan huga þeirra en það erfðafræðilega. Það þýðir þó ekki að skapandi persónur 

séu ofvirkar eða alltaf að. Það mikilvægasta er að þær stjórna sjálfar orku sinni og þreki, 

því er ekki stjórnað af dagatali, klukku né stundaskrá. Þegar nauðsyn krefur geta þeir 

einbeitt sér en ef þeir gera það ekki þá eru þeir að safna orku (Csikszentmihalyi, 1996a, 

bls. 1–2).  

Fyrir 2300 árum kom Aristóteles fram með þá ályktun, að framar öllu leitaði 

maðurinn að hamingjunni, segir Csikszentmihalyi (1991, bls. 1) og veltir því fyrir sér 

hvenær fólk sé hamingjusamast. Hann telur að ákveðin reynsla sé grundvöllur 
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hamingjunnar og líkir henni við þá líðan sem listamaðurinn upplifir þegar litirnir fara að 

mynda samhljóm með þeim formum sem hann hefur sett á strigann fyrir framan sig. 

Hann segir einnig bestu augnablikin vera þegar hugur og líkami vinna saman sem eitt 

við að ná markmiði sínu. Jón Torfi Jónasson (1996, bls. 14) telur það trú margra að 

hægt sé að rækta sköpunarmáttinn og að það sé mikilvægt vegna eðlilegs persónuþroska 

og hamingju.  

Csikszentmihalyi (1991, bls. 3) fullyrðir að sköpunargáfan sé það sem færir 

okkur næst þeirri lífsfyllingu sem við öll leitum að. Tilgangur lífs okkar er tengdur 

sköpunargáfunni því flestir áhugaverðir, mikilvægir og mannlegir þættir eiga rætur sínar 

þar. Þegar við erum skapandi finnum við fyrir dýpri lífsfyllingu en ella. Tilhlökkun 

listamannsins við trönurnar eða vísindamannsins á tilraunastofunni veitir þá fullnægju 

sem við sækjumst eftir í lífinu en sjaldan finnum. Sköpunarkrafturinn skilur eftir 

niðurstöður sem hafa augljós áhrif á margbreytileika framtíðarinnar. 

Efland (2002, bls. 134) segir frá hugmyndum Platóns um ímyndunarafl 

listamannsins, sem hann kallaði innblástur. Þær þóttu vafasamar þar sem listamenn lutu 

stjórn listagyðjunnar og voru ekki færir um að fara sínar eigin leiðir. Ekki var hægt að 

ætlast til að listamenn hefðu þá þekkingu né vald sem gyðjan hafði, snilligáfa var gjöf 

guðanna. Á 17. öld komu fram nýjar kenningar sem breyttu hugmyndum um að 

sannleikann væri að finna í fagurbókmenntum og fagurlistum. Sannleikann var að finna 

í rökfræði, stærðfræði og flatarmálsfræði, sem mótaði síðan nútíma rökhyggju. 

Rökhyggjumenn líta svo á að það sem gerir okkur að mönnum sé skynsemin og er hún 

huglæg en ekki líkamleg.  

Í lok 18. aldar var farið að líta á tengsl hins vitræna og ímyndunaraflsins sem 

hugsanlega staðreynd. Efland (2002, bls. 134) vitnar í Kant sem lítur á þessi tengsl sem 

vitrænan skapandi hæfileika og segir að ímyndunaraflið geri okkur kleift að njóta 

frelsisins.  

Eitt sjónarhorn vitrænna vísinda er að rannsaka enn frekar skapandi 

persónuleika, sem vitrænan, á sviði myndmáls og ímyndunarafls segir Efland (2002, bls. 

136–152). Hann segir einnig að Johnson (1987) álíti að flestir telji hugtakið 

ímyndunarafl vísa til listrænnar sköpunar, fantasíu, vísindalegra uppgötvana og nýjunga 

sem þó séu í litlu eða engu samræmi við hið daglega líf. Um sínar eigin hugmyndir segir 

Efland (2002, bls. 153) að það sé aðeins innan listanna sem ímyndunarafl fæðir af sér 
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hugmynd sem fær síðan að þroskast. Hlutverk ímyndunaraflsins segir hann vera 

mikilvægt í allri persónulegri listsköpun og að það sé megin ástæða þess að nauðsynlegt 

sé að hafa listir innan skólakerfisins. 

Fram hafa komið einstök atriði varðandi skapandi einstaklinga og hvernig 

ímyndunarafl þeirra tengist vitrænni hugsun sem leiðir af sér ákveðið frelsi. Frelsið sem 

slíkt er listamönnum afar mikilvægt, það veitir þeim ákveðið svigrúm til þess að móta 

hugmyndir sínar og setja þær fram af ígrundaðri nákvæmni.  

Þrátt fyrir að margar sálfræðirannsóknir hafi verið gerðar á listamönnum og 

verkum þeirra segir Portnoy (1950, bls. 23) að við séum litlu nær um að geta útskýrt 

eðli listrænnar sköpunar og sköpunarþörfina betur en hin óljósa skilgreining Sókratesar 

gerir með hugtakinu „ljóðrænt brjálæði“ (poetic madness). Ef við höldum okkur við 

þessa skilgreiningu verðum við að hafa í huga tvenns konar hefðbundnar hugmyndir um 

persónuleika listamanna sem virðast hafa orðið algildar með tímanum; annað er að 

listamaður fái innblástur í gegnum guðdóminn og hitt að listamaðurinn sé í eðli sínu 

spámaður framtíðarinnar. Skrif Gertrud Stein (1959) um fyrirbærið „sköpun“ dregur 

upp raunverulega mynd af listamanninum sem einstaklingi. Hann er raunverulega 

meðvitaður um hvað er að gerast í samtímanum, vegna næmni sinnar. Þessi næmni 

hefur þau áhrif að hann vinnur gegn félagslegu óréttlæti, siðferðislegri og trúarlegri 

kúgun menningarinnar ásamt því að gera uppreisn gegn stöðnuninni. Listamaðurinn 

fellir sig ekki við heiminn sem hann lifir í heldur sér hann heiminn eins og hann ætti að 

vera, listrænn persónuleiki hefur í meginatriðum verið sá sami í gegnum aldirnar þrátt 

fyrir þjóðfélagslegar breytingar (Portnoy, 1950, bls. 23–24). Listamaðurinn hefur alla 

tíð upplifað umhverfi sitt af dýpt og tilfinningalegum krafti. Listamannsaugað grípur 

það mikilvæga og dregur saman í reglulegt munstur, allt það sem hugsanlega fer 

framhjá öðrum. Listin skýrir tilfinningar, hún er tjáningarmiðill mannlegrar reynslu og 

kallar fram sterka löngun til að skapa með einstökum hætti (Portnoy, 1950, bls. 25).  

Tæknileg þekking gefur listamanninum leið til að túlka af tilfinningu það sem 

hann vill, tækniþekkingin er vissulega vitsmunaleg staðreynd sem þarf til að setja 

tilfinningar í listrænt form. Tæknilega þekkingin er eðlilega bundin við næmni og sýn 

listamannsins á sama hátt og það vitræna tengist tilfinningum (Portnoy, 1950, bls. 29). 

Fram kemur hjá Eisner (2002, bls. 26), þessu til stuðnings, að nauðsynlegt sé að öðlast 

skilning og þroskað ímyndunarafl til að ná afburða árangri í listum. Að ná slíkum 
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árangri krefst einnig fágaðrar hugsunar og að temja sér hugsunarhátt listamanns, 

tæknilegan, fræðilegan og huglægan. Kohl (1994, bls. 11) telur afrakstur listsköpunar, 

einan og sér, ekki skipta höfðuð máli. Það er sköpunarferlið sjálft, byggt á næmri sýn og 

þekkingu sem er til grundvallar.  

Út frá þessari umræðu mætti draga þá ályktun að auk þess að hafa þroskað 

ímyndunarafl og vera meðvitaður um ferlið sem á sér stað við listsköpun er nauðsynlegt 

að hafa á valdi sínu faglega verkkunnáttu. Það auðveldar listamanni að tileinka sér 

mismunandi útfærslu möguleika á hugmyndum sínum, með mismunandi efni og 

áhöldum.  

Í rannsókn Caves (2000, bls. 22) er sýnt fram á að listnemar ákveði snemma á 

námsferlinum á hvaða sviði listarinnar þeir vilji sérhæfa sig. Eitt þessara sviða, sem 

mótast hefur í nútímasamfélagi, er skapandi hugsun við lausn verkefna. Frumlegar 

hugmyndir, sem nota má til framfara í hagkerfinu, eru eftirsóttar og er hugmyndavinna 

því orðin eitt af þeim sviðum listarinnar sem gefur atvinnumöguleika. 

Samfélagið fer fram á meira en sjálfstjáningu listamannsins, það vill fá eitthvað 

sem mætti kalla lífstjáningu. Sú lífsreynsla sem er túlkuð í listinni er komin frá 

samfélagslegri tilveru. Það er hlutverk listamannsins að gera samfélagið meðvitað. Hann 

getur gert það vegna þess að hann er öðruvísi en annað fólk að því leyti að hann hefur 

aðgang að almennu sameiginlegu innsæi og því sem kallast eðlilegt (Read, 1963, bls. 4).  

Breytileika einstaklinga er ekki auðvelt að útskýra segir Zeki (2001, bls. 51–52). 

Breytileikann segir hann aðeins unnt að skýra með ályktunum, sem við drögum af 

hinum mikla mun á greind og tilfinninganæmni, sköpunarhæfni og hæfileikum. Einnig 

kemur fram hjá Zeki (2001, bls. 51–52) að fjölbreytileiki sé nauðsynlegur til að auðga 

menningu okkar. Það telur hann vera lykilatriði í þróun mannlegra samfélaga. Listin 

varðveitir sögulega sýn og áhrif einstaklinga á fjölbreytileikann í margvíslegu listformi. 

Þegar taugasálfræðingar hófu að kortleggja breytileika listamanna bentu niðurstöður til 

þess að helstu áhrifavaldar væru ýmsar gerðir af félagslegri samsetningu að meðtöldum 

lögum, skólakerfi og stjórnsýslu (Zeki, 2001, bls. 51–52).  

Til þess að vera listrænn persónuleiki þarf einstaklingur að hafa allt það sem 

gerir skapandi framsetningu að veruleika. Erfitt er að svara því hvers konar 

persónuleikar hafa það sem til þarf en þessir einstaklingar eru einstakir vegna hæfileika 
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sinna til að aðlagast hvaða aðstæðum sem vera skal og ná þannig markmiðum sínum 

(Csikszentmihalyi, 1996b, bls. 51).  

Þegar litið er til þessarar umræðu um persónuleika listamanna verður að horfast í 

augu við að breytileiki listrænnar sköpunar er óendanlegur og gerir ólíkum listamönnum 

kleift að skapa list sína á persónulegan hátt. Gera má ráð fyrir að persónuleiki 

listamanna sé jafn breytilegur og list þeirra, en samt sem áður eru ákveðnir þættir í fari 

þeirra sem gera þá frábrugðna öðrum og setja þá á sérstakan stað í samfélaginu. 

2.5. Starf listamannsins, fagmennska, listin og samfélagið 

Listamenn og listgagnrýnendur hafa skilgreint starfsvettvang sinn á margvíslegan hátt. 

Sumir þeirra halda því fram að listin hafi félagslegan og sálfræðilegan tilgang, að hún sé 

spegill samtímans og sé til þess að leiða af sér breytingar í samfélaginu (Zeki, 1999, bls. 

8). Fagmennska listamannsins þjónar samfélaginu með því að túlka heiminn á skapandi 

hátt fyrir manneskjuna sem njótanda og gefa listirnar þannig af sér tilbreytingu og 

afþreyingu segir Stark (1987, bls. 556). Samkvæmt Gee (2004, bls. 121) gerir reynsla á 

sviði lista listamönnum kleift að kynnast sjálfum sér og öðlast þannig frekari virðingu 

fyrir margbreytilegri menningu. Csikszentmihalyi (1991, bls. 6) segir innri reynslu 

listamanna byggjast á eigin löngun og þörf. Þegar tækifæri gefast til þess að þroska og 

nýta hæfileika sína verður að sýna einbeittan vilja til þess ná markmiðum sínum.  

Sagnfræðingar hafa gert ítarlega grein fyrir starfshlutverki listamannsins með 

áherslu á mikilvægi viðurkenningar, tengsla á milli listamanna og almennings og þeim 

breytingum sem hafa orðið á hlutverki handverks og lista. Þessi fræði hafa ekki verið 

sniðgengin í félagsvísindalegum rannsóknum á list sem starfsgrein segir Blau (1988, 

bls. 274). Í rannsókn þeirra Judith Blau , Peter M. Blau og Reid M. Golden (1985) 

kemur fram að það sérstæða við listamanninn, verk hans og lífsstíl, hafi ætíð vakið 

áhuga félagsfræðinga. Það eru fáar starfsgreinar sem innihalda jafn einstaka þætti og 

listirnar. Rannsóknin Social Inequality and the arts (Blau, o.fl., 1985, bls. 311) sýnir að 

sögulega séð hafi listamenn átt afkomu sína undir efnuðum og valdamiklum verndurum 

á endurreisnartímabilinu. Í mörgum löndum Evrópu eins og Frakklandi fram á 19. öld, 

höfðu meðlimir aðalsins og kirkjunnar aðstöðu til þess að halda uppi listamönnum og 

tryggja þeim næði til þess að leggja rækt við listirnar og vekja samfélagslegan áhuga á 

þeim.  
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Aðallinn og kirkjan settu fram fagurfræðilega staðla um fegurð og smekk. 

Hefðbundinn stuðningur við þessa aðila fór minnkandi með iðnbyltingunni og þróun 

markaðsvæðingar auðvaldsins. Þrátt fyrir hnignunina þýddi það ekki að auðugir 

viðskiptavinir væru ekki lengur mikilvægir fyrir menningarlífið. Í stað stuðnings frá 

auðmönnum, kirkjunni eða ríkinu voru það aðeins þeir efnuðu sem höfðu getu til þess 

að setja á fót og reka listastofnanir, eins og söfn og óperur, eða fjárfesta í stórum 

listviðburðum (Blau, 1985, bls. 328). Samtímagögn sýna að efnahagslegur mismunur 

eflir lista- og menningarlíf stórborganna segir Stark (1987, bls. 556). Ein ástæða þess er 

sú að þeir efnameiri sækjast eftir að styrkja stöðu sína innan yfirstéttarinnar, elítunnar, 

og draga þannig táknræn mörk á milli þeirra sjálfra og almennings með því að gerast 

stuðningsaðilar listarinnar og öðlast þar með hlutverk hjá svokölluðum nútímaaðli eða 

yfirstétt. Önnur ástæða er að svokallað efnahagslegt misrétti almennings hefur áhrif á 

afstöðu þeirra og viðhorf til lista. Það eykur fjölbreytni í listum og hefur þar af leiðandi 

áhrif á mismunandi útfærslu á menningarlegum viðburðum. Sem sagt því meiri sem 

menningarlegi mismunurinn er því meiri eru kröfurnar um mismunandi stíla og stefnur í 

listum.  

Efnahagsleg mismunun virðist geta haft jákvæð áhrif á listrænar athafnir en 

getur að sama skapi haft takmarkanir í för með sér, þar sem hver og einn virðist geta 

haslað sér völl á listrænum vettvangi án þess að hafa hlotið listmenntun segir Blau 

(1985, bls. 328). Undir þetta tekur Stark (1997, bls. 378–379) og segir að í menntun og 

þjálfun á sviði lista sé áhersla lögð á sjálfsaga og það að helga sig listinni. Þrátt fyrir það 

segir hann að til þess að verða listamaður þurfi ekki nauðsynlega að hafa formlega 

listmenntun, einstaklingar geti sett fram verk sín hvort sem er á götuhorni eða í 

viðurkenndum sýningarsal án þess að hafa lokið prófgráðu á sviði lista. 

Þekkingargrunnur listamanna byggist á óhlutbundinni tjáningu og rökréttu 

samskiptamunstri. Listir þróast með menningunni og endurspegla samruna hennar við 

þá sem eiga í hlut. Það þarf ekki háskólagráðu til þess að komast áfram í listaheiminum. 

Listamaður er ekki verndað starfsheiti. Það getur hver sem er sett upp sýningu, hvar sem 

er og kallað sig listamann. Þrátt fyrir það endurspeglar gildi listrænnar sköpunar nýjar 

leiðir til þess að túlka þær stefnur sem eru ríkjandi í samfélaginu. Það er ekki alltaf ljóst 

hver er listamaður og hver ekki segir Heilbrun (2001, bls. 311). Burt séð frá námi og 
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fyrri störfum listamannsins þá kemur gagnrýni á það sem ber af í listum frá 

menningatengdum aðilum og almenningi (Stark, 1987, bls. 556).  

Val á starfsvettvangi og frama er eitt af því mikilvægasta í lífi einstaklings og ef 

til vill það erfiðasta að mati Helbrun (2001, bls. 322). Hann segir helstu áhrifaþætti 

valsins vera launatengda atvinnumöguleika, menntun, samfélagslega stöðu og 

persónulegan áhuga. Algengt er að velja þurfi á milli tveggja möguleika og er sá gjarnan 

valinn sem gefur af sér hærri tekjur. Af hverju ætti einhver að velja það starf sem gefur 

minna af sér peningalega eins og listirnar virðast gera í upphafi starferils (Helbrun, 

2001, bls. 322)? 

Þegar talað er um listina að lifa verður að skoða Aristótelíska greinarmuninn á 

því að lifa og að lifa góðu lífi en þar er átt við að það að lifa sé að geta klætt sig og fætt 

með eigin vinnuframlagi, en að lifa góðu lífi sé að hafa næði fyrir vitsmunalegar 

athafnir (Mackendrick, 1952, bls. 423). Í framhaldi af þessu segir Mackendrick (1952, 

bls. 423) að hann vilji gera greinarmun á starfi og fagmennsku. Það að hafa starf sé að 

inna af hendi ákveðið verk í skiptum fyrir greiðslu. Að hafa á valdi sínu eitthvert form 

fagmennsku á að launa frekar en að umbuna sem óvæntan ánægjulegan ávinning fyrir 

að gera það sem við vildum fremur gera en allt annað í veröldinni. Caves (2000, bls. 23) 

segir frá samanburðarrannsókn á listnemum, árangri þeirra í námi og farsæld í listtengdu 

starfi 5-6 árum síðar. Þar kemur fram að samræmi er á milli árangurs í skóla og starfi. 

Velgengni virðist mótast af hæfileikanum til að laga fagmennskuna meðvitað að 

vinnuumhverfinu. 

Í þessum kafla hafa komið fram veigamikil atriði sem skýra að hluta 

starfsvettvang listamannsins, fagmennsku hans, listina og samfélagið. Miklar breytingar 

hafa orðið á hlutverki handverks og lista sem leitt hafa af sér fjölbreytt hlutverk 

listamanna í samfélaginu, sem þeir þjóna með því að túlka heiminn á skapandi hátt. 

Stuðningsaðilar lista eru margbreytilegur hópur sem sækist eftir fjölbreytni í 

framsetningu. Listamenn hafa því óendanlega möguleika á því að túlka og tjá 

hugmyndir sínar. Þeir verða þó að hafa í huga margskonar þætti þegar kemur að 

markaðssetningu. Til þess að lifa af listinni verður að vera stöðug innkoma sem getur 

verið stopul í upphafi ferils listamanna. Þeir listamenn sem komast í gegnum þá 

erfiðleika sem felast í því að vera nýir á markaðnum virðast hafa nægilegan sjálfsaga og 

einbeittan vilja til þess ná því markmiði sínum að verða sjálfstætt starfandi listamenn.  
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3. Aðferðafræði 
 

3.1. Aðferðafræði rannsóknar  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir því hvernig rannsóknin var framkvæmd og hvaða 

aðferðum var beitt við gerð hennar. Fyrst er lýst einkennum eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Því næst er fjallað um val á þátttakendum og gagnaöflun. Þá er gerð 

grein fyrir úrvinnslu gagna og að lokum fjallað um réttmæti og áreiðanleika.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða sameiginlega þætti í sögu starfandi 

myndlistamanna, af aðdraganda og reynslu listnáms og störfum að því loknu. Einnig var 

leitast við finna hvatann að því að myndlistamennirnir völdu sér listnám og gerðu að 

starfi sínu. Með þessari rannsókn gæti fengist mikilvæg þekking fyrir listamenn, 

listgreinakennara, skólann og samfélagið. Leitast verður við að svara tvíhliða 

rannsóknarspurningu sem er eftirfarandi: 

1) Hvað liggur að baki listnámi einstaklings? 

2) Hvað þarf til þess að einstaklingur geti haft listina að atvinnu? 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða upplifun myndlistarmanna af listmenntun þeirra 

og starfi ásamt viðhorfum samfélagsins og hvetja þannig til umræðu um hvernig hægt sé 

að búa sem best að þeim sem leggja listir og listmenntun fyrir sig. Með þetta að 

leiðarljósi var lögð áhersla á að skilgreina viðfangsefnið út frá sjónarmiði þátttakenda.  

3.2. Rannsóknin  

Þessi rannsókn var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð og rannsóknarsniðið sótt til 

fyrirbærafræðinnar. Hitchcock o.fl., (1995, bls. 119–120) telja að lykilatriði eigindlegra 

aðferða séu tvö. Hið fyrra er að mannlega hegðun sé best að skilja í náttúrulegu 

umhverfi hennar og hið síðara er að eigindleg rannsóknaraðferð byggist á því að skilja 

aðstæður. Markmið eigindlegra rannsóknaraðferða er að skoða og draga upp 

raunverulega mynd af fólki og aðstæðum þess. Athyglin beinist að því mikilvæga í lífi 

fólks, félagslegum aðstæðum þess, bakgrunni og reynslu. Það sem hafði áhrif á val 

rannsóknaraðferðarinnar er að fyrirbærafræðileg nálgun byggist á því að hver og einn 
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þátttakandi móti og greini frá persónulegri sýn út frá túlkun sinni á fyrri reynslu. Það 

nýttist vel við að rannsaka hverjir eru áhersluþættirnir þegar kemur að vali listnáms, 

hvað liggur þar að baki og hvað þarf til þess að einstaklingur geti haft listina að atvinnu.  

Eigindlegar rannsóknir hafa aukist innan félagsvísindanna síðustu áratugi og er 

sú skoðun viðurkennd að ekki sé hægt að skilja ákveðnar félagslegar aðstæður nema út 

frá reynslu þeirra sem lifa í þeim (Cohen o.fl., 2000, bls. 19). Seidman (2003, bls. 7–10) 

segir að rannsakendur taki viðtöl við einstaklinga vegna áhuga á mannlegri reynslu og 

að hún sé forsenda eigindlegra rannsókna. Í hugmyndafræði fyrirbærafræðinnar er lögð 

áhersla á túlkun þátttakenda á stöðu sinni í ljósi eigin lífssögu. Helga Jónsdóttir (2003, 

bls. 67) segir að markmið eigindlegra viðtala sé samtal rannsakanda og viðmælanda þar 

sem rannsakandi reynir að skilja merkingu í frásögn viðmælandans. Með þessari aðferð 

er hægt að skoða vel reynslu, líðan og upplifun viðmælenda.  

3.3. Viðmælendur 

Við val á viðmælendum var stuðst við tilgangsúrtak og haft til hliðsjónar að þeir hefðu 

persónulega reynslu og skoðanir á fyrirbærinu sem verið er að rannsaka en áhersla var 

lögð á listnámið sem ferli og hvað býr þar að baki. Þátttakendur voru tíu listamenn á 

aldrinum 35 til 63 ára, fimm konur og fimm karlar. Sá fjöldi er talinn æskilegur til þess 

að um nokkuð góða mettun verði að ræða (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 249). 

Þátttakendur eru hluti af ákveðnum menningarheimi, starfa á sviði lista og hafa til þess 

tilskilda menntun, en það var skilyrði fyrir þátttöku. Viðmælendur greindu frá reynslu 

sinni í tímaröð. Þeir hófu sögu sína á fyrstu minningu tengdri eigin listsköpun og röktu 

reynslu sína til dagsins í dag. Sigurlína Davíðsdóttir (2003, bls. 226) segir marga 

eigindlega rannsakendur telja að félagsleg fyrirbæri megi ekki slíta úr samhengi við sitt 

rétta umhverfi.  

Þegar unnið er með viðtöl í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að vera opinn 

fyrir óvæntum atburðum og íhuga vel samskiptin með það í huga að þau geti verið 

dýrmæt reynsla fyrir rannsakendur (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 82). Af og til fóru 

viðmælendur nokkuð út fyrir efnið og var það rannsakanda að leiða þá aftur að 

upphaflega þræðinum án þess að viðmælandi hefði á tilfinningunni að hann hefði ekki 

lokið máli sínu. Seidman (2006, bls. 78–85) bendir á að það sé nauðsynlegt að vera 
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góður hlustandi til að geta tekið viðtöl og að ekki megi grípa fram í fyrir 

þátttakandanum þegar hann er að tala. Frekar að leyfa honum að ljúka máli sínu.  

Viðtöl eru félagsleg athöfn segir Helga Jónsdóttir (2003, bls. 67) þar sem 

samskipti rannsakanda og viðmælanda endurspegla samspil hugsana, hegðunar og 

skynjunar tilfinninga og því er mikilvægt að hafa virka hugsun til þess að viðtölin verði 

árangursrík (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 75). Fram kemur hjá Kvale (1996, bls. 34) að 

rannsakandi sé mikilvægur þáttakandi í rannsókninni sjálfri og þarf hann því að hafa í 

huga eigin reynslu og fyrri þekkingu á fyrirbærinu og átta sig á að það getur haft áhrif á 

framvindu viðtalsins. Einnig þarf hann að vera meðvitaður um að hans eigin skoðanir og 

viðhorf geta haft áhrif á samræður og túlkun gagna.  

Í þessari rannsókn má velta því fyrir sér hvort þekking mín á rannsóknarefninu, 

fyrirbærinu, hafi haft áhrif á öflun og úrvinnslu gagna. Ég hef starfað í áratugi sem 

listamaður og listgreinakennari á framhaldsskólastigi. Ég tel þó reynslu mína hafa gert 

mér kleift að setja mig inn í aðstæður viðmælenda og spyrja þeirra spurninga sem leiddu 

viðtalið að markmiðum rannsóknarinnar, en það er saga þeirra sem hér er lögð til 

grundvallar. Seidman (2006, bls. 15) bendir á að rannsakandi þurfi að hafa þekkingu á 

fyrirbærinu sem verið er að rannsaka til að geta fylgt því eftir með fyrirfram ákveðnum 

efnisatriðum.  

3.4. Gagnaöflun 

Rannsóknin hófst í ágúst 2006 og byggir á viðtölum við tíu starfandi listamenn. 

Rannsakandi hafði samband við þátttakendur símleiðis og með tölvupósti þar sem óskað 

var eftir þátttöku þeirra á þann hátt að þeir segðu frá listnámi sínu, aðdraganda þess, 

hvernig því var háttað og listtengdum störfum að því loknu. Jafnframt var þeim bent á 

mikilvægi þeirra sem einstaklinga sem hafa miklum upplýsingum að miðla til þess að 

opna umræðu um aðstæður listamanna. Allir svöruðu játandi og flestir lýstu yfir ánægju 

sinni með efni rannsóknarinnar. Þeir mættu fúslega til viðtalsins, jafnvel með 

eftirvæntingu sögðu þeir. Þátttakendur verða að taka þátt af fúsum og frjálsum vilja. 

Eins þarf að upplýsa hverjir standa að rannsókninni, í hvaða tilgangi hún er gerð og 

farið sé með öll gögn sem trúnaðarmál (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 163). 
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3.5. Framkvæmd 

Viðtölin fóru fram árin 2006 og 2007. Fyrstu viðtölin fóru fram í ágúst 2006 og þau 

síðustu í nóvember 2007. Óstöðluð, hálf opin viðtöl þóttu hentugt viðtalsform þar sem 

umræðuefnið var saga viðmælenda af aðdraganda og reynslu listnáms og störfum að því 

loknu. Umræðuefnið var því fyrirfram ákveðið af rannsakanda en innihald 

samræðnanna ekki. Samræðurnar byggðust á hálfopnum spurningum þannig að 

þátttakandi sagði frjálslega frá og rannsakandi reyndi að hefta hann ekki í svörum með 

stöðluðum spurningum. Kvale (1996, bls. 5) leggur áherslu á að samræður séu 

grundvallarþáttur í samskiptum manna. Einstaklingar tala hver við annan, spyrja 

spurninga og svara spurningum.  

Viðtölin þurfa að vera samræmd að hluta til en rannsakandi þarf að gefa 

þátttakendum kost á að svara út fyrir gefnar spurningar til að fá frekari upplýsingar um 

efnið. Slíkt fyrirkomulag býður upp á jafnvægi milli rannsakanda og þátttakenda sem 

auðveldar upplýsingaflæðið. Með hálfopnum viðtölum er gefinn kostur á ákveðnum 

sveigjanleika og dýpt í umræður um fyrirfram ákveðið efni (Hitchcock og Huges, 1995, 

bls. 157).  

Með viðtölunum var ætlunin meðal annars að finna hvatann að því að 

þátttakendur völdu sér listnám og gerðu listina að starfi sínu. Þetta er í samræmi við 

markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningu. Viðtölin gengu vel fyrir sig og voru  

frásagnir viðmælenda opinskáar og einlægar. Nauðsynlegt er að rannsakandi geri sér 

grein fyrir markmiðum sínum strax við upphaf gagnasöfnunar, annars er hætt við að 

mikilvæg gögn verði ekki til staðar (Kristín Björnsdóttir, 2003, bls. 243–244).  

Viðtölin fóru fram á mismunandi stöðum, á vinnustofum listamannanna, heimili 

þeirra eða annar staðar þar sem var gott næði. Tjáskiptin í samræðunum þurfa að vera 

styrkjandi. Rannsakandi og þátttakandi verða að virða persónu hvor annars og vera 

frjálsir við að tala og hlusta. Vanda þarf valið á þeim stað sem viðtalið fer fram 

(Gorden, 1987, bls. 236). Upptökutæki var á staðnum en leitast var við að gera 

andrúmsloftið notalegt þannig að viðmælendur létu það ekki hafa áhrif á sig.  

Að lokinni gagnasöfnun voru viðtölin skráð orðrétt eftir hljóðbandsupptökum. 

Lengd viðtalanna var frá sextíu til níutíu mínútur hvert og voru þau afrituð orðrétt með 

áherslumerkingum fyrir blæbrigði í rödd og þögn. Viðmælendur fengu afrit af sögu 

sinni sem þakklæti fyrir þátttöku, en eftir það var nöfnum, stöðum og stund breytt til 
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þess að gera upplýsingar órekjanlegar og uppfylla þannig siðfræðilegar reglur varðandi 

rannsóknarvinnu. Þátttakendum þótti ánægjulegt að fá sögu sína á prenti og sögðust 

jafnvel nota hana til að upplýsa börnin sín og aðra afkomendur um feril sinn sem 

listamenn. 

3.6. Greining gagna 

Frumgreining gagna hófst í raun í viðtalinu sjálfu og síðan við orðrétta afritun hvers 

viðtals. Tilgangurinn var að athuga hvort einhverjir þættir kæmu fram sem hafa þyrfti í 

huga við næsta viðtal á eftir. Í viðtölunum náðist gott flæði, viðmælendur voru 

óþvingaðir. Ef til vill skiptir þar máli sameiginleg reynsla þeirra og rannsakanda af 

listinni og þar með sameiginlegur skilningur á fagorðum og túlkun atriða þeim tengd. 

Leitast var við að skoða fyrirbærið frá mismunandi sjónarhornum og ná þannig fram 

djúpri sýn á reynslu viðmælenda (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73).  

Van Manen (2003, bls. xviii) veltir fyrir sér tengslunum á milli tungumálsins og 

reynslunnar. Hann segir að við setjum fram orð með því markmiði að koma á framfæri 

hugtökum, skilningi og tilfinningum út frá eigin reynslu, val orðanna skiptir því máli en 

sennilega er það vegna þess að tungumál okkar er vitsmunalegt tæki sem eykur á 

skilning okkar. 

Van Manen (2003, bls. 96–114) segir að áreiðanleiki rannsakanda, við túlkun og 

skráningu á viðtali, byggist á því að hann sé góður hlustandi og geri sér grein fyrir og 

skynji mikilvægi tónbrigða í tungumálinu og því sem við venjulega heyrum ekki. Í 

viðtölum getur þögnin til dæmis verið mikilvæg en á rannsóknarsviði mannvísinda er 

hún skilgreind og flokkuð. Þögnin getur m.a. verið vegna vöntunar á orðum til þess að 

lýsa aðstæðum eða tilfinningu.  

Þegar afritun allra viðtalanna lauk hófst hin eiginlega greiningarvinna. Seidman 

(2006, bls. 112–131) segir að rannsakandi þurfi að geta treyst sjálfum sér þegar hann er 

að vinna með viðtölin og að greina þau í flokka. Áður en greining viðtalanna hefst er 

gott að lesa þau einu sinni yfir, því næst er hægt að byrja að rýna í þau. Nauðsynlegt er 

að fara vel yfir efnið í heild, sannreyna flokkunina og finna efni sem er dæmigert og 

lýsandi. Að sama skapi þarf að endurskoða flokkana með það í huga að taka út þau 

atriði sem eiga ekki við.  
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Við flokkun og greiningu viðtalanna var notuð samanburðaraðferð (constant 

comparative analysis) sem var þróuð af Glaser og Strauss (Merriam, 1998, bls. 159). 

Aðferðin felur í sér að finna hugtök, flokka, þemu og þætti sem koma fram við 

endurtekna hlustun og lestur viðtalanna.  

Í upphafi greiningar voru hugtökin mörg og víð en við endurtekinn samanburð 

fækkaði þeim og þau urðu þrengri. Með tilliti til rannsóknarspurningar kom 

smámsaman í ljós ákveðið mynstur mikilvægra flokka sem vert var að skoða nánar. 

Þessir flokkar urðu til við samanburð á þemum og þáttum. Þessa samanburðaraðferð 

segir Merriam (1998, bls. 159) henta vel við að greina grunnflokka sem eru bornir 

saman margsinnis ef þarf og þróa þannig hugsanlega framsetningu niðurstaðna. Þetta er 

gert til að athuga hvort einhverjir þættir, sem komu fram, vöktu sérstaka athygli sem 

þurfti að skoða nánar.  

Eins og áður segir hófst úrvinnsla gagnanna á meðan á gagnaöflun stóð en 

Seidman (2006, bls. 112–120) segir það vera mikilvægt í eigindlegum rannsóknum að 

greining gagna og flokkun eigi sér stað samhliða söfnuninni og sé beinlínis hluti hennar. 

Það gefur því auga leið að flokkarnir breytast sífellt þann tíma sem greiningin á sér stað. 

Þessi vinna krefst nákvæmni og sífellt er verið að máta hrágögnin við viðeigandi flokka 

áður en endanleg niðurstaða er fengin.  

Í þessari rannsókn er það þátttakenda að lýsa reynslu sinni og rannsakanda að 

skilja, túlka og setja fram niðurstöður. Þrátt fyrir að þemun hafi verið nokkuð 

fyrirsjáanleg þar sem viðmælendur sögðu frá reynslu sinni í tímaröð voru þættirnir það 

ekki, þeir voru ekki á nokkurn hátt fyrirfram ákveðnir, þeir urðu til við greininguna.  

Raunveruleikinn birtist fólki á misjafnan hátt og engir tveir túlka umhverfi sitt á 

sama hátt. Mikilvægt er að rannsakandi geri sér grein fyrir því að við gagnasöfnun hefur 

hann yfirleitt fyrirfram mótaðar hugmyndir en ef hann er meðvitaður um hugmyndir 

sínar minnka líkurnar á áhrifum þeirra á niðurstöður (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 

226).  

3.7. Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti rannsóknarniðurstaðna byggist að hluta til á því hversu trúverðuglega 

rannsakandanum tekst að setja fram niðurstöðurnar og gera nákvæma mynd af því sem 

þeim er ætlað að lýsa (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 259–261). Rannsakandi hefur 
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ákveðið frelsi og ábyrgð sem byggist á áreiðanleika og heiðarleika en það krefst dýptar í 

úrvinnslu og meðferð gagna. Lesandinn verður að geta treyst því að rannsakandinn hafi 

sett fram það mikilvægasta á trúverðugan hátt segir Sigurlína Davíðsdóttir (2003, bls. 

234). Mikilvægt er að átta sig á því að engir tveir fræðimenn koma með sömu 

niðurstöðu í eigindlegum rannsóknum þó svo að þeir séu að vinna að sama verkefni. 

Ástæðan getur verið sú að engir tveir hafa sömu reynslu og fræðilega sýn og koma því 

að verkefninu á mismunandi hátt (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 259–261). Til að 

auka réttmæti og áreiðanleika þessarar rannsóknar var viðmælendum sent uppkast af 

afritun viðtalanna til umsagnar og leiðréttingar. Nokkrar athugasemdir bárust varðandi 

ártöl og nöfn og var það samstundis lagfært. Einnig skoðaði leiðsagnarkennari viðtölin 

og staðfesti að túlkun þeirra væri í samræmi við það sem sagt var. 

Áreiðanleiki í rannsóknum vísar til stöðugleika niðurstaðna, það er að 

niðurstöðurnar verði þær sömu hvort sem rannsóknin væri endurtekin af öðrum 

rannsakanda eða þeim sama (Hitchcock o.fl., 1995, bls. 105–107). Áreiðanleiki 

eigindlegra rannsókna byggist á að ef rannsóknin er endurtekin verða niðurstöður þær 

sömu kemur einnig fram hjá Merriam (1998, bls. 205–206). Hún telur þó áreiðanleika 

byggjast á ákveðinni óvissu í félagsvísindum þar sem mannleg hegðun er breytileg og 

gæti því haft áhrif á stöðuleika fyrirbærisins.  

Þegar þessi eigindlega rannsókn var unnin voru hafðar í huga þær ógnanir sem 

hugsanlega gætu haft áhrif á réttmætið. Áhersla var á stöðugt gagnrýnið gæðamat á 

gagnasöfnun, gagnagreiningu og framsetningu niðurstaðna. Sigríður Halldórsdóttir 

(2003, bls. 259–262) segir að með þessu ætti nálgun meginmarkmiða aðferðafræðinnar 

að nást sem er að skilja betur hinn flókna heim reynslunnar með upplýsingum frá þeim 

sem þekkja til af eigin raun.  

Helstu takmarkanir eigindlegra rannsókna eru að við viljum öll vera heiðarleg og 

fara rétt með það sem heimildarmenn segja okkur en það er augljóst að við getum ekki 

alltaf upplýst aðra nákvæmlega um ferli rannsóknarinnar segir Eisner (1998, bls. 225). 

Það er ekki eingöngu vegna þess að við getum ekki sagt fyrir um ferlið heldur vegna 

þess að stundum getum við ekki sagt fyrir um endanlegt markmið okkar. Þrátt fyrir að 

lagt hafi verið af stað með skýr markmið við smíði þessarar rannsóknar þá mótuðust þau 

endanlega við gerð hennar. Það kom helst til vegna takmarkanna þar sem niðurstöður 

hennar gefa eingöngu mynd af þeim hópi listamanna sem hér eru viðmælendur. 
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Niðurstöður hafa því ekki yfirfærslugildi á upplifun og túlkun annarra listamanna en 

viðmælenda minna. Því er eingöngu hægt að draga ályktanir af niðurstöðum og túlka 

sem vísbendingar.  

Í opnum viðtölum er réttmæti túlkað á mismunandi hátt út frá ólíkum áherslum 

eigindlegra aðferðafræða. Ef rannsakandi er þátttakandi í að skapa rannsóknargögnin og 

reynsla hans endurspeglast í gögnunum er ekki einfalt að skilgreina réttmæti. Þau atriði 

sem eru talin tryggja réttmæti rannsóknar eru að lögð hafi verið áhersla á að rannsakandi 

geri grein fyrir eigin reynslu og bakgrunni og hvaða hagsmuni hann hafi af rannsókninni 

(Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 79–80).  

3.8. Leyfi 

Samkvæmt upplýsingum Persónuverndar þarfnast rannsókn mín ekki leyfis en er 

tilkynningaskyld. Fullum trúnaði var heitið við þátttakendur varðandi meðferð allra 

upplýsinga, notkun gagna og að þeim verði eytt eftir vinnslu samkvæmt því sem kveðið 

er á um meðferð slíkra upplýsinga. Einnig hef ég kynnt mér lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 og tel meðferð gagna og upplýsinga, í 

rannsókninni, vera samkvæmt þeim.  
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4. Niðurstöður 
 

Eftir að hafa greint viðtölin út frá rannsóknarspurningunni komu fram eftirfarandi þemu 

og efnisþættir sem einkenna sameiginlega þætti í sögu viðmælenda minna. Í 

niðurstöðum er ekki gerður greinarmunur á sögu viðmælanda eftir kyni, aldri né 

listgrein. Til þess að lesandi geti áttað sig betur á upplifun viðmælenda eru orð þeirra 

sett fram í beinni tilvitnun. Þar sem sögur nokkurra viðmælenda eru einstakar og jafnvel 

auðrekjanlegar er vísað til þeirra sem viðmælanda í tilvitnunum. Nöfnum viðmælenda 

hefur verið breytt en nýju nöfnin voru valin af handahófi. 

           Tafla 1  
Yfirlit yfir þemu og þætti 

Þemu Þættir 

 Fyrstu minningar  Sjónrænar upplifanir  

 Aðstæður/fyrirmyndir  

 Barna- og grunnskóli  Myndlista- og handmenntakennsla/ 

      hæfileikar. 

 Staða í öðrum námsgreinum  

 Unglingsár/sjálfsmynd 

 Mótunarár  Nám/störf 

 Ákvörðun/tækifæri 

 Samfélag/viðhorf 

 Listnám 

 Listamaður  Viðbótarnám erlendis 

 Störf að loknu námi 

 Staðan í dag  

 

Fyrstu minningar af listinni  

Helstu atriði þessa þema eru sjónrænar minningar og þörf viðmælenda, sem börn, fyrir 

listsköpun og ýmsar leiðir þeirra til þess að finna sköpunarþörf sinni farveg: „ ... ég var 
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alltaf að búa eitthvað til sjálfur...” (Þórarinn). Aðstæður í barnæsku voru ýmiskonar, en 

viðmælendur áttu sér fyrirmyndir sem höfðu áhrif á aðgengi þeirra að efni og aðferðum 

til listsköpunar: „ ... myndlistin tengist öllum mínum fyrstu minningum ... ég var mikið 

hjá ömmu og afa ...” (Þórarinn). 

 

Barna- og grunnskólinn 

Að hefja barna- og grunnskólanám, með sterka listþörf og listræna hæfileika, er 

viðfangsefni þessa þema ásamt því hvernig myndlista- og handmenntakennsla hafði 

áhrif á viðmælendur. Fram kemur að þeir voru meðvitaðir um hæfileika sína á sviði 

sjónlista: „Það kom strax í ljós ... í skóla, að ég er mjög flink ...” (Helga). Mat þeirra á 

eigin frammistöðu í öðrum námsgreinum, en mynd- og handmennt, var misjafnt: „Sem 

krakki var það hræðilegt ... ég er ekki mikil bóknámsmanneskja” (Helga). Unglingsárin 

höfðu áhrif á mótun sjálfsmyndar viðmælenda og skipti þar máli að hafa listræna 

hæfileika og að geta nýtt sér þá innan grunnskólans og utan: „Þegar maður finnur svona 

... að skara framúr ... þá ... líður manni vel“ (Tómas). 

 

Mótunarár 

Hér er fjallað um upplifanir viðmælenda að loknum grunnskóla en hugur þeirra, 

varðandi framtíðina, var nokkuð leitandi: „Ég fer í framhaldsskóla en flosna upp” 

(Helga). Ýmiskonar nám var í boði fyrir ungt fólk en sumir viðmælenda kusu að fara 

ekki í skóla og leituðu út á vinnumarkaðinn: „... ég átti ekkert erindi í bóknám ... ég 

ákvað bara að fara að vinna” (Sölvi). Það kemur að þeim tímamótum að viðmælendur 

taka ákvörðun um að hefja formlegt listnám: „... þar fékk ég myndlist, sem ég elskaði” 

(Dóra). Tækifæri þeirra og aðgengi að listnámi var háð ýmsu eins og stöðu þeirra í lífinu 

og vangaveltum um framtíðina: „... ég fer að hugsa hvað ég ætla að gera við lífið” 

(Sölvi). Aðgengi að skóla var ekki alltaf auðsótt meðal annars vegna staðsetningar 

skólans og búsetu viðmælenda ásamt kröfu skólanna um inntökupróf: „Ég fór í 

inntökupróf en náði ekki” (Tómas).  

Samfélagsleg viðhorf til listnáms eru misjöfn og kemur það greinilega fram hjá 

viðmælendum mínum: „ ... þeim fannst þetta ekki gáfulegt nám“ (Helga) er eitt af 

viðhorfunum og hinsvegar er það: „Pabbi sagði alltaf, þú átt að verða listakona ...” 
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(Gunnur). Viðmælendur segja frá listnámi sínu, hvernig þeir upplifðu það og hvað það 

gaf þeim sem persónum. 

 

Listamaður 

Þetta þema fjallar um reynslu viðmælenda af námi sínu erlendis og hvernig þeir fóru að 

því að fóta sig í heimi listamannsins að námi loknu, en flestir þeirra höfðu sína drauma 

um frekara nám. Sumir létu af því verða: „Ég fór beint erlendis í framhaldsnám ...” 

(Gunnur). Við námslok stóðu viðmælendur frammi fyrir þeirri ákvörðum að koma aftur 

til Íslands og velja sér starfsvettvang: „ ... ég fer að leita að lifibrauði” (Dóra). Draumur 

þeirra var að sá vettvangur yrði á sviði lista og flestir sáu til þess að listsköpunin væri 

eðlilegur hluti af þeirra daglega lífi: „Á tímabili fór ég að vinna verkamannavinnu og 

mála” (Þengill.) Staða þessara listamanna í dag er misjöfn en allir eru þeir þó að vinna 

að list sinni hvort sem er í aðal- eða aukastarfi. Sumir hafa hlotið listamannalaun og 

ýmsa styrki til þess að geta unnið að sköpun sinni en aðrir hafa t.d. listgreinakennslu 

sem aðalstarf og sinna sköpuninni þar fyrir utan. Nokkrir hafa þó listina að aðalstarfi: 

„... ég tek þá ákvörðun að vinna ekki aðra vinnu heldur en myndlist” (Helga). 

Viðmælendur telja starf listamannsins vera erfitt og leiðina torsótta. Þeir hafa lagt mikið 

á sig og fórnað mörgu til þess að ná markmiðum sínum eins og kemur fram í einu 

viðtalinu „... þetta hefur náttúrulega kostað sitt”. 

4.1. Fyrstu minningar 

Viðfangsefni þessa kafla er að fjalla um frásögn viðmælenda minna af fyrstu 

minningum sínum af listinni, eigin listsköpun, sköpunarþörfinni, hvernig listin mótaði 

barnæsku þeirra, hvernig aðstæður þeirra voru og hvernig fyrirmyndir höfðu áhrif á 

tilveru þeirra. Fyrst mun ég fjalla um hvernig viðmælendur mínir upplifðu æskuna og 

listþörfina í tengslum við leik og sjónræna upplifun. Því næst verður fjallað um 

aðstæður þeirra og fyrirmyndir. 

4.1.1. Sjónrænar upplifanir 

Flestir viðmælenda minna mundu eftir barnæskunni og upplifun sinni af listinni. Þeir 

sem ekki komu því fyrir sig sögðu fyrstu minninguna, um listina, vera frá upphafi 

grunnskólans. Eftirfarandi á einungis við um þá viðmælendur sem mundu eftir æsku 

sinni. Sjónrænar upplifanir og leikir eru hugtök sem voru áberandi í frásögnum þeirra 
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ásamt þörfinni að virkja sköpunarkraftinn. Leikirnir byggðust á sjónrænum leikmunum 

sem þeir sköpuðu sjálfir en viðmælendur komu úr mjög fjölbreyttu umhverfi, þéttbýli, 

af mölinni og úr sveit. Samt sem áður eru sjónrænar minningar þeirra áþekkar. Sem 

börn öfluðu þeir flestir efniviðar til sköpunar á sama hátt, úr náttúrunni og virkjuðu 

þannig sinn eigin sköpunarkraft. Þetta tengdist gjarnan úti- og inni leikjum með söng, 

líkamlegri hreyfingu, kofabyggingum, teikningu, því að tálga tré og leira, búa til dót og 

sauma.  

Nokkrir viðmælenda lýstu minningum sínum þannig:  

Ég lék mér bara í drullunni við að búa til drullukökur og teikna á þær með 

prikum eða trjágreinum og notaði steina og svona sem skraut og allskonar blóm 

og svoleiðis ... (Helga). 

Útileikir voru vinsælir og byggðust á því að skapa og þá úr þeim efniviði sem 

náttúran hafði upp á að bjóða. Leikir sem þessir áttu einnig hug Þórarins, hann segir:  

... Ég var alltaf að brasa og búa til úti, ég var kannski að smíða kofa og búa til 

bú ... ég var ekkert mikið með tilbúin leikföng. 

Sá efniviður sem heillaði viðmælendur mína sem börn var víða að kominn og 

var það viðmælendum eðlilegt að safna að sér ýmiskonar dóti sem síðar mátti nota í 

listaverk. Þengill segir sig hafa verið mikinn safnara:  

Ég tíndi allskonar dót og drasl og tók með mér heim ... Spýtur og nagla ... ég 

raðaði þessu saman ... úr varð stundum bátur og svo fannst mér timbrið bara 

svo fallegt. 

Aðstæður viðmælenda, til eigin listsköpunar, voru misjafnar, en allir höfðu þó 

aðgang að öðrum efnivið en þeim sem var fundinn utandyra. Pappír virðist þó víða hafa 

verið nokkuð sjaldgæfur en nokkrir tala um að hafa notað allt til þess að teikna á, hvort 

sem um var að ræða gamalt umslag eða gamlar pakka umbúðir. Frelsi viðmælenda til 

listsköpunar var óheft og þörfin afar sterk eins og kemur fram hjá einum þeirra, en þegar 

hann var barn þá vildi hann krota á allt:  

Í gamladaga tók ég alla skókassa ... þá var miklu minna um pappír ... allur 

pappír sem kom inn á heimilið var útkrotaður (Sölvi). 

Það kemur fram hjá fleiri viðmælendum að pappír hafi verið af skornum 

skammti á þeirra heimilum. Þeir fóru einnig sínar eigin leiðir til þess að finna sér efni til 



36  

þess að teikna á og fullnægja þannig teikniþörf sinni og útrásinni sem fólst í því að 

skapa: 

... við teiknuðum á umslög utan af gluggapósti og svoleiðis .... Ég man 

sérstaklega eftir haframjölspökkunum og River rice pökkunum, þarna var 

kominn teiknipappír þegar búið var að klippa pakkana í sundur (Helga). 

 

... það var alltaf til einhver pappír en ég tók pappír af umbúðum, umbúðapappír, 

hvítan og alls konar (Gunnur). 

Samkvæmt sögu viðmælenda minna af fyrstu minningum sínum um 

barnæskuna, álitu þeir sköpunarþörf og sköpunarkraft vera sterkt afl sem knúði þá til að 

nota eigið ímyndunarafl í daglegu lífi og leik, burt séð frá aðstæðum hverju sinni. Þetta 

sterka afl var stór hluti tilveru þeirra og reyndi á hugmyndaflug, gagnrýna hugsun og 

framkvæmdasemi þeirra.  

4.1.2. Aðstæður/fyrirmyndir 

Félagslegt umhverfi viðmælenda var margskonar, þar sem þeir komu víða af landinu. 

Heimilisaðstæður voru misjafnar hvað varðar listir og menningu, einnig var 

mismunandi hvernig og hvort viðmælendur voru hvattir til eigin listsköpunar og hvernig 

fyrirmyndir höfðu áhrif á val þeirra á viðfangsefnum sínum. Ýmsar hefðir tengdar 

handverki, hönnun og listum voru ríkjandi í tilveru viðmælenda og hafði það gjarnan 

áhrif á hvaða leið þeir fóru í að finna sér vettvang til listsköpunar. Einn viðmælandi 

segir sig koma úr umhverfi þar sem var mikil handverkshefð, en móðir hans hafi farið í 

gegnum mörg tímabilin í föndri: 

... hún flosaði, rýjaði, prjónaði, heklaði, saumaði í eitthvað, bólstraði, þrykkti 

batik og allt þetta dótarí ... hún var sjálf mjög mikill teiknari (Helga). 

Annar viðmælandi, Dóra, lýsir foreldrum sínum og segir þá hafa verið mjög 

opna fyrir öllu listrænu og veitt þeim systkinunum frelsi til þess að vera skapandi og 

fara óhefðbundnar leiðir í nálgun sinni á ýmsum verkefnum:  

... þau voru mjög opin á þennan hátt sé ég svona eftir á ... við fengum að vera ...  

með virka leitandi hugsun sko, þannig að við vorum frekar ... hvött til þess að 

virkja þessa þætti. 

Aðstandendur viðmælenda minna voru fyrirmyndir þeirra á ýmsan hátt og þá 

sérstaklega hvað varðar viðhorf þeirra til handverks og lista. Að alast upp við slíkar 
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aðstæður var viðmælendum mínum mikil hvatning og lærdómur. Ingunn minnist 

langömmu sinnar og samverustunda þeirra sem ánægjustunda. Hún fékkst við handverk 

og hafði Ingunn unun af því að fylgjast með vinnu hennar og tileinka sér þannig 

ákveðna kunnáttu og færni í meðferð efnis og áhalda:  

Hún var alltaf að prjóna, hún var líka mikið með úrklippubækur ... ég var mjög 

mikið hjá henni og fylgdist með. 

„Amma var handavinnukennari” segir Gunnur „og hafði það mikil áhrif á mig”. 

Einnig hafði það áhrif á Gunni að afi hennar og amma bjuggu á menningarheimili þar 

sem var mikið um íslenska myndlist. 

Ég er alin upp við mjög ríka útsaums og handavinnuhefð ... amma kenndi 

handavinnu. Ég man ... eftir mér hjá henni í ... skólanum ... Afi minn og amma 

sem bjuggu á öðrum stað áttu ... mikið af málverkum ... og ... þarna man ég fyrst 

eftir að hafa séð verk eftir Kjarval og svona. 

Fleiri viðmælendur minntust þess að hafa haft aðgang að heimilum þar sem 

mikið var um málverk og listmuni. Reynsla þeirra af því að alast upp við slíkt aðgengi 

veitti þeim ánægju og þeir töldu það hafa verið hvatningu og jafnframt hafa sýnt þeim 

fram á að möguleikar til listsköpunar eru óendanlegir. „Að halda listinni að barni á 

þennan hátt er hvetjandi”, segir Þórarinn:  

... þetta var alltaf mitt dót sko. Ég hugsa að afi hafi verið frekar listrænn maður 

hann var alltaf með þannig hugsanir, svo var ... pabbi listrænn og átti svolítið af 

listaverkabókum ... sem að maður skoðaði mjög snemma. Mamma og pabbi áttu 

alveg þokkalegt safn íslenskra listamanna sem voru misþekktir. 

Lilja kemur úr umhverfi þar sem heimili voru skreytt listaverkum og hún segir 

föður sinn hafa verið mjög listhneigðan mann og að á hennar heimili hafi skipt máli 

hvernig hlutirnir litu út og hvernig þeir voru gerðir:  

...hann var með vinnuherbergi heima og þar lágum við oft á gólfinu man ég ... 

teiknuðum. Annars held ég þetta sé í báðum ættum ... pabbi og mamma keyptu 

mikið af íslenskri myndlist þannig að maður hafði það alltaf fyrir augunum. 

Foreldrar viðmælenda minna voru margir hverjir listrænir og hvetjandi við börn 

sín þegar listin var annarsvegar, eins og kemur fram hjá viðmælendum og styrkti það 

tengsl þeirra við listina:  
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... hún hafði rosalega gaman að láta mig teikna einhverjar myndir og koma og 

sýna sér. Þetta var alltaf miklu meira í hennar ætt (Tómas). 

Þengill talar um föður sinn, listamanninn, sem áhrifavald og fyrirmynd og segir 

sig hafa upplifað þær stundir sem faðir hans var að mála sem „hátíðastundir”. 

... hann var frístundamálari. ... þá var friður og hljótt á meðan hann var að 

einbeita sér að þessu ... Einnig kemur fram í viðtalinu við Þengil að: 

... heima fyrir var hvatningin, ég var aldrei lattur, aldrei dregið úr þessu. Báðir 

foreldrar mínir sýndu forvitni, þau fylgdust vel með því sem ég var að gera. 

Viðmælendur sem vitnað er í hér minnast flestir á handverk og hefðir og hve 

mikilvægu hlutverki þessir þættir gegndu í tilveru þeirra. Einnig kemur fram að 

viðmælendur eiga það sameiginlegt að vera af listrænum ættum og að afar og ömmur 

ásamt foreldrum viðmælenda höfðu margir hverjir verkkunnáttu á sviði handverks og 

lista og komu kunnáttu sinni áfram til yngri kynslóðarinnar. 

4.2. Barna- og grunnskóli 

Viðmælendur mínir sögðu frá minningum sínum af barna- og grunnskólaárunum, 

hvernig mynd- og handmenntakennslu þeirra var háttað og áhrifin sem listrænir 

hæfileikar þeirra og staða í öðrum námsgreinum höfðu á sjálfsmyndina. 

Listgreinakennarar þeirra voru þeim eftirminnilegir og þá helst vegna hvatningar og 

umbunar af þeirra hálfu. Viðmælendur upplifðu töluverða breytingu á viðhorfum sínum 

og annarra til myndlistar og myndlistakennslu í unglingadeild, en það hafði ýmiskonar 

áhrif á þau sem einstaklinga. Afþreyingarviðhorf til listarinnar höfðu verið ríkjandi en 

með tilkomu markvissrar myndlistarkennslu viðmælenda breyttust þessi viðhorf, eins og 

einn þeirra lýsir: „ það er í fyrsta skiptið sem ég sé að þetta er bara hreinlega fag sko”. 

Mikilvægi og tilgangur kennslunnar varð þeim augljós og einsettu þeir sér að sannfæra 

aðra um sína upplifun af listgreinakennslunni og segir Helga sig hafa uppgötvað að 

„þetta er eitthvað sem fólk er ... eitthvað sem er hægt að læra“. 

4.2.1. Mynd og handmenntakennsla/hæfileikar. 

Viðmælendur sögðust flestir hafa skynjað listræna hæfileika sína og því hafi 

myndlistakennsla, á þeim tíma, verið mikilvægur þáttur í þeirra listuppeldi. Þeir sögðu 

jafnframt handavinnu, smíðar og saumakennslu hafa skipt máli og átt stóran þátt í að 

skapa þeim fjölbreyttari tækifæri til að virkja listþörf sína. Einnig minnast viðmælendur 
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kennara sinna á þessum sviðum, muna eftir nöfnum þeirra og hvernig umbun hafði áhrif 

á listræna og skapandi hugsun þeirra sem listrænna nemenda í barna- og grunnskóla. 

Helga minnist þess að fljótlega hafi komið í ljós að hæfileikar hennar á sviði 

sjónlistalista voru miklir og segir hún myndlistakennara sinn hafa verið stóran 

áhrifavald í sínu lífi:  

... Myndlistakennarinn sá náttúrulega hvað ég var flink ... og kannski átti hann 

þátt í því að ég fór yfirhöfuð í listnám. 

Tómas minnist þess að hafa átt vin á sama róli í myndlistinni og að myndlista- 

og handmenntakennararnir voru hvetjandi og krefjandi: 

Við vorum tveir ... sem voru bestir, annars var ég alltaf einn bestur. 

Myndlistarkennarinn hvatti mann rosa mikið áfram. Við vorum bæði í smíðum 

og saumum og ... handavinnukennarinn var rosalega hress og hvetjandi. 

Fleiri viðmælendur höfðu svipaða sögu að segja af upplifun sinni sem listrænir 

nemendur í grunnskóla og nefna sérstaklega kennara sína sem einstakar persónur í sínu 

lífi. 

...í barnaskóla ... þá fattaði ég fljótt að það var myndlistin sem ég hafði fram yfir 

aðra. Við vorum þarna 2 eða 3 í bekknum sem vorum ... betri en aðrir .... Svo 

kemur nýr myndlistarkennari .... Það hafði rosaleg áhrif á mig vegna þess að 

þarna var kominn alvörutöffari ... sem kunni þetta allt saman og hvatti mig 

mikið (Sölvi).  

 

Ég þótti góður í teikningu ... og fékk ákveðna örvun þess vegna, strax og ég 

byrja í myndmennt ... frá bæði myndlista- og handavinnukennaranum ... en 

áhugi minn var óvenjulegur fyrir handavinnukennarann vegna þess að það var 

þarna strákur sem fannst þetta gaman (Sindri). 

Í máli allra viðmælenda minna kemur fram að myndlista- og 

handavinnukennarar voru mikilvægir í lífi þeirra á unglingsárunum og muna þeir vel þá 

kennara sem höfðu hvað mest áhrif á sköpunargleðina og sjálfsmyndina. Hvatning 

kennaranna var með ýmsu móti og skipti viðmælendur mína máli varðandi sjálfstraust 

þeirra og eflingu sjálfsmyndar. Þannig upplifði Dóra myndlistartímana sem hvetjandi 

ánægjustundir og lýsir kennurum sínum á eftirfarandi hátt: 



40  

... myndlistakennararnir mínir voru yndislegir menn og ég fékk að njóta mín þar. 

... kennarinn minn leyfði mér að gera það sem ég hannaði sjálf ... Ég hafði 

rosalega þörf fyrir að fara eigin leiðir. 

Viðmælendur voru yfirleitt mjög áhugasamir í myndlistartímum og fundu sig í 

þeirri fjölbreytni sem einkenndi kennsluna. Myndlistarkennararnir lögðu fyrir 

áhugavekjandi verkefni og nemendur fengu tækifæri til þess að njóta sín: 

... hjá handavinnukennaranum prufaði maður bara allt, hún var mjög 

áhugavekjandi ... ég hafði mjög mikinn áhuga, en ég var alveg ömurleg í 

handavinnu (Ingunn).  

 

Í skólanum var ekkert skapandi ... teiknitímar sem bara einhver kennari kenndi. 

Ég fór í nýjan skóla þá breyttist þetta ... nýir ungir myndlistarmenntaðir 

kennarar komu þangað ... þetta var svona öðruvísi fólk ... það kveikti svolítið í 

mér og þau hvöttu mig. En þetta var alveg toppurinn á dvölinni í skólanum 

þessir myndlistatímar. Þar var líka ágætis smíða- og handverkskennsla 

(Þórarinn).  

Lilja segir frá sínum mynd- og handmenntakennurum og hvernig hún naut þess 

að vera í myndlist en telur þó að kennslan hefði mátt vera meira skapandi:  

Ég man vel eftir myndlista- og handavinnukennurunum mínum sko. Mér fannst 

alltaf rosalega gaman í þessu, þessum fögum. En þegar maður hugsar til baka 

var þetta nú kannski ekkert alltaf rosalega frjó ... myndlistarkennsla, hún var 

svolítið ... í föstum skorðum. 

Fleiri minnast á sterka þörf sína til að fara eigin leiðir í sköpuninni, en segja að í 

mynd- og handmenntakennslu hafi kennarar ekki alltaf verið tilbúnir að sveigja hjá 

kröfum á nemendur um að fara nákvæmlega eftir þeirra fyrirmælum. Íslenskir 

grunnskólar hafa ekki alltaf haft tök á að manna mynd- og handmenntagreinar með 

faglærðum kennurum og því hefur tíðkast að einn og sami kennari kenni allar 

námsgreinar. Þessar aðstæður upplifðu nokkrir viðmælendur og lýsa svo: 

... skemmtilegustu tímarnir voru náttúrulega í teikningu og handavinnu. Það var 

drátthagur karl sem kenndi okkur teikningu með því að teikna fyrirmyndir á 

töfluna og við áttum að herma eftir. Mér fannst það alveg ofsalega erfitt ... svo 



41  

leiðinlegt að ég var alltaf að breyta útaf og setja eitthvað annað inn á myndina 

og hann var ekkert voðalega glaður með það (Gunnur). 

 

... ég man eftir því ... að hann teiknaði skip uppá töflu og við áttum að teikna 

eftir. Ég teiknaði allt öðruvísi skip ... en kennarinn hann rak mig heim fyrir að 

fara ekki að fyrirmælum hans ... Það var annar kennari, sem hefur sennilega 

haft töluverð áhrif á það að ég hélt ... áfram að teikna, en hann hrósaði mér 

fyrir teikninguna (Þengill). 

Viðmælendur mínir virðast almennt sammála um að mynd- og 

handmenntakennarar hafi verið mikils virði í þeirra lífi og hafi veitt þeim stuðning við 

mótun og þróun sköpunargleði sinnar. Einnig kemur í ljós að viðmælendur höfðu sterka 

þörf fyrir að fara eigin leiðir í að skapa án þess að fara beint eftir ströngum fyrirmælum 

kennara sinna við að nálgast viðfangsefnið hverju sinni. 

4.2.2. Staða í öðrum námsgreinum 

Viðtölin sýna að staða viðmælenda var misjöfn í bóklegu námi og áttu nokkrir við 

bóklega námsörðugleika að stríða ásamt almennu áhugaleysi um annað nám, en mynd- 

og handmennt, og lýsa þeir upplifun sinni svo: 

... ég átti mjög erfitt með sko lestur ég var ein af þeim sem myndi sjálfsagt vera 

greind lesblind (Helga). 

 

Mér gekk mjög illa að læra að lesa, ég var örugglega með lesblindu. Ég var 

ágæt í stærðfræði og svona, skrifaði rosalega vel (Gunnur). 

 

... það eina sem var gaman í skóla það voru myndlist og íþróttir, annað þótti 

mér leiðinlegt. Ég var ekkert sérstakur í neinu ... ég hefði svo sem alveg getað 

lært en ég bara nennti því ekki (Sölvi). 

 

Ég var í algjörum tossabekk... ég lærði ekkert, þetta var bara fíflagangur ... Ég 

gekk ofboðslega úr námi og hafði engan áhuga á bóklegum fögum (Þengill). 

Aðrir viðmælendur upplifðu bóklega stöðu sína í námi á annan veg, en góður 

almennur námsárangur einkenndi námsferil þeirra: 

 ... mér gekk líka vel í öllu bóknámi og öllu (Dóra). 
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Ég var mjög fljótur að læra að lesa og svona, ég var alltaf með mjög góðar 

einkunnir (Þórarinn). 

 

Það var allt í lagi hjá mér í öðrum námsgreinum, ég var reyndar aldrei góður í 

leikfimi (Sindri). 

Þrátt fyrir að um sé að ræða hæfileikaríka nemendur, á sviði sjónlista, virðist 

barna- og grunnskólinn í heild ekki hafa komið til móts við þarfir þeirra, heldur voru 

það einstakir, eftirminnilegir myndlistarkennarar sem hvöttu viðmælendur mína til dáða 

og gáfu þeim þannig kjark til framtíðar. 

4.2.3. Unglingsár/sjálfsmynd. 

Á unglingsárunum var myndlistin stór þáttur í tilveru viðmælenda minna og mótaðist 

sjálfsmynd þeirra út frá því að hafa listræna hæfileika. Mikilvægur þáttur var að skapa 

sér tækifæri til að fá útrás í listsköpun. Skólinn veitti nemendum með listræna hæfileika 

margskonar tækifæri til þess að virkja sköpunargleði sína. Einn viðmælenda segir: „að 

þeir sem voru flinkir að teikna hafi verið svona sett í sérstök hólf” en þegar kom að því 

að skreyta þurfti skólann þá voru listrænir nemendur kallaðir til og fylgdi því mikill 

heiður að vera í þeim hópi, að vera valinn var nokkurskonar umbun fyrir að vera góður í 

einhverju. 

... við vorum látin teikna alltaf á töfluna um jólin og skreyta ... Ég var alltaf sett í 

að skreyta fyrir árshátíðir og svona (Helga). 

  

Við sem vorum best í teikningu fengum alltaf að teikna og skreyta töfluna, gera 

jólakortin og eitthvað svona sko. Ég man að þetta var einn af þessum fáu plúsum 

sem að maður fékk fyrir að geta teiknað (Gunnur). 

Tómas segir einnig að hann hafi verið valinn í slíkan hóp ásamt fleirum og að 

þau hafi fengið að teikna mörg saman og vinna hugmynd af stóru gluggaverki fyrir 

jólin: 

... Þá var smalað saman einum úr hverjum bekk sko og við fengum að gera 

tillögur og vinna þær. Síðan valdi kennarinn myndir frá þeim bestu. 

Þengill segir svo frá sinni umbun og upplifun:  
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... ég held að ég hafi verið 11 eða 12 ára ... þegar ég seldi mína fyrstu mynd ... 

þvílík upphefð það var sko .... En það er ekki fyrr en ég kem í gagnfræðaskóla að 

ég fæ hvatningu frá tveimur kennurum ... fæ 8-9 og 10 í teikningu.  

 

þegar ég útskrifast úr grunnskóla fékk ég verðlaun fyrir námsárangur í myndlist 

... fékk listaverkabók. Mér fannst það voðalega gaman því mér fannst ég alltaf 

vera skussi í skólanum (Sölvi). 

Fram kemur í viðtölunum hve mikilvægt það var fyrir viðmælendur mína að fá 

tækifæri til að sýna færni sína á sviði sjónlista. Að fá markvissa myndlistarkennslu 

innan skólans skapaði þeim umhverfi þar sem möguleiki var á að upplifa umbun fyrir 

listræna hæfileika. Að mati nokkurra þeirra voru listrænu hæfileikarnir það eina sem 

þeir höfðu, voru góð í eða sköruðu framúr. Umbunin hafði margvíslega birtingamynd 

svo sem að myndlistakennarinn setti valin verk uppi á vegg, hann valdi nemendur til 

þess að skreyta skólann, hrósaði nemendum og veitti þeim vitnisburð um 

framúrskarandi námsárangur. Umbun sem þessi skipti verulegu máli fyrir sjálfsmynd 

viðmælenda minna ásamt þeim tækifærum sem þeir fengu til þess að styrkja sig í 

listsköpun innan skólans og utan.  

4.3. Mótunarár 

Að loknum barna- eða grunnskóla, sem flestir luku með prófi, lá leið viðmælenda inn í 

framtíðina. Samkvæmt viðtölunum upplifðu þeir margskonar sýn á tilveruna á þessum 

tímamótum í lífi sínu. Ýmsar námsleiðir voru í boði fyrir þá sem ætluðu áfram í nám en 

einnig var nóg af störfum í boði fyrir þá sem það vildu. Þrátt fyrir þetta voru aðstæður 

viðmælenda til áframhaldandi náms ólíkar en þar kemur helst til fjárhags- og félagsleg 

staða þeirra. Það kemur þó sá tími í lífi allra viðmælenda að ákvörðun er tekin um að 

hefja listnám.  

4.3.1. Nám/störf  

Á þeim tíma sem barna- eða grunnskólanámi viðmælenda minna lauk urðu unglingar 

sjálfráða 16 ára og var það því eingöngu þeirra að ákveða hvert halda skyldi, hvað 

varðar frekara nám eða störf.  

Það voru nokkrir þættir sem urðu til þess að hver og einn fann sína leið að 

takmarkinu, listnáminu. Samkvæmt viðtölunum höfðu misjafnar skoðanir fólks á 
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listnámi áhrif á upphaflegar hugmyndir viðmælenda um listnám. Þetta varð til þess að 

sumir þeirra þurftu að fara töluvert langa leið að listnámi sínu vegna vöntunar á ytri 

hvatningu og skorts á skilningi á því hvað það er að vera listræn persóna með ríka 

sköpunarþörf og þrá að fara í listnám. 

Að lokinni ákvörðun sinni um að fara í listnám segja þessir viðmælendur svo 

frá: 

Það var náttúrulega hvatning frá mömmu að fara í einhvern skóla ... en námið 

átti að vera eitthvað gagnlegt. Ég var búin að skipta ansi oft um skoðun (Helga). 

 

Ég fór í ... skóla sem hafði sterka áherslu á listir ... ég var búin að ákveða þetta 

... foreldrar mínir létu þetta ganga í gegn (Dóra).  

Nokkrir viðmælendur telja sig ekki hafa sinnt listinni að neinu ráði strax eftir 

grunnskóla, telja þann tíma frekar hafa farið í að sinna félagslífinu, stelpum og bílum. 

Fram kemur í viðtölunum að vissulega voru viðmælendur meðvitaðir um að þeir þyrftu 

að skipuleggja framtíð sína, en samt sem áður ekki alveg ákveðnir í að hefja listnám: 

Svo kemur þarna smá pása þegar maður ...  fær bílpróf, þá eru það bara bílar 

og stelpur .... maður krotaði eitthvað en ekkert að mála eða neitt. Á þessum tíma 

... fer ég að hugsa hvað á ég að læra, hvað á ég að verða (Sölvi). 

Það voru fleiri svið listarinnar, en myndlistin sem heillaði en á tímabili hafði 

tónlistin náð allri athygli: 

... ég ætlaði að gerast poppari ... farinn að skoða stelpur og bara gjörsamlega 

gleymdi þessu ... ég hitti kennara sem segir við mig ... farðu í myndlist ... ég lauk 

sveinsprófi ... þá er myndlistaráhuginn orðinn svo mikill að ég var að hugsa um 

að hætta í iðnnáminu (Þengill). 

 

Félagsleg staða gat skipt máli þegar kom að því að velja sér listnám en það að 

tilheyra hópi og vera á meðal jafningja var mikilvægt: 

Ég var ekkert endilega ákveðinn í að fara áfram í myndlistarskóla en mig 

langaði alltaf að gera það. Þarna er í fyrsta skipti sem ég eignast kunningja sem 

að höfðu áhuga á myndlist. Með þeim var ekkert óeðlilegt að maður væri að 

sinna þessu áhugamáli (Þórarinn). 

 



45  

... það var ... ekki fyrr en ég varð ... 19 ára eða ... tvítug ... ég fór í 

framhaldsnám ... fann mig ekki og hætti. Ég man enn eftir ... umfjöllun um nýja 

mynd- og handmenntabraut. Ég vissi samstundis að þetta var sú braut sem ég 

ætlaði. Þannig að þetta blundaði alltaf í mér ... en ég hafði ekki verið með neina 

drauma um listnám (Ingunn). 

Þrátt fyrir að sumir viðmælenda upplifðu biðstöðu hvað varðar listnám og væru 

að sama skapi leitandi í tilverunni, þá voru aðrir ákveðnir í hvað þeir vildu taka sér fyrir 

hendur og höfðu stefnt að því að fara í listnám, eins og fram kemur í viðtölunum: 

Ég var búinn að ákveða ... mjög fljótt hvað mig langaði að gera, ég ætlaði að 

fara í eitthvað svona ... það var aldrei inni í myndinni ... að fara í viðskiptafræði 

eða læra smið eða eitthvað svoleiðis (Tómas).  

Þeir sem voru leitandi í fyrstu, tóku að lokum ákvörðun um að fara í listnám:  

... vissi bara að ég færi í eitthvað listnám ... Ég fór ... að vinna einn vetur ... en 

ég teikna alltaf helling heima á kvöldin, bara sjálf. Þegar ég var 18 þá fór ég 

utan í listaskóla (Lilja). 

 

 ... ég var strax farin að spá mikið í að fara í listnám ... ég alveg viss að þarna 

ætlaði ég að fara inn, ég varð alltaf sannfærðari og sannfærðari sko (Gunnur). 

 

Ég man að ég fór á arkitektúr námskeið ... Þetta var undir lok framhaldsskólans 

og ég var eitthvað farinn pæla í hvað ég ætlaði að læra. Helst einhverja hönnun 

og arkitektúr, ekki beint myndlist (Sindri). 

Listáhugi viðmælenda minna og löngun til listnáms virðist hafa blundað með 

þeim, en ekki komið upp á yfirborðið hjá öllum fyrr en sköpunarþörf þeirra fór að segja 

verulega til sín. Biðstaða á unglingsárum var algeng og voru persónulegar aðstæður 

viðmælenda ástæðan. Að lokum tókst þeim öllum að fóta sig í tilverunni og ná tökum á 

innri vilja sínum, sem sagði þeim að leggja á vit listarinnar. 

4.3.2. Ákvörðun/tækifæri 

Viðmælendur mínir sögðu frá aðstæðum sínum til listnáms, en aðgengi að skólum sem 

buðu upp á slíkt nám var háð búsetu. Einnig höfðu fjölskylduaðstæður áhrif þar sem 

börn voru til staðar í lífi nokkurra viðmælenda og gerði það nám erfiðara en ekki 



46  

ógerlegt. Tækifæri til listnáms á Íslandi hafa verið staðbundin undanfarin ár þar sem 

kennsla á því sviði hefur aðeins verið til staðar á fáeinum stöðum á landinu.  

Helga og fleiri viðmælendur minnast þeirra möguleika og aðstöðu sem þau 

höfðu til þess að stunda listnám og segja: 

Ég er orðin tveggja barna móðir ... þegar ég tek ákvörðun um að fara í 

myndlistaskóla. Þetta var ... togstreita ... en ég lét mig hafa það ... ég fann að 

það var eitthvað sem ég virkilega gat gert, ég var klár í þessu og leið mjög vel 

með það. 

Þrá til þess að breyta um umhverfi var eitt þeirra atriða sem opnaði möguleika til 

listnáms: 

... ég bara ætlaði aftur burt ... mér fannst umhverfið aðþrengjandi ... mér fannst 

ég einhvernvegin ekki geta verið sú sem ég var ... ég ... sótti ... um 

myndlistarskóla og komst inn (Dóra). 

 

... ekki ætla ég bara að vera í þessu, ... svona vonlausri vinnu. ... sé blaðagrein 

um myndlistarskóla ... ég hafði samband ... það var ákveðið að ég færi í 

myndlistarskóla um haustið (Sölvi). 

Ánægja vegna góðra kynna af listnámi stuðlaði að ákvörðun: 

Mér þótti myndlistarbraut bjóða upp á svo frábært nám ... svo þegar ég hélt 

áfram í myndlistarskóla, fannst mér það varla vera skóli ... þetta var náttúrulega 

bara gleði og ánægja, það var svo gaman sko (Ingunn). 

 

Eftir menntaskóla fór ég beint  áfram í myndlistarskóla (Þórarinn). 

Nokkrir viðmælenda minna upplifðu togstreitu á þessum tíma, sem stafaði 

aðallega af fjölhæfni þeirra á sviði bóknáms, lista- og handmenntagreina og því að þurfa 

að velja á milli: 

... músíkin hentaði mér svo vel ... var svo dásamleg að ég var að spá í að fara út 

í sönginn ... en ég valdi hina leiðina. Ég fór þarna í inntökupróf í myndlistaskóla 

og náði, en sótti líka um ... í háskólanum, fannst það eitthvað spennandi ... ég 

skil ekki hvað mér gekk til (Gunnur). 
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Ég fór í inntökupróf í leiklist .... Ég fór held ég tvisvar sko ... datt svo aftur út og 

þá bara hélt ég hinu strikinu og fór í myndlistina og sé reyndar ekkert eftir því 

(Tómas). 

 

Ég ... skráði mig í verkfræði, var þar í hálfan vetur, það var nóg ... ég fór að 

kenna stærðfræði .... Ég var samt að hugsa um að fara í einhvern arkitektaskóla 

... þennan vetur er ég á námskeiði og heyri þar talað um myndlistarskóla og ég 

henti saman ... umsókn og komst inn. Ég segi nú stundum að það hafi verið 

hálfgerð tilviljun að ég er í þessu ... en auðvitað er það náttúrulega ekki þannig 

(Sindri).  

Þengill lauk sveinsprófi í sinni iðn. Að því loknu heldur hann áfram listnámi 

sínu sem hann hafði stundað samhliða iðnnáminu og segir: 

... og þá er ekki aftur snúið, það er alveg á hreinu, þá er brautin alveg rudd sko, 

þá er maður alveg búinn að fókusera á myndlistina. 

Ungt fólk, á tímum viðmælenda minna, virðist ekki hafa verið vel upplýst þegar 

kom að ákvörðun um frekara nám, að loknum grunnskóla. Þegar ákvörðun var tekin um 

að fara í bóklegt nám kom í ljós að ákvörðunin var ekki rétt. Innri togstreita og tilraunir 

til náms einkenndi viðmælendur á þessu tímabili, en leiddi þá jafnframt að þeirri 

ákvörðun að fara í listnám. Fram kemur í viðtölunum að mikil ánægja fylgdi 

ákvörðuninni um að hefja listnám og kemur fram hjá nokkrum viðmælendum að þarna 

hafi þeir fundið sig, eignast vini í listinni og áttað sig á að þetta var það sem þeir vildu 

gera og fást við í framtíðinni.  

4.3.3. Samfélag/viðhorf  

Þegar viðmælendur mínir höfðu tekið ákvörðun var ekki aftur snúið þrátt fyrir að 

viðhorf annarra til listnámsins væru misjöfn og jafnvel letjandi fyrir viðmælendur, 

frekar en hvetjandi. Aðstandendur höfðu margir hverjir sína skoðun og komu henni 

hiklaust á framfæri vegna reynslu sinnar af listamönnum og almennum viðhorfum til 

þeirra. 

Að upplifa neikvæð viðhorf umhverfisins til ákvarðanatökunnar um að fara í 

listnám var birtingarmynd mótlætis fyrir marga viðmælendur. Þeir létu það þó ekki á sig 

fá og héldu ótrauðir áfram sínum fyrirætlunum. Þeir lýsa aðstæðum sínum þannig:  
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... þetta þótti náttúrulega ekki flott, foreldrar mín álitu þetta beinustu leið til 

glötunar (Helga). 

 

Það var svona misjafnt hvað fjölskyldunni fannst um þetta ... þetta að verða 

listamaður, hverjum dettur það eiginlega í hug (Þórarinn). 

 

... mamma fussaði og sveiaði, henni fannst þetta alger óþarfi ... Hún vildi að ég 

færi í menntaskóla, menntaveginn og færi í einhverjar embættismannastéttir eins 

og hennar fólk gerði (Gunnur). 

Ákvörðunin að hefja listnám var álitamál umhverfisins og kom það í hlut 

verðandi listnema að réttlæta val sitt: 

... það er þetta annars vegar að gera eitthvað spennandi og hins vegar að gera 

eitthvað skynsamlegt ... Ég held að ég hafi sannfært föður minn með því að fara 

í hönnun. Það hefði örugglega ekki gengið hefði ég farið í málunardeildina ... 

það var bara þannig sko ... þeir áttu ekki í grautinn ... þurfa að betla styrki frá 

bænum og eitthvað svona, það var bara viðhorfið sem var (Tómas). 

 

... Þessi ákvörðun olli miklum deilum í fjölskyldunni ... þannig að ég laug því 

bara að ég væri að fara í myndlist til þess að verða myndlistarkennari. Þá var 

þetta samþykkt ... því kennari vinnur og hefur laun en ég ætlaði aldrei að verða 

kennari (Sölvi). 

Það voru þó ekki allir viðmælendur mínir sem fengu neikvæð viðbrögð við vali 

sínu á listnámi, sumir fengu stuðning og hvatningu bæði beint og óbeint. Þeir segja: 

Ég minnist þess ekki að einhver af fjölskyldunni hafi verið hissa sko ... Það er 

ekki fyrr ég byrja í skólanum úti ... en þar voru margir nemendur mikið eldri en 

ég. Þau höfðu mörg ekki fengið að fara í listaskóla og voru því búin að læra 

eitthvað annað áður en þau fóru í listnámið (Lilja).  

 

... ég held að mamma hafi vonað að ég yrði smiður ... En það var aldrei þannig 

... að ég fyndi neinn þrýsting frá þeim, en að ég hafi beinlínis verið hvattur, ég 

get ekki sagt það ... en alls ekki lattur heldur (Þengill). 
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Eins og kemur fram í viðtölunum voru viðhorf annarra en viðmælendanna sjálfra 

til listnáms og listamanna afar misjöfn. Í þessum almennu viðhorfum fólst það helst, að 

því að fara í listnám fylgdi ákveðin áhætta, því talið var að ekki væri hægt að lifa af 

listnámi né listinni. Engin föst innkoma fylgdi starfi listamannsins og líferni þeirra þótti 

ekki eftirsóknarvert. Það var viðmælendanna að leiðrétta þessi viðhorf og réttlæta nám 

sitt þannig, það skipti þá máli að fá samþykki aðstandenda. Hvort heldur viðmælendur 

þurftu að nota ýmis konar aðferðir við að réttlæta ákvörðun sína um að fara í listnám 

eða nutu mikils stuðnings frá upphafi við val sitt þá virðist það ekki hafa haft nein áhrif 

á það að þeir hófu allir formlegt nám í listaskóla. 

4.3.4. Listnám 

Eftir að hafa tekið þá stóru ákvörðun að fara í listnám og staðið af sér alla neikvæða 

gagnrýni á þessa ákvörðun sína kemur fram hjá viðmælendum mínum að listnámið og 

skólagangan hafi yfirleitt verið samkvæmt væntingum. Einnig kemur fram að þegar þeir 

stóðu frammi fyrir því velja sér leiðir innan listaskólanna var margt sem kom til greina. 

Það kom fyrir að viðmælendur töldu kennara, fyrirkomulag kennslu og kennsluhætti 

ekki henta sínum vonum og væntingum en fundu á endanum sína leið til þess að 

þroskast í listnáminu og ljúka skólanum. 

Helga gerir grein fyrir listnámi sínu í viðtalinu og tekur fyrir nokkra áhersluþætti 

í kennslunni eins og módelteikningu og kennslu í ýmsum aðferðum. Eins á við um 

nokkra aðra viðmælendur en þeir höfðu sitt hvað að segja:  

Ég gekk í gegnum myndlistarskóla af málarabraut ... sem var reyndar mjög 

mikið eins og fjöltæknibraut ... þannig að við sem sagt lærðum alls konar tækni, 

ekki bara málverkið, en hins vegar var módelteikning,, sko daginn inn og daginn 

út (Helga). 

 

... ég var í þessu í 3 ár ... síðasta árið þá var ég bara að mála málverk ... 

prófessorarnir komu bara af og til, en það var ekkert svona prógramm, ég var 

bara þarna og málaði ... Það var bara fínt svo útskrifaðist ég (Sölvi).  

 

... við vorum ... bara tveir sem vorum í málaradeildinni ... hinir allir fóru í 

kennarann ... það var enginn munur á þessu, þetta var alveg eins ... nema ég fór 

ekki í uppeldis og kennslufræðina sko (Þengill). 
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Sindri var ánægður með nám sitt en hafði tök á að stjórna námstíma sínum 

þannig að hann lyki námi af tveimur námsbrautum samtímis. Það sama er hins vegar 

ekki hægt segja um Þórarinn. Hann var ekki ánægður með þá kennslu sem hann fékk í 

sínu listnámi, en lýkur því samt sem áður. 

Ég man eftir t.d. þegar ég var í mótunaráfanga þá var ég í módeli á sama tíma. 

... smíðin var alveg niður í kjallara og módelið var uppi á efstu hæð og ég hljóp 

alltaf niður í öllum pásum ... setti slípirokk í gang og var að djöflast á einhverju 

málmdrasli eða sjóða saman eða hvað það nú var, í öllum pásum ... Þannig að 

ég tók þarna tvöfalt nám á einum vetri og ég útskrifaðist á réttum tíma úr 

tveimur deildum (Sindri). 

 

... mér fannst þetta frekar dauft tímabil ... ekki mikil kennsla ... svona klassísk 

tæknileg kennsla ... Við teiknuðum mikið módel og svoleiðis ... en það vantaði 

alveg að það væri talað við mann og reynt ... að fá mann til að hugsa og líka 

bara um svona ýmsar upplýsingar um myndlist sko. ... ég hafði kannski svolítið 

sveitó hugmyndir um þetta, myndlist var annaðhvort skúlptúr eða málverk 

(Þórarinn). 

Samkvæmt viðtalinu upplifði Tómas miklar tæknibreytingar á sínum námstíma í 

listaskóla, telur nám sitt hafa byggst að mestu á sjálfsnámi og segir: 

Ég man eftir því þegar fyrsta hönnunarforritið kom ... þá pantaði skólinn 

myndbönd sem var kennsluefni, við lágum bara yfir þessu ... það voru eiginlega 

bara við í bekknum ... sem vorum að uppgötva þetta sjálf .... 

Ingunn telur listrænan grunn sinn úr framhaldsskóla hafa verið afar góðan og 

skipti það hana miklu máli í listnáminu:  

... ég hefði ekki viljað fara í hönnunina fyrr ... mér fannst ég standa framar ... En 

oft háði það manni kannski líka ... ég var oft með fyrirfram ákveðnar hugmyndir 

og þurfti aðeins að skrúfa mig til baka ... ég hefði ekki viljað fara án þess, alls 

ekki. 

Nokkrir viðmælenda upplifa efasemdir við upphaf námstímans og einnig þegar 

töluvert var liðið á námið. Þegar Lilja hóf nám sitt í listinni er hún staðráðin í að læra 

það sem henni var kærast, en á tímabili fær hún efasemdir um að hún sé á réttum stað: 
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Ég var 4 ár í þessum skóla og var í mínu fagi ... en fékk svona smá tímabili hvort 

ég ætti að skipta yfir í annað fag eða, í aðra grein ... var eitthvað svo efins. Ég 

gerði það þó ekki og hef aldrei séð eftir því. 

Gunnur taldi sig ekki vita hvað hún ætlaði að læra þegar hún kom inn í 

listaskólann og segir: 

... ég var alltaf að spá í að gera eitthvað praktískt ... fer örugglega bara í 

kennaradeildina eða eitthvað ... Svo ... fann ég mitt svið ... Ég man þegar ég kom 

þangað inn ... hugsaði ég bara, já, það er hérna sem ég á að vera ... Ég var 

mjög fljót að læra alla þessa tækni ... mér gekk alltaf rosalega vel í þessu ... 

þetta lá algerlega opið fyrir mér sko (Gunnur). 

Fjölbreytni listnámsins, almennt, opnaði augu viðmælenda minna fyrir nýjum 

möguleikum í sköpun verka sinna, á meðan á listnáminu stóð. Aðferðir og nálgun 

viðfangsefna var margskonar og fór það eftir deildum innan skólanna hverjar 

áherslurnar voru. Þó virðast flestir hafi fengið sama akademíska grunninn, eins og t.d. 

módelteikningu. Aðferðir viðmælenda við að tileinka sér námsefnið voru margskonar en 

nokkrir minnast á sjálfsnám í viðtalinu. Sjálfsnám nemenda var með þeim hætti að 

kennari hafði eftirlit og nemandinn vann sjálfur að sínum verkefnum, las sér til og 

kynnti sér þau atriði sem honum þótti nauðsynleg. Þetta einkenndi sumar deildir innan 

listaskólanna og nýttu viðmælendur sér þær aðstæður í flestum tilfellum á jákvæðan hátt 

og nutu þess frelsis sem fylgdi slíku fyrirkomulagi. Einnig kemur fram hversu mikils 

virði það er að koma inn í listaskóla með góðan grunn, að vera búin að læra grunnatriðin 

í myndlistinni. Flestir nutu sín á þessum námsárum og upplifðu námið sem 

ánægjustundir. 

4.4. Listamaður 

Eins og kemur fram í viðtölunum hafa flestir viðmælendur mínir listtengd störf að 

aðalstarfi í dag, ýmist sjálfstætt starfandi listamenn, í kennslu eða annað. Á sviði 

listarinnar eru margar ólíkar leiðir að markmiðum og hefur viðmælendum orðið það 

ljóst á leið sinni í gegnum lífið. Hver og einn hefur fundið sinn eigin persónulega farveg 

og þar með leið sem þeir hafa farið að þeim tímapunkti sem þeir standa á í dag. 
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4.4.1. Viðbótarnám erlendis 

Framhaldsnám erlendis heillaði alla viðmælendur mína að loknum listaskóla. Að fá 

tækifæri til þess að kynnast framandi sviðum listarinnar í öðru landi var aðlaðandi en 

aðstaða þeirra til utanfarar og frekara náms var misjöfn. Nokkrir viðmælenda nýttu sér 

þau tækifæri sem þeir höfðu til þess að fara í lengra listnám og stefndu að því að ljúka 

námi sínu með prófgráðu sem gæti nýst þeim síðar. Algengt var að viðmælendur lykju 

námi sínu á tveimur til fimm árum, en það fór eftir því um hvaða prófgráðu var að ræða 

og hversu áhugavert námið var. 

Helga segir sig hafa fengið tækifæri til þess að fara utan til frekara náms, en 

hennar heimilisaðstæður urðu til þess að ekkert varð af því: 

Ég hafði nú hugsað mér að fara út í nám ... var nú búin að fá mjög jákvætt svar 

frá Kaupmannahafnar akademíunni ... það varð nú einhver töf á því ... ég 

eignaðist barn. Þannig að ég frestaði för ... sá að ég myndi nú svo sem ekki fara 

langt með ungabarn (Helga). 

Samkvæmt viðtölunum kemur í ljós að mismunandi fjölskylduaðstæður tengjast 

aldri viðmælenda minna, en það voru frekar þeir sem yngri voru sem fóru í 

framhaldsnám erlendis. Dóra og fleiri viðmælendur fóru utan í nám og segja svo frá 

reynslu sinni þar:  

... akademían var byggð þannig upp að í raun áttir þú að vera ... komin af stað 

með þinn starfsferil ... Það fengu allir sína vinnustofu og svo voru fullkomin 

verkstæði sem við höfðum aðgang að ... svo komu gestaprófessorar af og til, til 

þess að meta vinnuna. Það var mikið ferðast um og farið á sýningar ... svo 

náttúrulega endalaus umræða og gagnrýni (Dóra). 

 

Ég sæki um skóla í tveimur löndum en frá öðrum þeirra fékk ég afsvar ..., ég fer 

út. Strax á öðru ári er ég orðinn aðstoðarkennari og er á launum ... Við unnum 

sjálfstætt á vinnustofum og verkstæðum en prófessorinn sem átti að fylgja okkur 

kom eiginlega aldrei (Þengill). 

Hugmyndir af listaskólum erlendis komu í flestum tilfellum í gegnum vini, 

kunningja og kennara: 

Ég frétti af góðum skóla úti og ákveð að fara þangað. Ég þurfti að vinna í eitt ár 

og var að mála á kvöldin og nóttunni ... En þennan tíma ... fram að skóla notaði 
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ég til þess að fara á námskeið ... að læra nýtt tungumál ... Eftir fyrsta árið fékk 

ég verðlaun í skólanum fyrir námsárangur. Það var nú aðallega heiðurinn ... 

samt einhver peningur ... svo útskrifast ég fimm árum síðar og fer heim, ég vildi 

ekki vera þarna lengur (Sölvi). 

 

Ég fer upphaflega utan í nám sem gestanemi ... Síðan skipti ég og fer til annars 

lands þar var nýlegur skóli ... sem var svona öðruvísi hugsaður. Fyrstu tvö árin 

var ég mest með málverk og teikningar og svo var ég mjög mikið að vinna með 

teikningar og ljósmyndir, seinni hlutann. Ég hugsa að ég hafi augljóslega haft 

forskot því að ég hafði mjög góðan tæknilegan grunn sko frá Íslandi (Þórarinn). 

 

Ég sótti um skóla erlendis og komst inn ... var þar í tvö ár. Í skólanum vorum við 

með vinnustofur undir eftirliti prófessora ... svo voru nemendasýningar einu 

sinni á ári, eða svona stúdíósýningar (Sindri).  

 

... þegar ég var á 4. ári var ég strax ákveðin í að fara út .... Ég ætlaði að vera 

þar í tvö ár en vegna fjölskylduaðstæðna var ég aðeins eitt ár (Gunnur). 

Tilgangur með náminu erlendis var ekki eingöngu til þess að efla sig og styrkja í 

listinni heldur var einnig hugað að undirbúningi fyrir listgreinakennslu. 

Tveimur árum eftir að ég kláraði hér heima þá fór ég út og lærði fleiri 

tækniatriði á mínu sviði. Ég vildi skipta um umhverfi og prufa bara eitthvað nýtt. 

Fyrst tók ég uppeldis og kennslufræði og fór svo út ... þetta var tveggja ára nám 

... þetta var mjög gaman sko og ég lærði mjög mikið. Skólinn er mjög 

framarlega í minni grein (Ingunn). 

Viðbótarnám viðmælenda gaf þeim innihaldsríka reynslu og flestir sögðu að 

grunnnám þeirra í listum hér á Íslandi hafi gefið þeim forskot í náminu erlendis, vegna 

þess hversu vel þeir voru undirbúnir. Einnig minnast þeir á kennsluaðferð í sínum 

skólum þar sem prófessor kemur af og til á vinnustofu og hefur eftirlit með vinnu 

nemenda. Það virðist ekki alltaf hafa skilað sér til þeirra þar sem heimsóknir voru 

stopular. Viðmælendur tengdust margir menningu þeirra landa þar sem námið var 

stundað og tileinkuðu sér þær kennslu- og námshefðir sem voru ríkjandi á hverjum stað. 
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Allir luku þeir framhaldsnámi sínu og stóðu að lokum frammi því að þurfa að ákveða 

framtíðina, enn á ný. Stefna var tekin; að hafa í sig og á, koma heim og fara að vinna.  

4.4.2. Störf að loknu listnámi  

Eins og fram hefur komið þá fóru ekki allir viðmælendur mínir í framhaldsnám í listum 

heldur luku eingöngu grunnnámi sínu. Þrátt fyrir það voru þeir allir í sömu sporum 

þegar kom að því að finna eða móta sér starfsvettvang. Þeir höfðu lokið námi sínu og 

þurftu að finna sér lifibrauð sem fyrst. Þeir fengust við ýmiskonar störf sem voru í boði, 

sum þeirra voru listtengd og önnur ekki. Nokkrir höfðu velt því fyrir sér hvort þeir ættu 

að koma heim að loknu náminu erlendis, eða ekki, dvelja kannski frekar lengur í 

námslandinu og skapa sér framtíð sem listamenn þar. 

Fram kemur í viðtölunum að viðmælendur mínir gerðu ýmislegt til þess að afla 

sér lífsviðurværis og gegndu því ýmiskonar störfum hvort sem þau voru listtengd eða 

ekki. Að halda námskeið í listum var ein leið til að sjá fyrir sér en námskeiðin voru 

vinsæl og voru nokkrir viðmælendur sem fóru inn á þann vettvang, en unnu samhliða að 

sinni eigin listsköpun: 

Ég hélt listtengd námskeið og svona ... en hef gert ýmislegt til þess að hafa í mig 

og á og stundum komu sko mánuðir þar sem ekkert var til og stundum var nóg til 

þannig að þetta er svolítið erfiður róður. Á sama tíma var ég með mína eigin 

vinnustofu og vann þar eins og ég gat (Helga). 

Að setja á fót eigið fyrirtæki var hugmynd sem nokkrir framkvæmdu að loknu 

námi sínu. Slíkur rekstur gekk misjafnlega vel. 

Þegar ég kem heim ... ákvað ég að vinna sjálfstætt ... og hélt námskeið í listum. 

Ég stofnaði fyrirtæki ... ég er ekki nógu mikil bisnessmanneskja, ég náði ekki að 

koma því þannig að ég gæti lifað af því. Fyrir tilviljun dett ég inn í 

myndlistarkennslu ... en á sama tíma er ég með eigin vinnustofu og held 

sýningar (Dóra).  

 

... ég setti strax upp verkstæði, ég vildi ekki fara að kenna í einhverjum skóla ... 

ég vildi að þetta yrði mitt aðalstarf .... Ég hélt nokkrum sinnum námskeið ... þá 

kynntist ég ... yndislegum manneskjum ... mér fannst það innspírandi ... þetta 

gerði ég svo nokkra vetur (Lilja). 
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Að loknu námi setti ég sko upp vinnustofu ... En þetta er illa launað og mikið 

hark .... Ég var alltaf með ... námskeið og fer alltaf um landið, einu sinni til 

tvisvar á ári ... og er svo erlendis líka með námskeið ... þannig að þetta hefur 

svona undið upp á sig sko (Ingunn). 

Þeir viðmælendur sem höfðu hugleitt að vera lengur í námslandi sínu sögðu 

ástæðu fyrir þeim hugleiðingum vera margþætta, en byggjast þó aðallega á útrásarhug, 

atvinnutilboðum og fjölskylduaðstæðum. Einnig voru það atvinnutilboðin og 

fjölskylduaðstæður sem hvöttu þá til þess að fara heim og leita tækifæra til að nýta nám 

sitt og reynslu erlendis frá. Eftirfarandi byggist á frásögnum viðmælenda af 

ákvörðunum sínum: 

Mér bauðst áframhaldandi kennsla þarna úti og gull og grænir skógar sko, En 

ég ákveð ... að fara heim, mér fannst einhvern veginn ég þurfa að fara heim. ... 

mér var boðin kennsla ... Í raun og veru er ástæðan fyrir því að maður fer út í 

þetta sú að fjölskyldan stækkar, það var ekkert um annað að ræða (Þengill). 

 

Kannski hefði maður átt að vera lengur og láta reyna á það hvort maður gæti 

lifað. Því að eftir að ég kom heim var þetta allt svo erfitt sko ... Ég fæ vinnu sem 

tengdist minni sérgrein ... en ekkert sérstök laun ... Þetta var algert sjokk sko ... 

enginn tími til að mála ... Þetta var bara kúltúrsjokk (Sölvi). 

Sindri segir stöðu sína að loknu námi hafa verið nokkuð sérstaka þar sem hann 

tengdist inn í fjölskyldu sem bjó erlendis. 

... ég settist að í öðru og framandi landi en konan mín hafði fengið vinnu þar. 

Fyrst var ég bara heima í rauninni, en á endanum fékk ég þarna smá vinnu sko í 

menntaskóla ... en við vorum þarna í 4 ár ... ég var með ágætis vinnuaðstöðu ... 

Við ákveðum að flytja heim ... prófa eitthvað annað ... þá sótti ég ... um 

myndlistarkennarastarf sko og fékk, síðan hef ég verið að kenna á ýmsum 

skólastigum samhliða listsköpuninni. 

 

Þegar ég kom heim réði ég mig sem myndlistarkennara í grunnskóla og ætlaði 

bara að vera þar í einn vetur ... Ég kenndi öllum skólanum ... myndlist ...  Þetta 

var sko eldskírn, alger ... ég var alltaf með vinnustofu og ... sýndi alveg þrjú 
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fyrstu árin mín hér. Eftir það fór ég að kenna í framhaldsskóla ... en á þessu 

tíma var ég líka í kennararéttindanáminu (Gunnur).  

 

Það hefur alltaf verið efst í huganum að starfa sem listamaður ... en ég hef alltaf 

unnið eitthvað annað með allskonar vinnu sem hefur verið auðvelt að fá, aðeins 

kennslu og svo umönnunarstörf ... og svo verkamannavinnu ... og það hefur 

verið bara allt í lagi ... (Þórarinn). 

Viðmælendur létu það ekki á sig fá að þurfa að vinna ýmiskonar störf að loknu 

námi, til þess að hafa í sig og á. Þær starfsgreinar sem þeir leituðu helst í og kröfðust 

ekki fagkunnáttu voru t.d. almenn verkamannavinna og umönnunarstörf. Nokkrir þeirra 

höfðu ríka þörf fyrir að koma þekkingu sinni á framfæri og völdu þá leið að kenna sitt 

fag, hvort sem um var að ræða námskeiðahald eða kennslu inni í skólum, en þar var 

krafist fagkunnáttu á sviði lista. Eins og fram hefur komið þá fengust flestir við einhvers 

konar myndlistarkennslu samhliða eigin listsköpun. Þrátt fyrir það minnist einn 

viðmælandi minn á þau viðhorf eða klisju sem oft hefur heyrst: „að myndlistamenn sem 

fara út í kennslu geri það vegna þess að þeir ná ekki tökum á listinni”. Eigin listsköpun 

fylgdi viðmælendum þrátt fyrir að vera ekki aðalstarf þeirra en draumur margra um að 

vera sjálfstætt starfandi listamenn var til staðar og litu þeir því á önnur störf sem 

tímabundið ástand.  

4.4.3. Staðan í dag 

Í viðtölunum gerðu viðmælendur mínir grein fyrir stöðu sinni í dag sem starfandi 

listamenn og hvernig þeir lifa sáttir við lífið, tilveruna og listina. Eins og komið hefur 

fram þá var leiðin misjöfn að því markmiði, að verða starfandi listamaður. Sumir hafa 

það nú að aðalstarfi en aðrir ekki. Nokkrir viðmælenda minna hafa hlotið 

listamannalaun og styrki. Slíkt stuðlar að því að geta starfað óheft að listsköpuninni en 

þeir telja þó að það að starfa sjálfstætt sem listamaður geti verið afar torsótt leið. Ýmsar 

hindranir hafa orðið á vegi þeirra en hver og einn hefur yfirstigið þær og mótað sinn 

farveg. Eftirfarandi kemur fram í viðtölum við þá sem hafa listina að aðalstarfi: 

Ég hef verið mjög meðvituð um það að það þyrfti að koma sér á framfæri ef 

maður ætlar ... að lifa af þessu sko .... eitt af því sem ég gerði var að reka gallerí 

og sýndi líka sjálf. ... þá þurfti ég ... að fá styrki ... til þess að geta gert þetta. Ég 

var bæjarlistamaður og naut þess í hálft ár .... Svo bíður maður bara eftir því að 
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fá starfslaun frá ríkinu ... Mér finnst ... að ég eigi bara alla veröldina framundan 

(Helga). 

Eftir að hafa staðið í ströngu við að fóta sig í tilverunni er farvegurinn endanlega 

fundinn: 

Eitt haustið ... tek ég þá ákvörðun að ég nenni ekki að standa í þessu, ég bara 

ætla að vera myndlistarmaður ... ég segi upp vinnunni og allir brjálaðir 

náttúrulega ... fórna öllu ... Ég fékk listamannalaun og stofna gallerí ... Líf mitt í 

dag gengur út á að mála .... mér gengur vel ... en ég ætlaði nú að vera miklu 

frægari, en ég lifi af listinni án þess að vera á styrkjum eða í vinnu (Sölvi). 

Háleit markmið eru mörgum listamönnum eiginleg og telja sumir leiðina að 

þeim vera forréttindi í sínu lífi: 

Ég er starfandi myndlistamaður en tel markmiðinu ekki náð, það er svo mikið 

meira sem mig langar til að gera ... Ég hugsa ... minna innan kerfisins, ég er 

svona svolítill kolbítur, ég er svona hægfara listamaður. ... þetta eru ... 

forréttindi að vera listamaður ... Ég hef ... fengið fínar sýningar úti, en aldrei 

fengið pening hér .... Þetta miðast allt við hvernig manni gengur að vinna ... og 

þá náttúrulega verður það sýnt á endanum (Þórarinn). 

 

Ég lifi af list minni í dag. Ég markaðsetti mig ekkert markvisst, mér finnst þetta 

bara hafa þróast ... Ég hef farið og endurmenntað mig ... en maður þarf að hvíla 

sig svolítið á þessu ... Ég er að vinna í samvinnu við aðra þar sem verkin mín 

eru hluti af hönnuninni ... Mér finnst forréttindi að fá að vinna sem listamaður, 

... þó að þetta sé auðvitað stundum mjög erfitt. Einhvern veginn er vinnan lífið 

og lífið er vinnan, þar eru ekki greinileg landamæri (Lilja). 

Hluti viðmælenda minna hefur listina ekki að aðalstarfi, en þeir eru í listtengdum 

störfum og sinna list sinni samhliða því. Þeir lýsa stöðu sinni í dag á eftirfarandi hátt: 

Ég hef fengið starfslaun listamanna og það ... ýtti mér af stað í að láta reyna á 

það hvort að ég gæti komið almennilega undir mig fótunum ... sem sjálfstætt 

starfandi listamaður ... Ég er við kennslu á námskeiðum og kenni í ... skóla 

ásamt því að fást við eigin listsköpun og sýningar (Dóra). 
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Ég hef alltaf málað með kennslunni og haldið sýningar sko ... Ég hef hlotið 

starfslaun listamanna ... Stundum er maður með hugann við málverkið og 

myndlistina, ekki bara við kennsluna ... maður verður dálítið svona tvískiptur 

sko. Ég vil halda kennslunni ég kann vel við mig þar, þetta er líka starfsöryggi 

(Þengill). 

Kennsla er eitt þeirra starfa sem viðmælendur mínir hafa lagt fyrir sig. Þeir vinna 

tvískipt annars vegar er það vinna með nemendum og hins vegar er það listamaðurinn 

sem skapar: 

Ég hef tvisvar fengið listamannalaun ... þá ætlar maður bara að sigra heiminn ... 

og vera atvinnumyndlistamaður. Svo líður þetta tímabil og þá stend ég 

náttúrulega uppi ... atvinnulaus. En þá fæ ég kennslu ... það eru rúmlega 10 ár 

síðan ég klára nám og það er bara eitt ár ... þar sem er engin sýning ... Þannig 

að það er svona samfelldur ferill (Sindri). 

 

Ég var búin að kenna einn vetur og fékk ... nasaþefinn af kennslunni áður en ég 

fór út og ég ... fann mig strax þar ...  enda er þetta besta starf í heimi ... það er 

ekkert öllum gefið að vera kennarar ... Ég er samt alltaf að vinna sjálf, að minni 

list og í stöðugri endurmenntun (Ingunn). 

 

... ég hef komið að uppbyggingu listnáms ... og kennslu ..., því hefur hugur minn 

verið þar ... síðastliðið ár. Ég reyni þó að sýna þó að það séu ekki nema ein eða 

tvær sýningar á ári. ... í gegnum nemendur og kennslu ... fær maður margar 

hugmyndir ... það er svo gefandi. Mér finnst ég ekki hafa verið að fórna mér í 

kennslunni. Ég hef eytt bestu árum ævi minnar í þetta og ég sé ekki eftir neinu 

(Gunnur).  

Eins og fram kemur hjá Tómasi voru aðstæður hans þannig að listtengd störf 

voru ekki það sem hann gat hugsað sér að starfa við þrátt fyrir menntun sína á því sviði, 

hann segir svo frá:  

Ég nennti eiginlega ekki að standa í þessu lengur ... ég hætti bara og fór að 

vinna í tengslum við viðskiptalífið ... einhvern veginn fór áhugi minn í að gera 

eitthvað sem ekki er hægt að selja, eins og myndlist ... ég hef alltaf litið á það 

þannig að maður fer ekki út í það sko ... fyrr en maður er ... kominn í góða vinnu 
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og hefur ágætar tekjur og þá byrjar maður að leika sér í því ... Mér hefði aldrei 

dottið til hugar að byrja bara á að fórna öllu fyrir ... listanáms frama. Sem 

reyndar er ekkert flókið það er náttúrulega bara gríðarleg áhætta (Tómas). 

Það kemur skýrt fram að vonin um að koma undir sig fótunum á sviði lista er 

ríkjandi þáttur í hugsun og gerðum viðmælenda. Viðurkenningar í formi starfslauna og 

styrkja höfðu jákvæð áhrif á þá og reyndist þeim góð hvatning, þeir fengu tíma og 

tækifæri til þess að vinna að listsköpun sinni án þess að hafa áhyggjur af afkomu. Þeir 

sem hafa list sína að aðalstarfi eiga það sameiginlegt að hafa tekið ígrundaða ákvörðun 

um að gerast listamenn og telja það jafnframt forréttindi að hafa þetta starf.  

Þeir viðmælendur sem hafa listgreinakennslu að aðalstarfi og vinna að 

listsköpun sinni samhliða því taka fram að nemendur veiti þeim innblástur og að 

kennslan sé afar gefandi starf. Einnig er minnst á að kennsla sé ákveðið starfsöryggi og 

kemur það heim og saman við þörfina á að sjá sér og sínum farborða. Tómas sker sig 

nokkuð úr þar sem hann nefnir að störfum á sviði lista fylgi gríðarlega áhætta og að 

hann hafi ekki verið tilbúinn til þess að fórna öllu til þess að ná frama þar. 
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5. Túlkun á niðurstöðum – umræða 
 

Börn geta ekki verið skapandi, en allir skapandi fullorðnir einstaklingar voru einu sinni 

börn, þess vegna er rökrétt að spyrja hvernig voru þeir sem börn 

- Csikszentmihalyi - 

The work and lives of 91 Eminent People, 156  

 

Umræðan hér miðast við að fá heildarmynd af lífi listamanna, ævi þeirra og störfum og 

tengja markmiði rannsóknarinnar sem er að öðlast skilning á því hvers vegna sumir 

einstaklingar sem menntaðir eru á sviði lista, gera listina að starfi sínu. 

Megintilgangurinn er að skoða hvað liggur að baki því að nemendur velja sér listnám og 

hvers vegna sumir velja störf á sviði fagurlista/sjónlista. 

Í eftirfarandi kafla mun ég setja fram túlkun mína á niðurstöðum 

rannsóknarinnar og umræðu út frá þeim. Ég mun fjalla um einstök þemu í sömu röð og 

þau koma fyrir í töflu 1. Þau eru: fyrstu minningar viðmælenda minna af sjónrænum 

upplifunum, grunnskólagöngu þeirra og mynd- og handmenntakennslu, mótunarárin, 

listin og tilveran, listamaðurinn og staða hans í dag. Umfjöllun umræðunnar mun taka 

mið af röð undirþátta hvers þema. 

Frásögn viðmælenda minna af þeirri leið sem þeir fóru að markmiðum sínum, að 

verða listamenn, er hér borin saman og lykilþættir niðurstaðna settir fram með tvíþættu 

rannsóknarspurninguna að leiðarljósi.  

Hugleiðingar og í raun margþætt svör við spurningunum um hvað liggur að baki 

listnámi einstaklings og hvað þarf hann að gera til þess að geta haft listina að atvinnu 

byggjast á frásögnum viðmælenda minna í tímaröð sem hófust á minningum frá 

barnæsku og áfram í gegnum líf þeirra. Í umræðunni verða niðurstöður tengdar við 

kenningar ýmissa fræðimanna, niðurstöður annarra rannsókna og beinar tilvitnanir í 

frásagnir viðmælenda af reynslu sinni. Á þennan hátt er leitast við að fá dýpt í einstaka 

umræðuþætti og gefa innsýn í viðtölin sem hér eru til grundvallar. 
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5.1. Fyrstu minningar af listinni  

„... við vorum alltaf að búa til úr snjónum ... grófum heilu göngin og bjuggum til 

skúlptúra og karla og kerlingar ... alveg heilu heimilin ... heilu borgirnar...” (Gunnur). 

 

Æskuár og sjónrænar minningar frá þeim tíma, eru viðmælendum mínum afar 

mikilvægar. Sem börn með frjótt ímyndunarafl og þörf fyrir útrás leituðu þeir ýmissa 

leiða til þess að virkja sinn eigin sköpunarkraft. Anna M. Kindler (Eisner, W. E. og 

Michael D. D. 2004, bls. 227) lýsir mikilvægi sjónrænna þátta í að uppfylla 

sköpunarþörf manneskjunnar á einfaldan hátt og tekur dæmi um ungabarnið sem leikur 

sér að því að teikna með fingrunum í mjólkina sem helltist á borðið. Það nýtur þess að 

sjá myndina verða til. Þetta kemur heim og saman við reynslu viðmælenda minna sem 

segja þörf sína til listsköpunar hafa verið afar sterka en aðstæður verið misjafnar. Þrátt 

fyrir það fann hver og einn sína eigin leið til þess að fá útrás og skapa. Fegurðarskyn er 

svo að segja hverjum manni eiginlegt. Það má gleggst sjá á listföndri barna og í listum 

frumstæðra þjóða segir Björn Th. Björnsson (1964a, bls. 55). 

Viðmælendur segja sköpunarþörfina og sköpunarkraftinn hafa komið innan frá 

og krafið þá um að virkja og nota eigið ímyndunarafl í daglegu lífi. Einn viðmælenda 

segir „sig hafa notið þess að hafa fengið að leika lausum hala”. Útileikir barna voru 

algengir á þessum tíma og nýttu viðmælendur allt það sem umhverfið hafði upp á að 

bjóða, hver árstími hafði sín einkenni og kom það greinilega fram í sköpunarverkum 

þeirra. Athyglisvert er hversu frjóir og frumlegir þeir voru í efnisvali og aðferðum. 

Verkin þeirra voru í fæstum tilfellum varanleg en það má rekja til þess, að efnið sem 

þeir fundu í umhverfi sínu var gjarnan árstíðabundið, snjór, blóm, trjágreinar eða annað. 

Viðmælendur minnast þess að á veturna urðu til snjóborgir, snjókarlar og kerlingar og á 

sumrin urðu til blómum skreyttar drullukökur, tálguð sverð og bú. Kohl (1994, bls. 11) 

telur öll börn finna sinn farveg til listsköpunar en hún telur afraksturinn ekki skipta máli 

heldur ferlið sjálft. 

Til þess að öðlast reynslu og færni í að skapa er mikilvægt að nýta sér aðstæður 

og sem flest tækifæri til myndsköpunar og framsetningar hennar. Eisner (2002, bls. xiii) 

segir að það sem við setjum fram og sjáum sé ekki aðeins það sem við tökum frá 

umhverfinu, heldur einnig það sem við höfum skapað úr því. Í ljósi þessa er áhugavert 
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að velta fyrir sér þeim misjöfnu aðstæðum sem viðmælendur mínir ólust upp við. Það 

virðist sem aðstöðumunur hafi ekki haft heftandi áhrif á möguleika þeirra til sköpunar, 

né tækifæri þeirra til þess að þroska með sér sjónræna skynjun og sjónræna túlkun. Hjá 

Eisner (2002, bls. 4) kemur fram að ung börn hafi sérstaka ánægju af því að rannsaka 

möguleika þess efnis sem þau hafa til afnota hverju sinni. Það er á þannig stundu sem 

börn nýta ímyndunarafl sitt á afar frjálslegan og frjóan hátt, finna sér spýtukubb og gera 

hann að flugvél eða finna sér gamla sokka og gera að talandi handbrúðu. 

Þeir Lowenfeld og Brittan (1982, bls. 5) segja börn læra í gegnum öll skynfæri 

sín og að sköpun sé stöðugt ferli sem byggist á reynslu þeirra. Viðmælendur mínir voru 

einstaklega frjóir og kraftmiklir sem börn og vöktu athygli vegna listrænna hæfileika 

sinna. Einn þeirra segir „ ... mamma fylgdist með öllu ... hún hafði svo gaman að því 

sem ég var að gera ....”. Slahova (2007, bls. 147) segja listræna hæfileika koma mjög 

snemma í ljós. Því fyrr sem þeir eru uppgötvaðir því auðveldara verður fyrir 

einstaklinginn að þroska þá með sér. Markviss þjálfun og vinna er þessum 

einstaklingum mikilvæg til þess að ná árangri á sviði listsköpunar.  

Þegar litið er til þess hvað liggur að baki listnámi einstaklings má sjá á þeim 

frásögnum sem hér eru til grundvallar að hugur leitar aftur í barnæsku þar sem sjónrænu 

minningarnar eru afgerandi. Viðmælendur telja sjónræna þætti í barnæskunni afar 

mikilvæga og má draga þá ályktun að það sé hverju barni nauðsynlegt að fá tækifæri til 

að auðga tilveru sína í þá átt. Í ljósi þessa má telja að áríðandi sé fyrir uppalendur og 

skóla að þeir geri sér grein fyrir mikilvægi þess að börnum sé gefið frelsi til þess að fara 

sínar eigin leiðir í myndsköpun. Nauðsynlegt er að sýna jákvæðni og tillitssemi 

gagnvart efnisvali þeirra og leik, einnig ber að gæta þess vel að hefta ekki aðgengi 

þeirra að lausnaleit og frumlegri framsetningu. Þannig er lögð áhersla á ferlið sjálft, ekki 

bara útkomuna. Með tilliti til þessa er ljóst að sem börn höfðu viðmælendur mínir kost á 

að læra í gegnum öll skynfæri sín, við misjafnar aðstæður þó. Þeir leituðu lausna og 

sköpuðu sér sjálfir aðstæður sem hentuðu þeirra listræna persónuleika og þroskuðu 

þannig hæfileika sína. 

Flestar manngerðir verða fyrir áhrifum af umhverfi sínu, enginn er ónæmur fyrir 

utanaðkomandi áhrifum. Í fyrstu virðast skapandi persónuleikar hafa einstaka hæfileika 

til þess að loka sig af og láta jafnvel dapurlegt umhverfi ekki hafa áhrif á sköpunargleði 

sína segir Csikszentmihalyi (1996a, bls. 127). Hann segir einnig að í raun og veru þá 
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hafi umhverfi og aðstæður skapandi einstaklinga, veruleg áhrif á alla sköpun þeirra því 

hafi bara ekki verið veitt mikil athygli. Í ljósi þessa var það viðmælenda minna sjálfra 

að finna sig í umhverfi sínu og verða sér úti um efni og áhöld til listsköpunar. Sem 

dæmi um frjóa og frumlega hugsun barns, sem er að móta sitt vinnuumhverfi og gera 

það að viðunandi vinnuaðstöðu, vil ég vitna í einn viðmælenda minn en hann segir: „ ... 

Ég man eftir einni mynd sem ég var að mála ... ég málaði hana á pappaspjald með 

gömlum pensli ... í miðju málverki var pensillinn ónýtur þannig að ég nagaði eldspýtu 

og málaði restina af myndinni með henni ....”. Lausnaleit og athafnasemi er einkennandi 

fyrir skapandi einstaklinga segir Slahova (2007, bls. 146). Þeir móta og setja fram 

hugmyndir sínar á meðvitaðan hátt byggðan á þeim möguleikum sem samfélag þeirra 

býður upp á. Hún segir þessa einstaklinga fljótt átta sig á möguleikum sínum, þeir setja 

sér markmið og nálgast þau með skipulögðum hætti. Csikszentmihalyi (1996a, bls. 140) 

telur að flest okkar séu fær um að skapa eigið, innra umhverfi í því samfélagi sem við 

búum í. Þannig telur hann að komið sé til móts við sköpunarþörfina sem felur í sér þörf 

fyrir að fanga hugmyndir og setja þær fram.  

Áhugavert var að skoða hvernig og hvort viðmælendur voru hvattir til eigin 

listsköpunar. Þeir höfðu aðgengi að ýmis konar efnum og áhöldum og fengu aðstoð eftir 

þörfum, í sínu skapandi starfi. „ ... mamma hafði rosalega gaman af því ... að láta mig 

teikna einhverjar myndir og koma og sýna sér ... “ Aðrir sögðu aftur á móti aðgengi sitt 

að efni og áhöldum ekki alltaf hafa verið auðvelt, að þess háttar hafi verið að skornum 

skammti og hvatning til skapandi leikja hafi verið í lágmarki. „ ... hvatningin var ekkert 

afgerandi í þá átt ... ég held að fæstum hafi dottið í hug að ég færi í þessa átt ...”.  

Athyglisvert er að aðstöðumunur viðmælenda hafði ekki afgerandi áhrif á þá 

útrás sem þeir fengu við listsköpunina. Innan fjölskyldna þeirra ríktu ýmis konar 

handverkshefðir og greinilega kemur fram hversu mikilvægu hlutverki þess konar hefðir 

gegndu í þeirra tilveru. „ ... ég hugsa að afi hafi verið frekar listrænn maður, hann var 

alltaf með þannig hugsanir ... “. Csikszentmihalyi (1996a, bls. 163) segir að í flestum 

tilfellum sé það hlutverk og á ábyrgð foreldra að hvetja og leiða börn sín á jákvæðan 

máta í átt að áhugasviði þeirra.  

Í ljósi þess að viðmælendur mínir voru athafnasamir, skapandi einstaklingar og 

að sköpunarþörf þeirra byggðist á innri þrá, tel ég að draga megi þá ályktun að umhverfi 
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og aðstæður tengist náið sköpunarferli og þroska barns við framsetningu þess á verkum 

sínum.  

Hversu mikilvæg hvatning er börnum kemur skýrt fram hjá viðmælendum 

mínum. Listræn örvun þeirra byggðist að mestu leyti á jákvæðni og aðstoð fyrirmynda 

þeirra en jafnvel þegar slíkt var ekki til staðar, fundu þeir sína leið til útrásar. Sem börn 

öfluðu þeir sér þekkingar, hvort sem þeir fengu örvun og hvatningu eða ekki.  

Með tilliti til mismunandi aðstæðna þeirra tel ég að líta beri svo á að 

sköpunarþörfin hafi verið þeirra helsti drifkraftur. Sköpunarþörfin og skapandi hugsun 

voru ríkjandi þættir í þroskaferli þeirra og tilveru. Það mótaði grunninn að því sem 

verða vildi, listnáminu.  

5.2. Barna- og grunnskóli 

„Á þessum tíma er ég ekki farinn að skoða neitt svona, þetta er bara einhver svona þörf 

sko. Í grunnskóla ... er, engin hvatning, ekki til” (Þengill). 

 

Sé litið til sögu listmenntunar má sjá að hún færir okkur þekkingu á því hvernig þróun 

hefur átt sér stað í menntun á sviði sjónlista fram til dagsins í dag (Stankiewicz, 2001a, 

bls. 1–6). Sumir viðmælenda minna hófu skólagöngu sína áður en grunnskólakerfið var 

innleitt á Íslandi en mikil breyting varð á listgreinakennslu við tilkomu nýrra laga, 

grunnskólalaganna frá 1974 sem tóku gildi 1977. Þrátt fyrir það áttu viðmælendur það 

sameiginlegt að væntingar þeirra, við upphaf náms síns mótuðust af sterkri listþörf og 

listrænum hæfileikum. Þeir segja einnig tilhlökkun hafa einkennt upphaf námsins og að 

listgreinar hafi fljótlega átt hug þeirra allan. Fram kemur að þeir höfðu ekki allir gert sér 

grein fyrir stöðu sinni sem listrænir einstaklingar og hvað því fylgdi að hafa slíka 

hæfileika. Það hafi þó fljótlega komið í ljós, eftir að skólaganga hófst. Slahova (2007, 

bls. 147) segir listræna hæfileika hafa margs konar birtingarmyndir, sem mótast af hæfni 

og eiginleikum þeirrar persónu sem um ræðir. Fram kemur í rannsókn Alcalá (2006, bls. 

2) að allir einstaklingar eru fæddir með mismunandi hæfileika og getu til þess að þroska 

þá. Hann segir einnig það vera hlutverk skólans að greina og hlúa að hæfileikum hvers 

og eins. Fram kemur hjá Clark og Zimmerman (1988, bls. 388) að engin ein skilgreining 

sé til yfir hugtökin hæfileiki, sérgáfa og að vera skapandi. Viðmælendur mínir voru 

flokkaðir innan grunnskólans og staðsettir meðal listrænna og hæfileikaríkra nemenda. Í 
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viðtölunum kom fram að þessi flokkun miðaðist við mat listgreinakennara og 

skilgreiningu á færni nemenda sinna og hæfileikum.   

Eisner (2002, bls. 7) telur augljóst að vöxtur og þroski einstaklinga byggist á 

gagnkvæmum samskiptum. Hann segir einnig að við þroskumst að hluta til við það sem 

aðrir veita okkur og því sem við veitum öðrum. Samskipti sem þessi eru táknræn fyrir 

alla menntun sem er samfélagslegt framlag til einstaklinga og gerir þeim kleift að auðga 

eigin tilveru og annarra.  

Viðmælendur mínir telja mikilvægt að hafa fengið tækifæri til þess að kynnast 

öðrum listrænum nemendum í upphafi grunnskóla og eignast vini á svipuðu reki, með 

svipuð áhugamál. Þórarinn segir það hafa skipt sig verulegu máli félagslega að hefja 

skólagöngu og segir: „ Þarna er í fyrsta skipti sem ég eignast kunningja sem höfðu 

áhuga á myndlist. Með þeim var ekkert óeðlilegt að maður væri að sinna þessu 

áhugamáli ...” Fram að grunnskóla höfðu flestir verið einfarar í sinni listsköpun og 

jafnvel ekki haft neinn til þess að ræða áhuga sinn á listinni. Þetta kemur heim og saman 

við niðurstöður í rannsókn Rósu Kristínar Júlíusdóttur (2006, bls. 94) en þar segir hún: 

það að vera með öðrum sem eru að gera það sama sé félagslega mikilvægt fyrir listræna 

nemendur og geta þannig deilt listrænum áhuga sínum með öðrum.  

Í viðtölunum kemur fram að á æskuárum var yfirleitt takmarkaður aðgangur að 

listum og menningu. Þó voru til heimili sem voru skreytt listaverkum, jafnvel 

frummyndum eftir þekkta íslenska listamenn. Einnig minnast sumir þess að hafa haft 

aðgang að listaverkabókum og notið þess. Þegar talað er um menningu og kjarna hennar 

segir Bergström (1997, bls. 27) nokkra þætti vera mikilvæga eins og t.d að kjarni lista sé 

sköpun. Hann telur það vera hlutverk uppalenda að gæta þess að draga ekki úr einstaka 

þáttum eins og listrænum hæfileikum, því þeir stuðli allir að því að barnið nái 

almennum menningarþroska.  

Á uppvaxtarárum viðmælenda minna var ekki algengt að börn og unglingar 

sæktu menningarviðburði á borð við listasýningar, leikhús eða tónleika en þó var 

eitthvað um það. Þrátt fyrir margskonar upplifun af menningarumhverfi sínu mótuðu 

þeir sinn eigin menningarheim og voru sáttir. Þetta er áhugavert þar sem Larsen (1997, 

bls. 63) segir menningu barns fela í sér persónulega reynslu þess byggða á aðgengi að 

listum, myndlist tónlist, leiklist og þess háttar. Fróðlegt er að skoða þetta nánar með 

tilliti til rannsóknar Main (2003, bls. 12) en þar kemur fram að 62% þátttakenda, 
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fagmenn í fagurlistum, höfðu, sem börn, farið á tónleika, 65% höfðu tekið þátt í 

menningarlegu skólastafi.  

Það er staðreynd að í nútímasamfélagi búum við í ólíkum menningaheimum og 

hefur menningin áhrif á það hvernig við fótum okkur í tilverunni. Eisner (2002, bls. 7) 

segir börn koma úr ólíku umhverfi og læri því við ólíkar aðstæður. Innan 

skólamenningarinnar hefur listgreinakennari áhrif og vald til þess að móta vinnu 

umhverfi nemenda, laga það að þeirra þörfum og gera aðlaðandi. Í skólum þar sem 

stuðlað er að listnámi eflist jákvæðni og frammistaða nemenda. 

Eins og fram kemur í rannsókn minni voru mynd- og handmenntakennarar 

áhrifavaldar og því mikils virði í tilveru viðmælenda minna. Listgreinakennararnir 

veittu þeim stuðning við mótun og þróun sköpunargleði sinnar. Fram kemur í grein 

Rósu Kristínar Júlíusdóttur (1998, bls. 14) að hlutverk myndlistarkennslu sé ekki að láta 

hlutina gerast af sjálfu sér, heldur að skapa þær aðstæður sem gera nemendur hæfari til 

mótunar eigin þroska. Csikszentmihalyi (1996a, bls. 174) veltir fyrir sér hvað það sé í 

fari myndlistakennara sem gerir þá svo eftirminnilega. Hann telur ástæðuna aðallega 

vera tvíþætta, annars vegar veitir myndlistakennarinn nemendum athygli, hann hefur trú 

á hæfileikum nemenda sinna og lætur sér annt um þá. Hins vegar sýnir 

myndlistakennarinn ákveðna umhyggju með því að leggja fyrir listræna nemendur 

sérverkefni, sem krefjast flóknari og frumlegri úrlausna en hjá öðrum í 

nemendahópnum.  

Þetta kemur heim og saman við sterka þörf viðmælenda fyrir að fara eigin leiðir 

í að skapa. Það átti ekki við þá að fara eftir ströngum fyrirmælum, heldur vildu þeir hafa 

frelsi til að nálgast viðfangsefnið sitt og setja fram úrlausnir á sinn persónulega skapandi 

hátt. Þetta samræmist hugmyndum Eisner (2004, bls. 388) en hann telur hlutverk 

listgreinakennara vera mikilvægt í lífi nemenda, sem hafa listræna hæfileika. Þeir leggi 

fyrir nemendur sína ögrandi verkefni sem skili frumlegum árangri. Fyrir vikið upplifa 

nemendur sig sem hæfileikaríka einstaklinga, tilbúna til þess að takast á við að skapa og 

ná árangri á sviði lista. 

Með hliðsjón af sterkri listþörf viðmælenda minna og mikilvægi þess að 

listrænir hæfileikar þeirra fengju að njóta sín, í skóla, þrátt fyrir mismunandi námsgetu, 

má ætla að hlutverk kennara hafi verið afar mikilvægt. Nokkrir telja skólann hafa staðið 

undir því hlutverki sínu að greina og hlúa að hæfileikum nemenda, en aðrir segja það þó 
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eingöngu hafa verið fyrir tilstuðlan ógleymanlegra myndlistakennara, sem veittu 

hæfileikum þeirra verðskuldaða athygli og létu sér annt um þá. Einnig kemur fram 

hversu mikilvægt var að kynnast öðrum listrænum nemendum, það gerði stöðu 

viðkomandi sterkari og þeir áttuðu sig, þeir voru ekki lengur einir í listinni. Þrátt fyrir að 

hafa litla sem enga reynslu og takmarkað aðgengi að menningartengdri starfsemi, þá 

byggðist persónuleg reynsla þeirra af listinni á þeim aðstæðum sem umhverfi þeirra 

bauð uppá, sá vettvangur mótaðist af því að vera kominn í vinahóp þar sem ríkti 

skilningur og áhugi á myndlist.  

Csikszentmihalyi (1996a, bls. 178) segir það orð fara af nemendum í listnámi, 

sértaklega á sviði sjónlista, að þeir séu yfirleitt áhugalausir um bóklegar námsgreinar og 

það megi sjá á almennum námsárangri þeirra. Fram kemur í rannsókninni að þrátt fyrir 

sterka stöðu í námi á sviði lista var árangurinn misjafn í bóklegum greinum og lýsir 

viðmælandi upplifun sinni svo: „ ... alltaf var ég tossinn, ég gat ekki lært að lesa ...” . 

Eisner segir (2002, bls. 28) listgreinakennslu þjálfa nemendur í að verða læsir, læsir á 

sjónmenningu og gildi hennar. Sem í raun má rekja til þess að börn horfa, sjá og skynja 

löngu áður en þau verða fær um að tjá sig með orðum (Berger, 1977, bls. 8). 

Það kom fyrir að viðmælendur sögðu frá áhugaleysi sínu á öðrum námsgreinum 

en mynd- og handmennt. Ástæðuna töldu þeir jafnvel hafa stafað af skorti á eigin getu 

til bóknáms vegna lestrarörðugleika og kusu því að einbeita sér að list- og 

handmenntagreinum. Það er athyglisvert að bera þessa stöðu saman við inntak 

fyrirlestar Örnu Guðnýjar Valsdóttir (2001) sem segir að á okkar tímum hafi verið 

tilhneiging til að aðskilja listir og vísindi, sem óskyld fyrirbæri. Hún staðhæfir að 

enginn verði listamaður nema hafa góða tilfinningu fyrir stærðfræði. Sú tilfinning er 

gjarnan huglægari en sú sem krafist er í hefðbundinni stærðfræðikennslu í skólum og 

þar af leiðandi ná þessir nemendur slakari árangri á prófum. Eisner (1998, bls. 18) segir 

listina vera eins og vísindin, hún sé eitt þeirra tækja sem við þurfum á að halda til þess 

vera fær um að skynja og skilja. Eisner (2004, bls. 379) segir einnig að sá sem talinn er 

hæfileikaríkur geti haft afburðahæfileika til bóknáms, en sá sem talinn er hafa náðargáfu 

búi yfir afburðahæfileikum til listnáms. Fram kemur í rannsókn minni að nokkrir 

viðmælenda minna stóðu vel að vígi í öllum námsgreinum og áttu jafna möguleika á að 

velja sér hvaða námsvettvang sem var. Samkvæmt skilgreiningu Eisner myndu þeir því 

teljast hæfileikaríkir með náðargáfu. Það virðist þó ekki hafa haft áhrif á þá ákvörðun 
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þeirra að fara í listnám, frekar en hinna sem eingöngu höfðu náðargáfuna og tóku sömu 

afstöðu til listnáms, þrátt fyrir slakan námsárangur í bóklegum greinum. Í ljósi þessa 

virðist bókleg námsgeta þeirra ekki hafa haft áhrif á hvernig þeim vegnaði í listnáminu. 

Hæfileikaríkum nemendum er gert að drekka í sig og læra sem mest á sem 

stystum tíma. Nemendur sem hafa náðargáfu hins vegar, finna gjarnan sína eigin leið í 

námi, lausnir við vandamálum sem verða síðan öðrum nemendum til góðs (Eisner, 

2004, bls. 380).  

Í ljósi þess að orðspor nemenda í listanámi, sérstaklega á sviði sjónlista, sé með 

ákveðnum hætti eins og kemur fram hjá Csikszentmihalyi (1996a, bls. 178) þá tel ég 

áhugavert að líta til heildarnámsárangurs viðmælenda minna, en í dag eru þeir allir 

langskólagengnir listamenn og farsælir hver á sínu sviði. Því má ætla að markmið 

listgreinakennslu þeirra hafi verið markviss og leitt af sér þekkingu og styrk nemenda á 

víðu sviði. Þeim tókst þrátt fyrir allt að tileinka sér listina sem vísindi og verða þannig 

færari um að skynja og skilja umhverfi sitt. Viðunandi frammistaða var viðmælendum 

ekki nægilegur árangur, það að vera framúrskarandi var takmarkið.  

Myndlistin var stór þáttur í tilveru viðmælenda minna og mótaðist sjálfsmynd 

þeirra af listrænum hæfileikum og tækifærum til þess fá útrás í listsköpun. Gee (2004, 

bls. 121) nefnir nokkur atriði sem styðja við mikilvægi listarinnar innan skólakerfisins. 

Hann segir að reynsla á sviði lista geri nemendum kleift að kynnast sjálfum sér og 

öðrum betur og að listnám laði fram umburðarlyndi og virðingu fyrir margbreytilegri 

fjölmenningu.  

Í rannsókninni kemur fram að skólinn veitti nemendum með listræna hæfileika 

margskonar tækifæri til þess að virkja sköpunargleði sína. Eisner (2002, bls. 47–49) 

telur það vera í valdi myndlistakennara að skapa vinnu umhverfi þar sem hafðir eru í 

huga hagsmunir nemenda og kennara. Einnig segir hann afar mikilvægt að hafa í huga 

það rými sem er fyrir utan hefðbundna skólastofu. Í frásögn viðmælenda kemur sterkt 

fram hversu mikilvægt það var, fyrir sjálfsmyndina, að fá tækifæri til myndsköpunar og 

umbun fyrir hæfileika sína. Upplifun þeirra af umbun í skóla var á marga vegu svo sem 

að eiga valið verk uppi á vegg og vera valin til þess að skreyta skólann í tilefni ýmissa 

hátíða. Einnig var þeim afar mikilvægt að fá hrós frá listgreinakennara sínum og sumir 

hlutu viðurkenningu við útskrift, fyrir árangur í myndlist. Allir þessir þættir skiptu 

miklu máli fyrir sjálfsmynd þeirra ásamt þeim tækifærum sem þeir fengu til þess að 
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styrkja sig í listsköpuninni innan og utan skólans. Eisner (2002, bls. 45) segir 

listmenntun stuðla að því að nemendur greini sína eigin persónulegu, einstöku hæfileika 

og geri þá meðvitaða um sérstöðu sína í samfélaginu. Þetta kemur heim og saman við 

niðurstöður Rósu Kristínar. Júlíusdóttur (2006, bls. 91–94) en þar segir hún að 

mikilvægt sé fyrir nemendur í listum að tileinka sér meginreglur myndlistarinnar og ná 

þannig valdi á þessu tjáningarformi. Hún segir einnig listrænar athafnir nemenda hafa 

áhrif á sjálfsmyndina, góður árangur í sköpun myndverka hefur áhrif á mótun 

sjálfsmyndarinnar og stuðlar að sjálfsöryggi. 

Mótun sjálfsmyndar viðmælenda minna átti rætur í því að hafa listræna 

hæfileika. Það var þeim afar mikilvægt fá tækifæri til þess að sýna hæfni sína og vera 

frjáls í sköpuninni. Með tilliti til þessa má segja að sterk sjálfsmynd, sjálfsöryggi og 

frelsi í myndsköpun séu meðal þessara mikilvægu atriða sem leiða til frekari áhuga á 

listinni. 

5.3. Mótunarár 

„Mig langaði rosalega að halda áfram í námi ... fannst það varla raunhæfur möguleiki, 

vissi ekki alveg hvernig ég átti að fara að því, ég var föst ... en svo ...” (Ingunn). 

 

Csikszentmihalyi (1996a, bls. 176) segir unglingsárin vera það tímabil í lífi einstaklings 

sem getur verið hvað erfiðast og það eigi einnig við um hæfileikarík ungmenni. Þeirra 

erfiðleikar eða hindranir á unglingsárunum telur hann vera af sérstökum toga þar sem 

þeir listrænu og hæfileikaríku verða að skipuleggja sig vel og skipta tíma sínum á milli 

þess að þroska hæfileika sína og sinna öðrum verkefnum. Þetta kemur heim og saman 

við upplifun viðmælenda minna af unglingsárunum en þeir voru ýmist í tónlistar- eða 

myndlistarnámi fyrir utan skóla. Þetta krafðist mikils tíma og einbeitingar eins og einn 

þeirra segir: „Ég hafði mikla þörf ... ekki bara fyrir eitt ... hafði þörf fyrir að syngja og 

hreyfa mig líka ... þetta tók allan minn tíma”. Þeir viðmælenda minna sem höfðu áhuga 

á fleiri en einni listgrein fengu flestir tækifæri til þess að þroska með sér hæfileika sína á 

þeim sviðum. Einn þeirra segir „ ... ég var alltaf að stússa í leiklist og tónlist”. Hann 

segir einnig foreldra sína hafa stutt sig í öllu sem hann tók sér fyrir hendur á þessum 

árum. Þrátt fyrir tækifæri sem þessi, voru markmið viðmælenda minna, varðandi 

framtíðina, óljós og engan veginn fullmótuð. Fram kemur hjá Slahova (2007, bls. 148) 
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að algengt sé að ungmenni efist um hæfileika sína, á ákveðnu tímabili og að aðeins þeir 

sem hafa afgerandi listræna hæfileika og óbilandi áhuga komast yfir þá. Einnig kemur 

fram að mörg börn fáist við að teikna en fá þeirra haldi áfram þegar komið er á 

ákveðinn aldur. Fæst þeirra geta hugsað sér að vera atvinnumenn í listum þrátt fyrir 

afgerandi listræna hæfileika. Eftir því sem einstaklingur verður eldri virðist hann missa 

áhugann eða þörfina til að skapa. Slahova (2007) telur þetta tengjast sjálfsmyndinni. 

Hafi ungmenni sjálfstraust og sterka sjálfsmynd gera þeir sér grein fyrir eigin sérstöðu 

og þroska með sér hæfileikann, setja sér markmið og gera allt til að ná þeim.  

Í ljósi þessa má leiða hugann að stöðu viðmælenda minna og þeim 

viðfangsefnum sem þeir tóku sér fyrir hendur í leit sinni að farvegi. Þeir tókust á við 

margskonar erfiðar tilraunir í formi náms og starfa. Þetta voru tilraunir til þess að 

yfirstíga þær hindranir sem urðu á vegi þeirra sem listrænna einstaklinga með óráðna 

framtíðarsýn. Í rannsókn minni kemur fram hjá Helga að hún kynnist listinni í gegnum 

nýja vini og hún segir það hafa breytt sýn sinni á tilveruna, því hún hafi farið í marga 

framhaldsskóla en aldrei í neinar listtengdar greinar.  

Hér áður fyrr var auðveldara fyrir ungt fólk að komast á vinnumarkaðinn og var 

það álitlegur kostur fyrir suma viðmælendur mína. Sölvi lýsir hugsunum sínum og 

reynslu svo: „... ég fer að hugsa hvað ég á að verða ... það hvarflaði að mér að fara í 

iðnnám ... en ég fór bara að vinna”. Vissuleg voru skólarnir einn valkosturinn, ýmis 

konar nám var í boði og sumir nýttu sér það en aðrir gerðu tilraunir eins og einn 

viðmælenda segir: „... ég fer í framhaldsskóla en flosna upp ...”. Aðrir kusu hins vegar 

að fara ekki í áframhaldandi nám og leituðu út á vinnumarkaðinn og höfðu sínar ástæður 

til þess eins og einn viðmælenda segir: „... ég átti ekkert erindi í bóknám ... ég ákvað 

bara að fara að vinna ...” Þeir viðmælendur mínir sem tóku ákvörðun um að fara í 

bóklegt nám í framhaldsskóla upplifðu sumir innri togstreitu og leit, sem síðan leiddi þá 

að þeirri staðreynd að listnámið væri þeirra vettvangur.  

Draga má þá ályktun af reynslu viðmælenda minna af unglingsárunum að 

mikilvægt sé að hafa mótað með sér sterka sjálfsmynd á þessum árum og að hafa gert 

sér grein fyrir sérstöðu sinni sem listrænn einstaklingur. Ætla mætti að slíkt gæti komið 

í veg fyrir ýmsar tafir í leið þeirra að listnámi og styrkir enn betur kenningar um að 

sjálfsmynd og hæfileikar séu mikilvægustu þættir í persónumótun listrænna 
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einstaklinga. Jafnframt virðast  það vera undirstöðuþættir þess að vera fær um að skapa 

sér framtíð á sviði lista. 

Listáhugi og löngun til listnáms virðist hafa blundað með viðmælendum frá 

barnæsku, en það gerðu sér ekki allir grein fyrir því fyrr en ákveðnum þroska var náð. 

Þá fór sköpunarþörf þeirra að segja verulega til sín. Viðmælendur lýsa þessari þörf 

gjarnan sem einhverskonar þrá eftir lífsfyllingu. Einn þeirra segir: „... þetta bóknám átti 

ekki við mig ... mér fannst tíminn dýrmætur ... mér fannst vont ... að eyða tíma mínum í 

vitleysu ...“ og annar lýsir upplifun sinni svo: „... það hjálpaði mér að ákveða ... öll þessi 

ár hafði ég alltaf verið í einhverju svona auka sem tengdist myndlist”. 

Innri reynsla sem byggist á eigin löngun og þörf leiðir af sér framsetningu 

raunhæfra markmiða. Þegar tækifæri gefast til þess að þroska og nýta hæfileika sína 

verður að sýna einbeittan vilja til þess að ná markmiðum sínum (Csikszentmihalyi, 

1991, bls. 6). Þau tækifæri sem viðmælendur mínir fengu til þess að þroska með sér 

listræna hæfileika sína í námi, voru að mestu háð staðháttum og því sem umhverfi þeirra 

hafði að bjóða. Formlegt listnám á Íslandi hefur verið til frá því að Myndlista- og 

handíðaskóli Íslands í Reykjavík var stofnaður 1939. Margir gátu ekki nýtt sér það 

vegna búsetu. Í dag bjóða hins vegar flestir framhaldsskólar á Íslandi nám á 

listnámsbrautum, en aðeins einn háskóli býður upp á listnám, Listaháskóli Íslands. 

Þegar litið er til þess hversu fáir listaskólar eru á Íslandi í dag er vert að líta til sögunnar 

þar sem fyrsti myndlistarskólinn var stofnaður á Ítalíu, u.þ.b. 1488 (Korzenik, 1990, bls. 

23), á Íslandi hins vegar er það ekki fyrr en 1925-1927 að farið er að ræða gildi 

listmenntunar og nauðsyn þess að þroska hug og hönd (Gunnar M. Magnúss, 1939, bls. 

287). 

Csikszentmihalyi (1996a, bls. 128–130) segir það skipta okkur máli hvar við 

erum búsett með tilliti til þess á hvaða vettvangi við viljum sérhæfa okkur og starfa. 

Jafnframt skiptir máli hvernig viðhorf umhverfisins eru til frumlegrar nýsköpunar og 

skilnings á sköpunarþörf. 

Námsframboð í heimabyggð virðist ekki hafa haft áhrif á námsval viðmælenda 

minna, þeir héldu stefnu sinni í átt að listnámi þrátt fyrir að þurfa að yfirgefa 

heimabyggð. Einn þeirra segir: „... þennan vetur ákvað ég ... að ég ætlaði að fara í 

inntökupróf í listaskóla í ... ég vildi komast burt ...“. Athyglisvert er hversu einbeittur 

viljinn var til þess að hefja listnám, en uppfylla þurfti þær kröfur sem listaskólar gerðu 
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til verðandi nemenda sinna. Standast þurfti svokölluð inntökupróf eða önnur 

inntökuskilyrði til þess að fá skólavist. Í rannsókninni kemur í ljós að leiðin inn í 

listaskóla gat verið þrautaganga, en mótlætið hafði engin áhrif. „Ég sótti um ... en komst 

ekki inn þá, ekki í fyrstu tilraun ...“ segir einn viðmælenda, annar kemur inn á sína 

reynslu af mótlæti og segir: „... fleiri voru að fara þarna í inntökupróf ... ég bara skellti 

mér með, sko en komst ekki í gegn, datt út ...“. 

Reynsla sem þessi var vissulega erfið. Þrátt fyrir að upplifa höfnun á þennan hátt 

efaðist enginn viðmælenda minna um listræna hæfileika sína. Með þrautseigju, bjartsýni 

og von fundu þeir nýjar leiðir að markmiði sínu. Fram kemur að: „... ég hef alltaf farið 

óhefðbundnar leiðir ... ég ætlaði ... ég braut mér bara leið”. Þetta var tækifæri til að 

styrkja sig í listinni og sumir notuðu tækifærið og fóru utan í lýðháskóla þar sem þeim 

gafst kostur á að bæta við sig grunnþekkingu á sviði sjónlista og búa sig þannig undir að 

uppfylla inntökuskilyrði listaskólanna. Þeir sem fóru þessa leið segja þennan tíma hafa 

verið afar lærdómsríkan, einn viðmælandi segir: „... ég sótti um í ... en komst ekki inn ... 

ekki í fyrstu tilraun ... sótti þá um í listalýðháskóla úti í ... og hann var ... alveg frábær 

...”. Með tilliti til þessa má sjá að einbeittur vilji er eitt af persónueinkennum 

viðmælenda minna og kemur það heim og saman við kenningar Slahova (2007, bls. 

149) en hún segir að eitt af einkennum skapandi einstaklinga sé að vera samkvæmir 

sjálfum sér í leit sinni að tækifærum. Þeir hafa fyrst og fremst í huga eigin þarfir og 

möguleika og eru afar einbeittir í að móta sér stefnu í lífinu, setja sér markmið og ná 

þeim. Sé litið til reynslu viðmælenda minna má segja að löngun þeirra til listnáms hafi 

blundað með þeim frá barnsaldri. Við það að þroskast og nýta sér ýmis tækifæri fékk 

listþörf þeirra fastan sess í tilverunni. Þeir gerðu sér endanlega grein fyrir þessari sterku 

innri þörf, hvaðan hún kom og hvað hún krafði þau um. Vilji þeirra til listnáms var 

einbeittur og þrátt fyrir að leiðin væri ekki greið gáfust þeir ekki upp, þeir höfðu sett sér 

markmið og því skyldu þeir ná.  

Fram kemur í rannsókninni að nokkrir viðmælenda minna stóðu á óvæntum 

tímamótum þegar kom að því að hefja formlegt listnám. Það var vegna neikvæðrar 

gagnrýni samfélagsins sem endurspeglaði mismunandi viðhorf annarra til listnáms. 

Tilgangur listnáms var ekki öllum augljós og höfðu fjölskyldumeðlimir, vinir og aðrir 

ákveðnar skoðanir á fyrirbærinu. Þessum skoðunum var hiklaust komið á framfæri og 

voru verðandi listnemar komnir í það hlutverk að verja ákvörðun sína um að hefja nám 
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og þá fyrirætlun að helga sig listinni. Þeir segja þá sem gagnrýndu ákvörðunina hvað 

mest hafa gert það vegna slæmrar reynslu af listamönnum og almennum neikvæðum 

viðhorfum til þeirra. Viðhorfum einnar fjölskyldu er lýst svo: „... þau sáu bara fyrir sér 

að ég yrði drykkjurútur og ræfill í kjölfarið því að þau höfðu ekki góða reynslu af 

myndlistamönnum ...”. 

Csikszentmihalyi (1996a, bls. 165) segir áhrif foreldra ekki alltaf vera jákvæð, 

varðandi val barna sinna á starfsvettvangi, sérstaklega ef áhugi þeirra beinist að því að 

verða listamenn. Hann tekur dæmi af frásögn listamanns: „foreldrar mínir höfðu 

áhyggjur af því hvernig ég myndi fara að því að lifa sem listamaður, þeir héldu að allir 

listamenn væru í sjálfsvígshugleiðingum og áfengissjúklingar“. Slahova (2007, bls. 146) 

segir persónuleika listrænna og skapandi einstaklina gera þá að sérstakri manngerð og 

að þeir komi gjarnan fyrir sem óvenjulegir eða hreinlega skrýtnir. Reynslunni af því að 

vera listrænn persónuleiki er lýst svo í rannsókn minni: „... það fannst öllum þetta 

stórskrítið og ég er rosalega skrítin og ég held að ... mörgum ... finnist það ennþá”. 

Björn Th. Björnsson (1964a, bls. 55) segir að þegar reynt sé að rekja uppruna 

listhvatarinnar eða kanna hvers vegna ákveðinn listamaður hafi valið sér þá braut, sé 

venjulega gert ráð fyrir að slík hneigð sé afbrigðileg. 

Af þessum ummælum, sem koma fram í rannsókn minni, má draga þá ályktun að 

flestum var umhugað um að eyða þessum neikvæðu viðhorfum með því að sannfæra 

aðra um ágæti listnámsins. Þeir þurftu jafnvel að berja í borðið til að sannfæra foreldra 

um hvað listamenn vinna mikið og að það væri aldrei frídagur hjá þeim. Fram kemur 

þessu til stuðnings að foreldrar: „... áttuðu sig á því auðvitað að þetta var starf ... ég var 

ekki bara að sólunda lífi mínu”. Ætla má að viðhorf sem þessi séu alþjóðleg en í 

rannsókn Main (2003, bls. 14) kemur fram að það var ekki fyrr en hann fór að selja 

verkin sín sem honum tókst að sannfæra foreldra sína um að þetta var alvörustarf.  

Þeir sem á þurftu að halda notuðu ýmis konar aðferðir við að réttlæta þá 

ákvörðun sína að fara í listnám. Í heildina komu þessi neikvæðu viðhorf umhverfisins 

þátttakendum mínum á óvart en flestir þeirra höfðu ekki velt því fyrir sér hvort eða 

hvaða starfsheiti þeir fengju eða hvað þeir ætluðu nákvæmlega að gera að námi loknu. 

Þeirra sýn var eingöngu á listina og að fá tækifæri til að skapa. Csikszentmihalyi 

(1996a, bls. 1) segir skapandi fólk hafa einstakan aðlögunarhæfileika og gera hvað sem 

er til að þess að ná markmiðum sínum.  
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Fram kemur í rannsókninni að stuðningur aðstandenda var yfirleitt til staðar 

þegar kom að vali á listnáminu: „... öllum í kringum mig fannst það sjálfsagt ... það kom 

engum á óvart ...”. Eftir að hafa farið langa leið að listnámi sínu telur annar viðmælandi 

styrk sinn meira og minna hafa mótast af viðhorfum afa síns og ömmu, en hann segir 

þau hafa hvatt sig eindregið og verið afar stolt af ákvörðun hans. Viðhorf sem þessi gáfu 

styrk og höfðu áhrif á sjálfsmyndina. Þetta jákvæða umhverfi veitti ákveðið frelsi sem 

gerði það að verkum að einstaklingarnir nutu sín í sköpuninni. Við nánari athugun 

kemur í ljós að æska þessara viðmælenda var sérstaklega tengd listum og menningu, en 

þeir höfðu haft aðgang að málvekum, listaverkabókum og tekið þátt og hlustað á 

menningartengda umræðu.  

Samkvæmt orðum viðmælenda minna voru neikvæð viðhorf samfélagsins og 

gagnrýni á listnám og listamenn þeim samt flestum einskonar fjötur um fót á tímabili. 

Með eljusemi og einbeittum vilja, sem byggðist á innri sannfæringu, tókst þeim að 

sannfæra sína nánustu um að listnám væri nytsamt og gagnlegt. Þeim var akkur í að fá 

samþykki umhverfisins fyrir því að fara inn á svið listarinnar og gera að starfi sínu.  

Í kennsluskrá Listaháskóla Íslands (2008–2009) kemur meðal annars fram að 

markmið myndlistardeildarinnar sé að skapa nemendum aðstöðu til að auka þekkingu 

sína og skilning á samtímamyndlist. Þeir eru hvattir til að móta gagnrýna meðvitund á 

sögu og kenningar fagsins þar sem forvitni, skilningur og áræði eru höfð að leiðarljósi. 

Nemendum er ætlað að verða færir um að þroska og þróa með sér sjálfstæða 

myndhugsun sem miðar að því að þeir verði hæfari til að takast á við hlutverk sitt og 

stöðu sem myndlistarmenn.  

Með tilliti til markmiða sem þessara má segja að viðmælendur mínir hafi gert sér 

grein fyrir mismunandi uppbyggingu listnámsins. Þeir stóðu sumir, loks, frammi fyrir 

langþráðu markmiði sínu að hefja formlegt listnám og segir einn þeirra: „... þarna fékk 

ég loksins myndlist sem ég elskaði ...”. Upphaf náms þeirra byggðist á því að nýta sér 

tækifærin þar til að þroska sitt eigið ímyndunarafl og að kynnast áhöldum og aðferðum 

til þess að koma hugmyndum sínum á framfæri. Þetta kemur heim og saman við 

hugmyndir Burton (1992, bls. 14–16) en hann segir ímyndunaraflið vera einn af 

mikilvægustu hæfileikum manneskjunnar og er því nauðsynlegt að veita þróun og 

þroska þess sérstakan sess.  
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Hjálmar H. Ragnarsson (2001) segir sköpunarkraftinn vera dularfullt fyrirbrigði 

sem á sér frekar stutta sögu í menningarumræðunni og hafa verið skilgreindan þar með 

tilvísunum í listsköpun og ritsmíðar. Hann telur að nú á síðari tímum höfum við yfirfært 

skilgreininguna á víðara svið og er því sköpunarkrafturinn í raun bara annað nafn á 

ímyndunaraflinu. Hann segir einnig að við notum þessi hugtök með ólíkum hætti og því 

hafi þau mismunandi gildi í hugum fólks. 

Innan skólanna sem viðmælendur mínir sóttu var mismunandi hvernig 

fyrirkomulagi kennslu var háttað og hverjir áhersluþættir voru á einstaka námsgreinar. 

Það kom fyrir að kennarar og kennsluhættir þeirra hentuðu ekki viðmælendum mínum 

sem einstaklingum. Námið byggðist á akademískum grunnþáttum sem þeir þurftu að 

tileinka sér til þess að vera færir um að velja sér aðferðir og áhöld til framsetningar á 

verkum sínum. Langer (2005, bls. 8) segir eðli listnáms gjarnan mótast af sífelldum 

endurtekningum sem verða til þess að nemendur veigra sér við að gera tilraunir. Að fara 

inn á ókannaðan vettvang getur orsakað kvíða en okkur hefur verið kennt að reglurnar 

geri okkur auðveldara með að leita lausna. Hún segir einnig að reglur geti blindað okkur 

og þannig heft okkur í frjálsri listsköpun. Við einblínum á smáatriðin og missum 

heildarsýn. Fram kemur hjá Burton (1992, bls. 15–16) að þeim nemendum sem kenndar 

eru hefðir og reglur án tillits til þarfa þeirra og hæfni, eiga það til að setja fram 

sköpunarverk sín og hugmyndavinnu eingöngu til þess að þóknast kennurum sínum og 

jafnvel öllum öðrum en sjálfum sér. Þeim er ekki að fullu ljóst hver tilgangurinn er með 

vinnu sinni og finna þess vegna ekki þessa djúpu þörf til þess að skapa og setja verk sín 

fram á persónulegan hátt. Einn viðmælenda lýsir reynslu sinni af kennslunni svo: „... 

kennarinn ... hann hældi manni alveg og svoleiðis en ... allt var voðalega stíft sko ... lítill 

húmor í gangi allt fyrirfram ákveðið”. Þessi orð staðfesta enn frekar mikilvægi þess að 

listgreinakennarar séu meðvitaðir um sérstöðu nemenda sinna. Kennarar verða að koma 

til móts við þarfir nemenda sinna á öllum skólastigum. Þetta kemur glögglega fram í 

rannsókn Rósu Kristínar Júlíusdóttur (2003, bls. 94) en þar segir, í lauslegri þýðingu 

minni, að við myndsköpun sé mikilvægast að hlusta á sína innri rödd. 

Meðal viðmælenda minna voru þeir sem upplifðu þessi námsár sem dauft 

tímabil en líka þeir sem voru afar ánægðir og töldu sig hafa fengið allt það frelsi sem 

þeir þurftu til listsköpunar. Þorvaldur Þorsteinsson (2009, bls. 5) segir sköpunareðli 

okkar hvorki vera valgrein né smekksatriði. Hann segir það heldur ekki vera afþreyingu, 
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markaðsvöru, sniðugheit, hæfileika fárra né áþján þjakaðra listamanna. Sköpunin er 

þvert á móti eiginleg hverjum manni, sjálfsögð og lífsnauðsynleg. 

Ljóst er að tíðarandi er áhrifaríkt afl og mótaði það vissulega tilveru viðmælenda 

minna á tækniöld. Þeir sögðu skólann og kennarana ekki hafa haft tök á að fylgjast með 

nýjungum vegna hraða tækniþróunarinnar. Nemendur létu það ekki aftra sér, þeir höfðu 

ákveðið frelsi innan skólans. Þeim tókst að finna sínar eigin leiðir til þess að tileinka sér 

allar þessar nýju aðferðir og kynnast, að þeirra mati, framandi áhöldum. Einn þeirra 

segir: „það var enginn ... kennari ... sem hafði meira vit á þessu heldur en við ... 

tölvuþættinum sko” og annar segir um kennara sína : „... Ja, þeir voru náttúrlega 

misjafnir ... ég veit ekki hvort þeir voru beint að kenna, ég rétt hitti þá og talaði aðeins 

við þá ...”. 

Listnemar ákveða fljótt á hvaða sviði listar þeir vilji sérhæfa sig segir Caves 

(2000, bls. 22). Viðmælendur mínir hófu listnám sitt í ýmsum deildum innan 

listaskólanna og segja sig hafa kynnst mörgu áður óþekktu: „Ég var fyrsta veturinn ... í 

grafíkinni og ... þetta var bara ekki nóg ... ég ætti að vera í skúlptúrdeildinni líka ...“ 

Fjölbreytni listnámsins opnaði augu og hug þeirra fyrir margskonar nýjungum og 

möguleikum á sviði listarinnar og gerði þá læsari á umhverfi sitt. Eisner (2002, bls. 85) 

segir listir hvetja nemendur til þess að veita umhverfi sínu athygli, vega það og meta. 

Þeir læra að horfa, sjá og skynja umhverfi sitt út frá þeirri tilfinningu sem umhverfið 

vekur hjá þeim.  

Viðmælendur upplifðu nám sitt sem ánægjustundir sem höfðu mótandi áhrif á 

viðhorf þeirra til lista almennt og veittu þeim aðgengi að þeim möguleikum sem námið 

veitti í tengslum við framtíðaráform þeirra og starfsmöguleika. Í máli þeirra kom fram 

að við upphaf listnámsins hafi þeim orðið ljóst að það byggðist á mikilvægum 

akademískum grunnþáttum. Þar sem áhersla var lögð á að þroska ímyndunaraflið og 

mikilvægi þess að hlusta á sína innri rödd. Þeir töldu það kost að hafa ákveðið frelsi 

innan skólans þar sem persónuleg skynjun þeirra og tilfinningar fengu að njóta sín í 

myndsköpun. Af þessari reynslu þeirra má draga þá ályktun að markmið náms í 

listaskólum á Íslandi sé markvisst og þjóni tilgangi sínum, að undirbúa listamenn fyrir 

framtíðina. 
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5.4. Listamaður 

„... ég tek þá ákvörðun að vinna ekki aðra vinnu, heldur en myndlist ... þá byrjar nýr 

kafli sko ... í markaðsetningu ... í myndlistinni og lífinu” (Helga).  

 

Eftir að hafa lokið grunnnámi í listaskóla lá hugur nokkurra viðmælenda minna til 

frekara náms. Stark (1997, bls. 354–364) telur grunnnám í listum veita nemendum 

sjálfsaga og margvíslega menningarlega, akademíska sýn á tilveruna.  

Íslenskir listnemar hafa ekki haft kost á öðru en að fara utan, í viðbótarlistnám á 

háskólastigi, því enginn háskóli hérlendis hefur boðið upp á slíkt. Í ljósi þessa er vert að 

staldra við og velta fyrir sér stöðu þessara mála. Samkvæmt tölum Hagstofunnar frá 19. 

febrúar 2009 eru 429 nemendur skráðir í Listaháskóla Íslands sem útskrifar nemendur af 

ýmsum námsbrautum með BA gráðu en fram kemur á heimasíðu LHÍ að í undirbúningi 

er meistaranám í myndlist. Tölur Hagstofunnar sýna einnig að á Íslandi eru yfir eitt 

þúsund nemendur skráðir í listnám á framhaldsskólastigi. Ljóst er að þeir nemendur sem 

ætla sér í frekara listnám að loknum framhaldsskóla hafi ekki allir kost á að stunda nám 

sitt hér á landi.  

Viðmælendur mínir höfðu hugmyndir um hvert skyldi halda og hvað þeir vildu 

fá út úr framhaldsnámi. Einn þeirra segir svo frá: „... það kom þarna gestakennari .... 

hann vildi endilega að ég kæmi út ... ég ætlaði sko að fullnuma mig í listinni ...“. Þrátt 

fyrir að tilhugsunin um framhaldsnám erlendis hafi heillað var ýmislegt í veginum, eins 

og félagslegar aðstæður og fjárhagur. Fram kemur hjá öðrum að: „eftir skólann er ég 

orðinn þreyttur á að vera alltaf blankur ... og ákveð að fara og leita mér að vinnu ... 

framhaldsnámið varð að bíða ...”. Þeir sem fóru erlendis luku yfirleitt námi með gráðu 

frá sínum skóla. Í viðtölunum kemur fram að í framhalds náminu hafi þeir áttað sig á 

því hversu góðan undirbúning þeir höfðu frá Íslandi og að það hafi veitt þeim ákveðinn 

sess innan sinna skóla.  

Stark (1997, bls. 378–379) segir listina mótast og þroskast í sínu umhverfi og 

þannig sameini hún þá ólíku menningarheima sem við lifum í. Hann segir einnig að í 

menntun og þjálfun á sviði lista sé áhersla lögð á sjálfsaga einstaklings og það að helga 

sig listinni. Þrátt fyrir það segir hann að til þess að verða listamaður þurfi ekki 

nauðsynlega að vera menntaður á því sviði, listamenn geti sett fram verkin sín hvort 

sem er á götuhorni eða í viðurkenndum sýningarsal án þess að hafa lokið prófgráðu á 
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sviði lista. Undir þetta tekur Blau (1985, bls. 328) og segir að hver og einn virðist geta 

haslað sér völl á listrænum vettvangi án þess að hafa hlotið listmenntun.  

Niðurstöður í rannsókn Main (2003, bls. 22) styðja orð Stark, en þar kemur fram 

að aðeins 56% starfandi myndlistarmanna á Nýja Sjálandi hafa listamenntun að baki, 

einnig kemur fram í sömu rannsókn, að 25% þeirra sem fóru í listnám á háskólastigi 

fóru til annarra landa. Þessar niðurstöður tel ég vera áhugaverðar sé litið til viðhorfa og 

reynslu viðmælenda minna. Metnaður þeirra og listþörf voru nægilega sterk öfl til þess 

að þeir menntuðu sig á sviði sjónlista og stefndu þannig að því að skapa sér grunn að 

starfsvettvangi sínum, þrátt fyrir að rannsóknir sýni lítil tengsl á milli menntunar og 

farsældar á sviði myndlistar. Alcalá (2006, bls. 2) telur menntun hjálpa nemendum við 

að greina hæfileika sína, meta þá og efla. Einnig segir hann að menntun gerir nemendur 

hæfari til að leysa ákveðin verkefni, sérstaklega þau þar sem nauðsynlegt er að hafa 

einstaka meðfædda hæfileika.  

Þeir viðmælendur mínir sem fóru utan til náms segja ár sín þar hafa verið afar 

mikilvæg í lífi þeirra, ekki síst vegna þeirra tengsla sem mynduðust við kennara og 

nemendur þar. Einn viðmælenda leggur áherslu á vellíðan og velgengni sína í skólanum 

erlendis og segir: „... ég hafði það mjög gott ... ég var kominn á ... gott námslán ... hafði 

fína aðstöðu og svo var ég að taka þátt í alþjóðlegum ... sýningum”. Kennararnir 

erlendis voru mörgum ógleymanlegir og segja sumir þá eiga stóran þátt í því sem þeir 

eru að fást við í dag: „Síðasta veturinn var ég bara með vinnustofu úti í bæ ... Þar málaði 

ég sko ... prófessorinn sem kom til mín þangað ... er núna góður vinur minn ....“. Að 

loknu náminu segja flestir að það hafi legið beinast við að koma heim og leita fyrir sér á 

sviði sinna sérgreina, með framtíðarstarf í huga. Flestir listnemar standa frammi fyrir 

því að prófgráða þeirra ein og sér, er ekki það sem skiptir megin máli þegar kemur að 

velgengni. Fagfólk innan listheimsins hefur takmarkaðan áhuga á „skólagráðum” nema 

að verkin sýni afburða hæfni viðkomandi (Logan 1962, bls. 429). 

Eins og komið hefur fram þurftu viðmælendur mínir að fara utan til þess að 

mennta sig frekar í listinni. Þar sem þeir töldu sig hafa góðan undirbúning til frekara 

listnáms og að grunnlistnámið frá Íslandi hafði veitt þeim forskot í námi sínu erlendis, 

má ætla að listkennsla á Íslandi hafi verið í góðum farvegi. Viðmælendur telja 

tengslamyndun og nýja menningaheima erlendis hafa veitt sér innblástur og tækifæri á 

vettvangi listarinnar. Eins og kemur fram hjá Menger (1999, bls. 541) hefur aðalstarf 



79  

listamannsins löngum verið sveipað ákveðinni dulúð og þótt aðlaðandi þrátt fyrir marga 

áhættuþætti sem fylgja því vegna þess að atvinnumöguleikar listamanna mótast yfirleitt 

af þörfum markaðarins.  

Viðmælendur mínir höfðu sínar vonir og væntingar um starfsferil á sviði 

listarinnar, þar sem þeir höfðu lokið margra ára námi og litu á sig sem sérfræðinga hver 

á sínu sviði.  

Fram kemur í viðtölunum að þeir fengust við ýmiskonar störf að loknu námi til 

þess að sjá fyrir sér og sínum. Sum þessara starfa voru listtengd og önnur ekki. Einnig 

kemur fram að þeir höfðu ákveðnar hugmyndir um að starfa á vettvangi lista, en segja 

að þau störf sem þeim buðust hafi helst tengst umönnun, almennum verkamannastörfum 

og kennslu. Einn viðmælenda segir: „þá var enga vinnu að fá, ekki neins staðar” og 

hafði þessi staða veruleg áhrif á viðkomandi, sem leið eins og honum hefði mistekist „... 

ég bara svona koðna niður”. Fram kemur í rannsókn Main (2003, bls. 16) að 50% 

starfandi listamanna höfðu upphaflega verið á öðrum starfsvettvangi og segja ástæðuna 

fyrir skiptunum vera löngun til þess að verða listamaður. Einnig kemur fram að 74% 

þeirra höfðu fengist við kennslu í sinni listgrein. Main (2003, bls. 32) vitnar í einn 

viðmælanda sinn sem segir: „... sem kennari get ég vakið eldmóð hjá nemendum 

mínum, en þeir verða að gera sér grein fyrir því að í listinni er ekki hægt að stytta sér 

leið. Þeir sem leita eftir slíku verða gjarnan óánægðir með kennara sína ....“.  

Þrátt fyrir að starfa á ýmsum sviðum höfðu viðmælendur mínir listina sem 

hliðar- starf og sinntu því eftir getu. Það veitti þeim hugarró og möguleika á að taka þátt 

í sýningahaldi og vera þannig í beinum tengslum við lista- og menningarlífið. Menger 

(1999, bls. 563) segir að í upphafi starfsferils á listasviðinu sé fjárhagleg afkoma 

listamanna óstöðug, en það muni breytast með tímanum. Þegar listamaðurinn fer hins 

vegar að geta sér gott orð og hasla sér þar með völl á vettvangi lista og menningar 

skapast ákveðið jafnvægi og þar með svigrúm til persónulegrar sköpunar. Þetta kemur 

heim og saman við þann draum viðmælenda minna að verða sjálfstætt starfandi 

listamenn einn daginn. Að vinna önnur störf en þau listtengdu var í huga þeirra 

tímabundið ástand og segir einn viðmælenda að: „... ástæðan fyrir að maður fer út í þetta 

er í raun og veru að fjölskyldan stækkar. Það var ekkert um annað að ræða en að taka 

hvaða vinnu sem var”.  
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Í rannsókninni kemur fram að von viðmælenda minna um að koma undir sig 

fótunum á sviði lista var afar sterk. Menger (1999, bls. 545–561) segir hlutfall 

atvinnulausra vera hærra í starfstéttum listamanna en annarra með sambærilega 

menntun. Hann segir jafnframt listamenn vera fúsari en aðrar starfsstéttir til að vinna 

störf sem ekki tengjast þeirra menntun á neinn hátt. Í rannsókn Main (2003, bls. 44) 

segir einn þátttakenda flesta kollega sína háða fastri innkomu af kennslu til þess að geta 

unnið að list sinni. Einnig kemur fram að 45% þeirra myndlistamanna sem tóku þátt í 

rannsókninni eru sjálfstætt starfandi, án styrkja eða annarrar fastrar innkomu.  

Frey (2003, bls. 7) segir upphaf listferils vera frumlegasta og afkastamesta 

tímabil listamannsins, hvernig hann síðan mótast endanlega í listsköpun sinni getur 

ráðist af almennum viðhorfum til lista og menningar. Þeir viðmælendur mínir sem í 

upphafi starfsferils síns þurftu að sinna öðrum störfum, en þeim listtengdu, töldu það 

ekki eftir sér. Þeir litu þó svo á að þessu hafi fylgt mikið álag og að þeir hafi þurft að 

fórna ýmsu til þess að ná því markmiði að lifa af listinni. Main (2003, bls. 18) setur 

fram svör þátttakenda sinna við spurningunni hvers vegna sumum vegni vel sem 

starfandi listamenn en öðrum ekki. 92% telja það vera hæfileika sem ráða mestu um 

velgengni, 83% telja það vera vegna nægrar reynslu og 62% telja það vera vegna góðrar 

menntunar. Einnig kemur fram að 63% telji velgengnina stafa af stuðningi fjölskyldu.  

Einn viðmælenda minna segir persónulega stöðu sína í einkalífinu mótast af 

þeim fórnum sem hann þurfti að færa til þess að verða farsæll listamaður í dag og segir: 

„... ég vil ekki leggja þetta á nokkurn kvenmann ... þess vegna er maður kannski einn ... 

um leið og .... þá er frelsið farið”. Annar viðmælandi telur jafnvel að þær fórnir sem 

hann færði hafi, þegar upp var staðið, fært sér annað: „Ég hef örugglega séð eitthvað 

fyrir mér sem ekki hefur ræst, en það hefur bara ... eitthvað annað komið í staðinn”. 

Þrátt fyrir að sumir viðmælenda minna líti á veg sinn til frama á sviði lista sem grýttan, 

minntist enginn þeirra á að hafa nokkurn tímann efast um eigin hæfileika og möguleika 

sína í listheiminum. Fram kemur þó hjá einum þeirra að hann telur pólitískar skoðanir 

sínar og bernskubrek þeim tengd, hafa háð sér við að fóta sig í þessari tilveru. 

Ljóst er að viðmælendur mínir stóðu frammi fyrir margskonar möguleikum að 

loknu framhaldsnámi sínu í listum og var von flestra að verða sjálfstætt starfandi 

listamenn. Þeir unnu að listinni samhliða öðrum störfum og héldu þannig tengslum við 

sköpunarþörf sína. Þegar hér er komið í lífi þessara einstaklinga má sjá að þeir héldu 
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fast við upphaflega ákvörðun sína að verða listamenn. Enginn þeirra hafði hug á að setja 

sér ný og breytt markmið, listamenn ætluðu þeir að verða. Í rannsókninni kemur fram að 

val viðmælenda minna á námsleið, í upphafi, hafi byggst á voninni og draumnum um að 

verða listamenn. Þegar hér er komið í lífi þeirra virðist vera ljóst hvað einstaklingar 

verða að hafa til þess að verða listamenn. Vísbendingar eru um að aðalhvatinn hafi verið 

að sköpunarþörf þeirra mótaðist strax í æsku og styrktist síðan og þroskaðist þegar á 

leið. Slahova (2007, bls. 149) segir að taka verði saman alla þá þætti sem stuðla að 

frjórri og skapandi hugsun og tengja þá við ferli listnámsins. Þetta ferli verður 

nemendum eðlilegt þar sem það hefur þróast út frá einstæðum vilja þeirra til þess að 

þroska hæfileika sína og verða þannig sjálfstæðir í sköpun sinni til frambúðar. 

Viðmælendur mínir eru sjálfstæðir í listsköpun sinni og hafa mótað sinn 

persónulega stíl. Fram kemur í viðtölunum að starf listamannsins er margþætt og upplifa 

þeir vinnu sína sem forréttindi og segja: „... yndislegt sko ... þetta er allt annað líf ...“, 

„Maður samræmir allt, alla sína lífsspeki“, „Maður uppsker eins og maður sáir“. Main 

(2003, bls. 80) segir listamenn öðlast gríðarlega vellíðan og ánægju í starfi sínu og telja, 

á margan hátt, vinnu sína vera framlag þeirra til samfélagsins. 

Staða listamannanna, viðmælenda minna, í dag er margvísleg en þeir vinna að 

list sinni, á einn eða annan hátt, hvort sem er í aðal eða aukastarfi. Menntun þeirra á 

sviði lista nær allt frá fjórum upp í níu ár. Í ljósi þess er áhugavert að í rannsókn minni 

virðast engin sjáanleg tengsl á milli lengdar listnámsins og þess að ná frama sem 

sjálfstætt starfandi listamenn. Það gat verið erfitt að fóta sig í menningarheimi 

listarinnar að komast inn í sýningarsali og þess háttar, það kemur heim og saman við orð 

eins viðmælana í rannsókn Main (2003, bls. 18) en hann segir upplifun sína af 

listamannsstarfinu mótast af úthaldi, ekki gefast upp, framinn er ekki byggður á heppni 

heldur þrotlausri vinnu. 

Þeir viðmælendur sem fóru utan til þess að mennta sig frekar í listinni segja það 

hafa gert sig víðsýnni og frjórri. Einnig telja þeir afar mikilvægt að hafa fengið tækifæri 

til að kynnast öðrum myndlistarmönnum og menningu þeirra sem varð til þess að 

sumum tókst að markaðssetja sig og komast inn í gallerí erlendis: „ ... ég kynntist fólki 

þarna og hef alltaf haldið sambandi ... það er alltaf möguleiki að sýna þarna”. Þetta 

kemur einnig fram í rannsókn Main (2003, bls. 36) en þar segja þátttakendur frá 

mikilvægi þess að fara erlendis í listnám. Það veitti þeim innblástur, þeir kynntust 
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öðrum listamönnum og þetta gaf þeim tækifæri á að koma sér og verkum sínum á 

framfæri í viðkomandi landi. Csikszentmihalyi (1996a, bls. 330) segir það engu máli 

skipta hversu hæfileikaríkur einstaklingurinn er á sviði lista þegar kemur að því að ná 

árangri, samfélag hans verður að gefa kost á viðunandi vinnuumhverfi og aðstæðum 

þannig að listamaðurinn geti þroskast og starfað. Þeir þættir sem Csikszentmihalyi telur 

þurfa vera til staðar eru aðgengi listamannsins að formlegri menntun og að hann hafi 

möguleika á að vonir hans og væntingar verði að veruleika og öðlast þar með 

viðurkenningu fyrir sköpun sína. 

Samkvæmt lögum íslenska ríkisins, nr. 35/1991 frá árinu 1992, er heimild til 

þess að veita listamönnum starfslaun en þar segir: 

„Alþingi veitir árlega fé á fjárlögum til þess að launa listamenn í samræmi við 

ákvæði laga þessara í þeim tilgangi að efla listsköpun í landinu”. 

Slík veiting er háð skilyrðum og segir í 6. gr. reglugerðar um listamannalaun að: 

„Þeir sem njóta starfslauna skulu ekki vera fastráðnir til þess að gegna öðru 

starfi sem telst meira en þriðjungur úr stöðugildi meðan þeir fá greidd 

starfslaun, enda hindri það ekki listamanninn í því að sinna því verkefni sem 

starfslaunin voru veitt til. Allir þeir sem njóta starfslauna skulu skila 

greinargóðri vélritaðri skýrslu um störf sín á starfslaunatímanum eigi síðar en 

ári eftir að honum lýkur. Þeir sem hljóta starfslaun til tveggja eða þriggja ára 

skulu skila skýrslu árlega”. 

Algengt var að viðmælendur hefðu sótt, einu sinni eða oftar, um úthlutun 

starfslauna listamanna. Sumir þeirra segjast margsinnis hafa sótt um listamannalaun en 

ekki fengið. Hins vegar kemur fram að þeir sem hlotið höfðu listamannalaun og ýmsa 

styrki sögðu það afar mikilvægt fyrir listamenn að hafa aðgengi að slíku, það veiti þeim 

ákveðið frelsi til listsköpunar sinnar og virðingar innan samfélagsins. Þeir sögðu einnig 

að úthlutunin hafi veitt þeim ákveðna bjartsýni og von: „Maður hættir náttúrulega að 

vinna ... nú ætlar maður bara að sigra heiminn og vera atvinnumyndlistamaður ... 

kominn á laun“. 

Listamennirnir voru þakklátir og litu á úthlutunina sem velvilja og um leið mjög 

hvetjandi, ekki hvað síst vegna reglna og hefða sem segja til um að 

starfslaunatímabilinu ljúki með stórri sýningu. Það var þeim mörgum afar mikilvægt 

tækifæri til markaðsetningar og sköpunar nýrra möguleika. Sambærilegar niðurstöður 
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koma fram í rannsókn Main (2003, bls. 38) en hann segir 96% viðmælenda sinna hafa 

sótt um einhvers konar starfslaun en aðeins 38% þeirra höfðu hlotið slík. Þar telja 

viðmælendur starfslaun listamanna, styrki og aðrar viðurkenningar aðallega veita 

listamönnum tækifæri til þess að ljúka ákveðnu verkefni. Það gefi þeim meira 

sjálfstraust ekki síst vegna heiðursins sem því fylgir.  

Stór og mikilvægur þáttur í lífi listamanna er að koma sér á framfæri. 

Sýningasalir og gallerí eru víða um land. Slíkir staðir eru gjarnan ætlaðir ákveðnum 

hópum listamanna þar sem sett eru ákveðin skilyrði sem kveða á um tilskilda menntun á 

sviði lista, aðildar að fagfélögum og sýningareynslu. Einn viðmælenda minna segir frá 

reynslu sinni af því að koma verkum sínum á framfæri: „maður þarf bara að hamra nafn 

sitt inn í fólk ... mig langaði alltaf að reka gallerí .... skíra það í höfuðið á mér ... hvort 

sem ég er að sýna eða einhver frægur þá fer nafnið mitt í loftið”. Annar segir erfiðara að 

koma sér á framfæri þegar listamenn búa úti á landi: „en ég hef samt gert það eins og ég 

hef getað ... að fara héðan að norðan til að sýna ... maður verður”. Giuffre (1999, bls. 

817) segir tengsl gallería og listamanna byggjast á og gefa til kynna orðstír þeirra 

beggja. Ef það er þekktur listamaður sem sýnir er það mikill styrkur fyrir galleríið og að 

sama skapi ef óþekktur listamaður sýnir í þekktu galleríi er það styrkur fyrir hann. 

Giuffre telur orðstír ekki eingöngu mótast af stöðu listamanns eða gallerís, heldur telur 

hún mátt gagnrýnenda og þeirra sem leita listaverka til fjárfestingar vera mikinn, þar 

sem þeir stjórna sviðsljósinu, hverjir fá athygli og hverjir ekki. Á þessum vettvangi er 

því samkeppni bæði á milli listamanna og þeirra sem sjá um að sýna verkin þeirra. Báðir 

aðilar eru háðir sömu þáttum varðandi afkomu. Caves (2000, bls. 21) telur þá listamenn 

sem fást við störf sem ekki eru listtengd gera það eingöngu til þess að sjá fyrir sér. Hins 

vegar segir hann suma hafa það þrek sem þarf til þess að ná frama á sviði listarinnar og 

sætta sig við stopular og jafnvel litlar tekjur í upphafi ferils síns. 

Green (2006, bls. 46) veltir fyrir sér stöðu listgreinakennslu og spyr hversu oft 

listgreinakennarar hafi staðið frammi fyrir því að þurfa að réttlæta kennslu sína og 

sannfæra aðra um mikilvægi lista í samfélaginu. Eða hve oft hefur listgreinakennari 

staðið frammi fyrir niðurskurði innan skólanna, þar sem fyrst er litið til 

listgreinakennslunnar. Green telur algengt að listgreinakennarar standi frammi fyrir 

aðstæðum sem þessum og telur ástæðuna vera félagslega, þar sem almennt er litið svo á 
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að listrænn þroski auðgi andann og það sé ekki öllum nauðsynlegt (Green, 2006, bls. 

46).   

Þeir viðmælenda minna, sem hafa listgreinakennslu að aðalstarfi sínu í dag, 

sinna einnig listsköpun sinni samhliða, ásamt sýningarhaldi. Þeir lýsa ánægju sinni með 

hlutverk sitt sem kennarar í sjónlistum og segja það afar gefandi að starfa með 

nemendum, þeir séu frjóir og námsfúsir. Einnig kemur fram að nemendur veiti þeim 

sem listamönnum innblástur og nýja sýn á tilveruna. Einn viðmælenda minna sem hefur 

full réttindi til listgreinakennslu á öllum skólastigum og áratuga reynslu segir: „Það 

hefur oft verið sagt að myndlistamenn sem að fara í kennslu geri það vegna þess að þeir 

ná ekki tökum á listinni, þetta er einhver klisja sem maður hefur oft heyrt”. Sabol (2004, 

bls. 547) segir listgreinakennara eins og aðra fagmenn vega og meta starf sitt, kosti þess 

og galla. Að vera listgreinakennari veitir augljósa ánægju í starfi þar sem umbunin er að 

fylgjast með framförum nemenda. Löngun og þörf listgreinakennara er sterk þegar 

kemur að því að aðstoða nemendur við að tileinka sér námsefni á sviði sjónlista, þeir 

hafa unun af því að sjá nemendur læra og líta á það sem sitt framlag til menntunar.  

Þrátt fyrir að listgreinakennarar leggi á þennan hátt sitt til 

menningarsamfélagsins þá er eins og að umhverfið hafi ekki áhuga á því sem hann er að 

gera heldur hvers vegna hann valdi sér þetta starf. Ýmsar ástæður eru taldar vera fyrir 

því að einstaklingar velji sér þennan starfsvettvang og er þar helst komið inn á þætti eins 

og persónulegar aðstæður viðkomandi, afkomu og starfsöryggi. Sabol (2004, bls. 547) 

segir einnig að eftirspurn eftir listgreinakennurum komi til með að aukast í framtíðinni 

þar sem listnemum fjölgar. Nauðsynlegt er að mennta nýja kennara og halda vel 

menntuðum myndlistakennurum í starfi, en til þess að svo verði þarf hvatningu og 

vettvang þar sem starfinu er veitt verðskulduð virðing.  

Þeir viðmældur mínir sem fást við listgreinakennslu starfa á efri skólastigum, 

þar sem nemendur hafa valið sér listnám á framhaldsskólastigi og stefna að því að ljúka 

stúdentsprófi og fara lengra í námi. Það er því mikilvægt að kennarar þeirra hafi góða 

menntun og reynslu sem listamenn og getir miðlað henni til nemenda. Reynslan er 

margþætt og mikilvæg til dæmis þegar kemur að því að kynna fyrir nemendum hvernig 

þeir geti best komið list sinni á framfæri og hvernig er staðið að undirbúningi sýninga, 

kynningum og þess háttar.  
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Fram kemur hjá viðmælendum mínum að í námi þeirra var aldrei komið inn á 

markaðsetningu né annað sem hefði nýst þeim á slíkum vettvangi. Einn viðmælenda 

minna segir: „í skólanum vorum við ... mjög meðvituð um að það þyrfti að koma sér á 

framfæri ... ef maður ætlar einhvern veginn að reyna að lifa af þessu ... en um það var 

engin kennsla“ Þetta kemur einnig fram í rannsókn Main (2003, bls. 71) en þar segir 

einn viðmælenda hans að þeim hafi, jú, verið kennt að verða listamenn en ekki að fást 

við viðskipti. Main telur nauðsynlegt að fræða listnema um hagfræðileg sjónarmið þegar 

kemur að markaðsetningu á listum. Sá heimur sé grimmur og óvæginn, byggi á 

samkeppni og því sé mikilvægt fyrir listamannsefnin að vera vel undirbúin. Í ljósi þessa 

má ætla að ekki sé nægilegt fyrir listamenn að hafa ákveðin listræn persónueinkenni né 

að hafa ákveðna listræna færnisþætti á valdi sínu til þess að geta haft listina að atvinnu, 

heldur eru þeir einnig bundnir af lögmálum markaðarins. Fram kemur hjá Ágústi 

Einarssyni (2007, 20. janúar) að hlutverk listarinnar sé mun meira en fólk geri sér grein 

fyrir. Í listinni er lykill lausna á verkefnum nútímans og framtíðarinnar. 
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6. Samantekt og ályktanir 
 

Í þessum kafla verða teknir saman helstu þættir rannsóknarinnar og á þann hátt leitast 

við að svara þeirri tvíhliða rannsóknarspurningu sem lagt var upp með.  

1) Hvað liggur að baki listnámi einstaklings? 

2) Hvað þarf til þess að einstaklingur geti haft listina að atvinnu? 

Helstu niðurstöður, sem fram koma í rannsókninni, eru þær að í barnæsku upplifðu 

listamennirnir afar sterka sköpunarþörf og leituðu gjarnan til umhverfisins til þess að fá 

útrás. Þeim var afar mikilvægt að hafa frelsi til þess að fara eigin leiðir og að fá þannig 

tækifæri til að læra í gegnum öll skynfæri sín. Hvort sem um var að ræða örvun og 

hvatningu til listsköpunar eða ekki fundu þeir sína leið, þar sem sköpunarþörfin var 

þeirra helsti drifkraftur. Þessi þörf ásamt skapandi hugsun voru ríkjandi þættir í 

þroskaferli þeirra og tilveru. Þetta mótaði grunninn og leiddi viðmælendur að því sem 

verða vildi, listnáminu.  

Það var mikilvægt fyrir mótun sjálfsmyndarinnar að listrænir hæfileikar þeirra 

fengju að njóta sín í barna- og grunnskóla og stóð skólinn, í flestum tilfellum, undir því 

hlutverki sínu að greina og hlúa að hæfileikaríkum nemendum. Áhrif listgreinakennara 

virðast afar sterk þar sem þeim eru gerð skil sem ógleymanlegum persónum sem veittu 

nemendum sínum einstaka innsýn í heim listarinnar. Einnig kemur fram hversu 

mikilvægt var að kynnast öðrum listrænum nemendum, að tilheyra jafningjahópi, það 

gerði stöðu þeirra sterkari.  

Í niðurstöðum má sjá að námsárangur í almennum greinum var misjafn þrátt 

fyrir góðan námsárangur í listum. Viðunandi frammistaða í myndlistartímum var ekki 

nægilegur árangur, það að vera framúrskarandi var takmarkið. Greinilega kemur fram 

að mótun sjálfsmyndar á rætur sínar í því að hafa listræna hæfileika og því að fá 

tækifæri til þess að sýna hæfni sína. Unglingsárin voru mikilvæg mótunarár, 

sjálfsmyndin var að styrkjast og persóna þeirra sem listrænna einstaklinga að mótast. 

Þrátt fyrir það voru viðhorf samfélagsins frekar neikvæð gagnvart áhugasviði þeirra og 

átti það einnig við um val þeirra á listnámi. Þeim var mikið í mun að sannfæra aðra um 

nytsemi námsins og fá þannig samþykki fyrir ákvörðun sinni. Þegar listnámið hófst kom 

í ljós mikilvægi þess að tileinka sér akademíska grunnþætti myndlistarinnar og þess að 

þroska ímyndunaraflið. Aðalkostur námsins var, að þeirra mati, frelsið sem 
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listaskólarnir buðu upp á og gaf þeim kost á persónulegri túlkun í verkum sínum. 

Framhaldsnám í myndlist var ekki í boði á Íslandi, valið stóð á milli mismunandi landa 

fyrir þá sem þangað vildu fara. Í náminu erlendis kom í ljós að þeir sem höfðu lokið 

íslenskum listaskólum töldu sig hafa afar góðan akademískan grunn. Einnig reyndist 

mikilvægt að hafa farið utan til þess að kynnast öðrum menningarheimum og mynda 

tengsl innan listaheimsins. Margs konar möguleikar biðu þeirra að loknu 

framhaldsnáminu en vonin um að verða sjálfstætt starfandi listamenn var ríkjandi. 

Algengt var að unnið var að listinni samhliða öðrum störfum, en þó var haldið fast við 

þá upphaflegu ákvörðun að verða listamenn. Þrátt fyrir að sumir viðmælenda minna líti 

á veg sinn til frama á sviði lista sem grýttan minntist enginn þeirra á að hafa nokkurn 

tímann efast um eigin hæfileika og möguleika sína í listheiminum. Það var hlutverk 

listamannanna sjálfra að koma verkum sínum á framfæri en fram kemur hjá 

viðmælendum mínum að í námi þeirra var ekki komið inná markaðsetningu né annað 

sem hefði nýst þeim á þeim vettvangi. Í ljósi þessa má ætla að ekki sé nægilegt fyrir 

listamenn að hafa ákveðin listræn persónu einkenni né hafa ákveðna listræna 

færnisþætti á valdi sínu til þess að geta haft listina að atvinnu, heldur eru þeir einnig 

bundnir af lögmálum markaðsins sem ákvarðast af eftirspurn. Þegar upp er staðið má 

ætla að helsti og sterkasti hvatinn að því að viðmælendur mínir gerðu listina að starfi 

sínu var löngun þeirra til þess að verða listamaður. 

Þegar litið er til þeirra tvíþættu rannsóknarspurningar sem rannsóknin byggist á, 

annars vegar hvað liggur að baki listnámi einstaklings og hins vegar hvað þarf til þess 

að einstaklingur geti haft listina að atvinnu. Má segja í meginatriðum að svörin byggist 

á því að sköpunarþörfin er afar sterkt afl og því mikilvægt að tækifæri og frelsi fáist til 

listsköpunar. Þroski og mótun sjálfsmyndar byggist á því að hafa hæfileika og fá 

tækifæri til þess að sýna hæfni á sviði sjónlista. Listgreinakennsla á fyrstu árum 

skólagöngu er mikilvæg og sama á við um framlag listgreinakennarana til kennslunnar.  

Þrátt fyrir að einstaklingar geri sér grein fyrir sérstöðu sinni sem listfengir 

einstaklingar getur verið flókið að finna sinn farveg á sviði sjónlista og má tengja það 

meðal annars neikvæðum samfélagslegum viðhorfum til listarinnar, listnámsins og 

listamanna almennt. Til þess að gera listina að starfi sínu er mikilvægt að hafa fengið 

tækifæri til þess að mennta sig á sviði lista en það studdi einbeittan vilja viðkomandi, að 

gera listina að starfi sínu.  
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6.1. Hugleiðingar og frekari rannsóknir 

Sem listamaður og listgreinakennari í áratugi, hefur áhugi minn á rannsóknum sífellt 

verið að aukast. Þá sérstaklega hvað varðar störf og menntun á sviði lista. Þessi 

rannsókn hefur varpað ljósi á mögulegar leiðir að árangursríkum starfsferli listamanna 

en um leið opnað augu mín fyrir ýmsum mikilvægum þáttum í tilveru og menntun 

þeirra sem ég tel vert að rannsaka frekar. Eins og fram hefur komið fjallar rannsóknin 

um hvað liggur að baki listnámi einstaklings og hvað þurfti til þess að hann geti haft 

listina að atvinnu. 

Þar sem starf listamannsins er í eðli sínu flókið og margþætt hefur verið 

forvitnilegt að skoða hvers vegna sumir einstaklingar, menntaðir á sviði lista gera, 

listina að starfi sínu, þrátt fyrir að rannsóknir sýni (Logan, 1962, bls. 429) að sumir 

starfandi, viðurkenndir listamenn hafi ekki endilega lokið formlegu listnámi til þess að 

ná frama á sínu sviði þá eykst stöðugt fjöldi þeirra sem leggja það fyrir sig. Hver og 

einn listamaður þarf að búa yfir fjölbreyttri færni og þekkingu og því væri áhugavert að 

rannsaka á hvern hátt listmenntun nýtist þeim í starfi. Einnig væri fróðlegt að skoða 

sérstaklega starf listgreinakennarans, vinnu umhverfi hans, menntun og viðhorf til 

nemenda sinna, þar sem hann reynist vera mikilvægur einstaklingur í listuppeldi 

viðmælenda minna. Þegar litið er til þróunar og sögu listnáms kemur í ljós að framfarir 

hafa verið afar hægar á Íslandi. Skólakerfið og almenn viðhorf til listnáms virðast ekki 

vera mjög hvetjandi fyrir verðandi nemendur, en samt sem áður hafa aldrei fleiri 

stundað listám, á framhalds- og háskólastigi, hér á landi. Í ljósi þessa væri vert að skoða 

þær ástæður sem móta þessi viðhorf og um leið leita leiða til úrbóta. 

Þeir þættir sem helst hafa mótað niðurstöður rannsóknarinnar eru saga 

viðmælenda minna, sögu- og fræðileg sýn á listmenntun, sál- og félagsfræðileg sýn á 

listamanninn og mannfræði- og hagfræðileg túlkun á hlutverki listar og listamanna í 

samfélaginu. Hér hafa ýmsar kenningar fræðimanna komið fram sem staðfesta 

áðurnefnda þætti og styðja þar með við niðurstöður rannsóknarinnar minnar. Margt 

áhugavert hefur komið fram sem hefur gefið mér tækifæri á að horfa yfir vítt svið 

listarinnar. Ég hef þurft að stikla á stóru en met það svo að niðurstöður rannsóknarinnar 

geti nýst skólum og samfélaginu í heild, listnámi til framdráttar.  

Ég vil ljúka þessum orðum mínum hér með vísan í Aðalnámskrá grunnskóla.  
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„Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og eru einn af 

hornsteinum mannlegs samfélags. Með hjálp listarinnar hefur 

maðurinn tjáð tilgang og merkingu mannlegrar tilveru og mótað 

umhverfi sitt. Í listiðkun öðlast einstaklingurinn lífsfyllingu og 

finnur tilfinningum sínum og hugmyndum farveg. Skólinn er 

samfélag og þar leika listir sama hlutverk og í þjóðfélaginu í heild 

sinni” (Menntamálaráðuneytið, 2006). 
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