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Ágrip 

 Það er staðreynd að þjóðfélagið, sem við búum í dag, samfélagslegar kröfur og 

lífsgæðakapphlaupið skapar samfélag sem einkennist af miklum hraða og áreiti. Einmitt 

þetta getur haft þær afleiðingar í för með sér að streitueinkenni geta aukist ef ekki er tekist 

á við þau. Þess vegna er mikilvægt að kennarar séu vakandi og finni leiðir sem hugsanlega 

geti hjálpað til við að auka góða heilsu og andlega vellíðan barna og unglinga á grunn- og 

framhaldsskólastigi. 

 Núvitund (e. mindfulness) er hugarástand eða hugleiðsluform, þar sem athyglin er í núinu, 

og flæði (e. flow) er ákveðið meðvitundarástand sem verður til á meðan einstaklingur 

framkvæmir. Kenningar um núvitund og flæði hafa verið að þróast þónokkuð síðastliðin ár 

og hafa rannsóknir, sem gerðar hafa verið, sýnt fram á að þessir þættir hafi jákvæð áhrif á 

líðan fólks. Síðastliðin ár hefur töluverð vakning orðið um upplifun einstaklinga af 

núvitundariðkun erlendis en slíkar rannsóknir gætu gefið frekari vísbendingar um það 

hvernig nýta megi núvitund og flæði og flétta þessa þætti inn í hefbundna 

myndmenntakennslu. Listsköpun er einnig talin hafa róandi áhrif á fólk og það er 

áhugavert að skoða áðurnefnda  þætti sem felast í þessu róandi ferli. 

 Tilgangurinn með þessari ritgerð er í fyrsta lagi að rannsaka hvort listsköpun feli í sér 

ávinning sem stuðli að andlegri vellíðan meðal barna og unglinga og kanna hvort 

myndmenntakennarar geti lagt eitthvað af mörkum til að stuðla að betri andlegri heilsu og 

aukinni sjálfstyrkingu með sérstakri áherslu á núvitund og flæði í listsköpun. Einnig að 

varpa ljósi á þessa þætti vegna mikilvægi þeirra innan skólakerfisins með það fyrir augum 

að vinna gegn streitu og kvíða. 

Rannsóknarspurningar eru: Hafa listgreinar verðmæt gildi að geyma sem bætt geta andlega 

heilsu og vellíðan hjá grunn- og framhaldsskólanemum? Hvað getur myndmenntakennari 

lagt af mörkum til að stuðla að bættri heilsu og vellíðan þeirra? Er möguleiki fyrir hendi að 

nota núvitundarnálgun og flæði í myndmennt til þess að bæta heilsu og vellíðan barna og 

unglinga í grunn- og framhaldsskólum? 



Abstract 

The fact that the society in which we live today, social requirements, the race for quality of 

life, do create a society characterized by speed and stimuli which could lead to increased 

stress symptoms if not dealt with. This is why it is vital that teachers are alert concerning 

these factors and find ways which possibly could help to reduce these symptoms, and 

enhance good health and mental well-being amongst children and teenagers at the 

elementary school level along with the upper secondary level.  

Mindfulness is a state of mind and a form of meditation, a practice of present moment 

awareness, and flow is a mental stage which occures while a person is performing an 

activity. Both factors have somewhat been developed over the last years, and studies which 

have been conducted, have shown that they can have positive effects on people’s well-

being. During the last years there has been a significant revival concerning people’s 

experience of practicing mindfulness abroad. Such studies could further enhance 

knowledge on how mindfulness can be used within traditional visual arts education within 

the school system. Art making is considered to have calming effect on people and it is 

interesting to study those factors which include this calming process. 

 The purpose of this research is to study if art making can contribute to mental well-being 

amongst children and teenagers and study if art teachers can contribute to better mental 

well-being and increased self-empowerment with special emphasis on mindfulness and 

flow in art making. Also to increase understanding of people’s experience of these factors 

due to their utmost importance within the school system with that in mind to work against 

anxiety and stress.  

The research question is: Does art have valuable values that can trigger enhanced mental 

health and well-being amongst children and teenagers? What can art teachers contribute to 

increase their mental health and well-being?  Is there an option available to use 

mindfulness meditation and flow in arts education amongst children and teenagers within 

the school system?  
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Inngangur  

Það er ákveðin staðreynd að þjóðfélagið, sem við búum í í dag, samfélagslegar kröfur og 

lífsgæðakapphlaupið skapa samfélag sem einnkennist af miklum hraða, áreiti og streitu 

sem getur haft slæm áhrif á okkur öll og jafnvel leitt af sér kvíða og þunglyndi ef ekki er 

tekist á við streituna og reynt að sporna við henni. Fyrir börn og unglinga á skólaaldri getur 

þetta leitt til slæmrar námsframvindu og vanlíðunar innan skólakerfisins. Það er 

umhugsunarvert og þýðingarmikið að kennarar séu meðvitaðir um þetta og leggi sitt af 

mörkum til að skapa andrúmsloft sem eykur vellíðan barna og unglinga.  

Erlendis hefur orðið mikil vakning og þekking aukist á gildi núvitundariðkunar sem 

rannsóknir hafa sýnt fram á að dragi úr streitu og kvíða sem hefur leitt til þess að 

skólakerfin hafa innleitt hana í auknum mæli. Hérlendis virðumst við ekki vera jafn langt 

komin í þessum málum nema þá í gegnum áhuga einstakra kennara. Út frá þessari 

vitneskju er áhugavert að velta því fyrir sér hvort að listgreinar hafi verðmæt gildi að 

geyma sem kallað gætu fram samskonar núvitundarupplifun, líkt og þegar 

núvitundaræfingar eru stundaðar.  

Sumt fólk talar um upplifun af einhvers konar hugleiðsluástandi þegar það vinni með 

höndunum. Við það að vinna á áþreifanlegan hátt, komast í snertingu við 

myndlistarefniviðinn og skynja og upplifa í gegnum hendurnar, virðist skapast einskonar 

hugarró. Hvers vegna myndast þessi ró? Hvað er það sem gerist í líkamanum? Eru þetta 

jafnvel margir samverkandi þættir? 

  

Ritgerðin er lokaverkefni til M.A. Ed.- gráðu í Listkennsludeild við Listaháskóla Íslands 

vorið 2020. Umfjöllunin byggist á skoðun fræðilegra greina og heimilda, erlendra 

rannsókna og viðtalsrannsókna sem gerð var við kennara og nemendur í listgreinum og svo 

niðurstöðum sem fengnar voru út frá efninu. Ritgerðinni er skipt niður í 7 kafla og 

undirkafla þeirra ásamt Inngangi sem er 1. kafli ritgerðarinnar og 7. kafla þar sem finna má 

Heimildaskrá. 
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Á eftir Inngangi (1. kafla) kemur 2. kafli sem fjallar um áskoranir nútíma samfélags og 

áherslur á vellíðan barna og unglinga í grunn- og framhaldsskólum og hann skiptist í þrjá 

undirkafla. 

 Annar kafli, Áskoranir nútíma samfélags og áherslur á vellíðan barna og unglinga í grunn- 

og framhaldsskólum, skiptist í þrjá undirkafla. 

 Í kafla 2.1.0, Líðan barna og unglinga á Íslandi í dag, er m.a. vitnað í skýrslu WHO, (e. 

World Health Organization), „Health Evidence Network Synthesis Report 67’’, um það 

hvernig stofnunin skilgreinir heilsu, fjallað um miklar tækninýjungar og hraðar 

tæknibreytingar sem hafa flætt yfir heiminn síðustu áratugina og sagt frá skýrslu 

Rannsókna og greiningu, „Ungt fólk 2016 og 2018, þar sem fjallað er um líðan ungmenna 

frá árinu 2000 – 2018.  

 Í kafla 2.1.1, Aðalnámskrá, er fjallað um nokkra þætti í aðalnámskrá; m.a. hlutverk 

kennara og ábyrgð þeirra, grunnþættina sex, sérstaklega grunnþáttinn ,,Heilbrigði og 

velferð’’ sem spannar yfir helstu áhersluþætti heilbrigðis og góðrar heilsu. Í lok kaflans er 

reynt að rýna í hvernig hægt sé að nýta þessa þætti í myndmenntakennslu með áherslu á 

núvitund (e. mindfulness) og flæði (e. flow). 

 Í kafla 2.1.2, Samantekt, er efni 2.1.0 og 2.1.1 dregið saman. 

Í kafla 2.1.3, Áhrif listgreina á vellíðan barna og unglinga, er farið í saumana á því hvernig 

tengja megi listir við heilsu en þar er aftur vitnað í skýrslu WHO þar sem fjallað um 

hlutverk listsköpunar í því að bæta heilsu fólks. Þar að auki verður fjallað um rannsóknir 

sem gerðar hafa verið af WHO um áhrif listsköpunar á heilsu. 

 Þriðji kaflinn, Aðferðafræði rannsóknar, skiptist í níu átta undirkafla.  
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Kafli 3.1.0, Aðferðafræði rannsóknar, er kynning á þeim undirköflum sem á eftir eru. 

Næstu undirkaflar fjalla um Rannsóknarspurningar (3.1.1), Rannsóknaraðferð (3.1.2), 

Viðtöl (3.1.3), Þátttakendur (3.1.4), Val á þátttakendum (3.1.5), Framkvæmd og aðferð 

(3.1.6), Úrvinnslu gagna (3.1.7) og að lokum Spurningar (3.1.8) sem lagðar voru fram í 

viðtalsrannsókn. 

  

Fjórði kafli, Fræðileg umfjöllun,  hefur að geyma fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar. Hann 

skiptist í fimm undirkafla. 

  

Kafli 4.1.0 fjallar um kenningar menntunarfræðingsins og sálfræðingsins John Dewey og 

prófessorsins Elliot W. Eisner. Leitast er við að setja þær í samhengi við mynd- 

menntakennslu hvað varðar gildi, áherslu á aukna vellíðan og núvitundaráherslu og flæði.  

 Kafli 4.2.0, Flæði ( e. flow), fjallar um útskýringar á flæði og kenningar Mihaly 

Csikszentmihalyi sem þekktur er fyrir kenningar sínar um flæði og jákvæða sálfræði (e. 

positive psychology). Þar að auki er fjallað um flæðisástand í tenglsum við taugalíffræði 

og hvað eigi sér stað í heilanum á meðan á flæði stendur og vísað er í rannsóknir sem 

styðjast við efnið. Í lok kaflans er leitast við að tengja flæði við myndmenntakennslu. 

 Kafli 4.3.0 fjallar um Núvitund. 

 Í Kafla  4.3.1, Hvað er núvitund?, er hugtakið núvitund útskýrt, farið er yfir kenningar Jon 

Kabat- Zinn um 7 stig núvitundar, fjallað um prógrammstæknina MBSR, 

núvitundarmiðaða streituminnkun (e. Mindfulness Based Stress Reduction) sem Kabat-

Zinn þróaði. Í lok kaflans er núvitund  tengd við myndmenntakennslu með  áherslu á 

núvitundarnálgun og flæði.  
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Í kafla 4.3.2, Núvitundarnálgun í listsköpun, er sagt frá því hvernig hugtakið núvitund varð 

þekkt í listheiminum, sagt frá hinum fjórum stigum í sköpunarferli, hvernig  listsköpun og 

núvitund deila mörgum sameiginlegum einkennum hvað varðar áhrif þeirra á hug, líkama 

og anda og hvernig  sköpun getur hvatt til núvitundar og núvitund til sköpunar.  

 Í kafla, 4.3.3, Núvitund og flæði borin saman, eru helstu einkenni þessara beggja þátta 

borin saman. Í seinni hluta kaflans er fjallað um hugarflæði sem er blanda af þeim báðum. 

  

Í kafla 4.3.4, Núvitund innan skólakerfis, er fjallað um vakningu og þekkingu á gildi 

núvitundariðkunar innan skólakerfisins og nærliggjandi umhverfi þess á síðastliðnum 

árum. Jafnframt er fjallað um rannsókn um það hvernig börn skynji  núvitundarupplifun.  

 Kafli 4.4.0  fjallar um Listmeðferðir  

  

Í kafla 4.4.1, Hvað er listmeðferð?, er listmeðferð útskýrð og grundvöllur hennar. MBAT 

núvitundarmiðuð listmeðferð  (e. Mindfulness-Based Art Therapy) er kynnt til sögunnar en 

hún er byggð á grunnþáttum MBSR eða Núvitundarmiðaðri streituminnkun, sem þróuð var 

af  Jon Kabat-Zinn, í bland við verkefni í listrænni tjáningu. Í lok kaflans er leitast við að 

tengja þætti innan listmeðferðarfræða við myndmenntakennslu með áherslu á 

núvitundarnálgun og flæði.  

 Í kafla 4.4.2, ETC, (e. Expressive Therapies Continuum), er sagt frá einni af 

grundvallarkenningu á sviði listmeðferðar. Kenninginn var fyrst sett fram árið 1978  af 

Kagin og Lusebrink en Lusebrink þróaði kenninguna áfram sem síðar var sett fram af Lisa 

D. Hinz, 2008. ETC módelið setur fram skipulagskerfi til að útskýra hvað gerist í heilanum 

við listsköpun. Kenningin veitir grunn til skilnings á því hvernig fólk vinnur úr 

upplýsingum, upplifunum, tilfinningum og hugsunum í gegnum myndlistarefnivið við gerð 

myndverks. Farið er yfir fjögur stig ETC meðferðar og þau útskýrð. Í lok kaflans er leitast 
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við að tengja þætti innan ETC við myndmenntakennslu með áherslu á núvitundarnálgun og 

flæði.  

 Kafli 4.4.3, Rannsóknir um áhrif listsköpunar á heilann, fjallar um rannsóknir sem hafa 

verið gerðar af vísindamönnum til að skoða hvernig mismunandi heilasvæði verði virk á 

meðan á listsköpun stendur. Sagt er frá tilraunarannsókn með fNIRS, nær-innrauðri 

litrófsgeiningu (e. functional near-infrared spectroscopy) sem gerð var árið 2016. Í lok 

kaflans er leitast við að að tengja hvaða upplýsingar þessar rannsóknir veita til dýpri 

skilnings á áhrifum listsköpunar á heilann og þá um leið á líðan í myndmenntakennslu við 

núvitundarnálgun og flæði.  

  

 Kafli 4.5.0, Myndlistaraðferðir og verkefni með núvitundarnálgun, fjallar um ýmis dæmi 

um aðferðir og verkefni innan myndlistar til að skoða leiðir í myndmenntakennslu sem fela 

í sér núvitundarnálgun.  

  

 Kafli, 4.5.1, Mandölur, fjallar um mandölur og hvernig hægt sé að kalla fram ró og 

hugleiðsluástand með því að lita þær og /eða teikna. Fjallað er um nokkrar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið til þess að kanna jákvæð áhrif þess að lita og/eða teikna mandölur.  

  

Í kafla 4.5.2, Fleiri dæmi um aðferðir / verkefni með núvitundarnálgun, 

er sagt frá dæmum um aðferðir / verkefni með núvitundarnálgun. Tekin eru dæmi um 

núvitundarnálgun með teikningu, málun, leirmótun, þrívíddarvinnu með origami, 

textílvinnu og önnur dæmi um huglægar núvitundariðkanir.  

Fimmti kafli, Niðurstöður rannsóknar, skiptist í fimm undirkafla. 

Í kafla 5.1, Úrvinnsla gagna, er farið yfir þá aðferð sem fólst í vinnslu 

viðtalrannsóknargagna. 
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Kafli 5.2, Siðferðilegir þættir rannsóknar, segir frá helstu siðferðilegu atriðum  

rannsóknarinnar. 

Í kafla, 5.3, Þemagreinging viðtalsrannsóknar, eru þemu viðtalsrannsóknar sett fram. 

Í kafla, 5.4, Niðurstöður viðtalsrannsóknar, er efni þemagreiningarinnar dregið saman í 

niðurstöðu. 

Í kafla, 5.5, Samantekt, er allt umfjöllunarefnið dregið saman og greint frá niðurstöðum 

rannsókna.  

Sjötti kafli, Lokaorð, eru lokaorð þar sem að dregnar eru saman niðurstöður. 

Sjöundi kafli, Heimildaskrá, hefur að geyma Heimildaskrá. 
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2. Áskoranir nútíma samfélags og áherslur á vellíðan barna og unglinga í 

grunn- og framhaldsskólum 

2.1.0 Líðan barna og unglinga á Íslandi í dag   

 Í skýrslu „Health Evidence Network Synthesis Report 67’’, sem gefin var út af  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (e. World Health Organization [WHO]), er heilsa 

skilgreind ekki aðeins sem hið gagnstæða við sjúkdóma og veikindi heldur einnig sem gott 

jafnvægi á líkamlegri, andlegri og félagslegri vellíðan (Fancourt og Finn, 2019) og 

undirstaða samfélags okkar og menningu. WHO stofnunin einblínir á hversu 

þýðingarmiklar forvarnir séu gegn veikindum og telur það mikilvægt hvernig heilsa sé 

skilgreind og hvernig hún sé mótuð og byggð upp á menningarlegan hátt. Einnig skipti það 

máli hvernig hún sé efld, bæði á einstaklingslegan og samfélaglegan hátt (Fancourt og 

Finn, 2019).  

Langvarandi andleg eða líkamleg veikindi eru ekki endilega merki þess að vera veik/ur 

heldur getur það verið eitthvað sem hægt er að stjórna (Fancourt og Finn, 2019). Stjórnun 

mótast að hluta til af seiglu og því hvort einstaklingar geti aðlagað sig að heilsu sinni; 

hvort þeir geti endurheimt jafnvægi sitt, haft getu til að taka við sinni eigin stjórn og 

ábyrgð eftir bestu getu, til þess að geta nýtt sér tækifæri sem gefast og auk þess tekið 

virkan þátt í samfélaginu (Fancourt og Finn, 2019). Heilsa er því kraftmikið ferli þar sem 

kjarninn snýst um að einstaklingur hafi getu til að stjórna líðan sinni sjálfur (Fancourt og 

Finn, 2019).  Margvíslegir þættir skapa heilsu og líðan fólks og má þar nefna, svefn, 

mataræði, hreyfingu, samskipti, almenn lífsskilyrði og umhverfið sem við búum í. Saman 

geta þessir þættir stuðlað að betri heilsu og haft neikvæð áhrif á heilsu (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 

Í umhverfinu eru ýmsir þættir sem geta haft áhrif á heilsu. Síðustu áratugina hafa miklar 

tækninýjunar og hraðar tæknibreytingar flætt yfir heiminn. Upplýsingatæknin, oft 

kölluð ,,þriðja iðnbyltingin’’, sem innleiddi tölvur, ljósleiðara, gervihnetti, farsíma og 

Internetið, ruddi sér til rúms á sjöunda og áttunda áratug 20. aldarinnar og lagði grundvöll 
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að upplýsingatækni samtímans og alþjóðavæðingunni sem einkenndi samfélagsþróun víða 

um heim undir lok 20. aldarinnar. Sjálfvirknivæðingin, stundum kölluð „fjórða 

iðnbyltingin”, er nú að taka að stórum hluta við og mikilvægt er að spyrja þeirra spurninga 

hvernig við getum hagnýtt tæknina til að auka hagsæld og velferð í samfélaginu án þess að 

hún eigi í hættu að grafa undan lífsafkomu manna (Huginn Freyr Þorsteinsson, Guðmundur 

Jónsson, Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir, Lilja Dögg Jónsdóttir og Kristinn R. Þórisson, 

2019). 

Fjórða iðnbyltingin snýst ekki bara um þær tæknibreytingar sem hugtakið nær yfir, heldur 

einnig hvaða samfélagsbreytingar munu hugsanlega eiga sér stað. Byltingin er framhald 

fyrri þróunar – öflugri tækni leysir af hólmi þá sem fyrir var og umbreytir efnahagslífi og 

samfélagi með ört vaxandi hraða. Þessi þróun mun halda áfram en með fjórðu 

iðnbyltingunni mun ný tækni í síauknum mæli leysa verkefni sem einungis hugarafl 

mannsins hefur getað leyst hingað til. Í kjölfarið verður óumflýjanlegt uppbrot (e. 

distruption) þar sem tæknin breytir verulega skipulagi samfélaga. Þó svo að með 

tæknibyltingunni gefist umtalsverð tækifæri, geta þeim fylgt margar og flóknar áskoranir. 

Það er áhugavert að íhuga í framhaldinu hvort þessir þættir geti haft áhrif á heildarmyndina 

þegar líðan grunn- og framhaldsskólanema er skoðuð (Huginn Freyr Þorsteinsson o. fl., 

2019). 

Út frá þessari íhugun er athyglisvert að Rannsóknarmiðstöðin Rannsóknir og greining 

(stofnuð árið 1999 af Ingu Dóru Sigfúsdóttur og staðsett við Háskólann í Reykjavík) hefur 

á undanförnum árum sérhæft sig í því að halda utan um og stýra mörgum rannsóknum sem 

kannað hafa líðan og hagi barna og unglinga bæði hérlendis og erlendis. Ein þessara 

rannsókna er “Ungt fólk” sem börn í grunnskólum landsins hafa tekið þátt í á nokkurra ára 

fresti um allt land sem snýst um að kanna andlega og líkamlega heilsu og líðan ungs fólks 

ásamt því að kanna aðra þætti samhliða eins og fjölskylduaðstæður, árangur í námi, 

ástundun í líkamsrækt, þátttöku í íþróttastarfi, frístundariðkun, áfengis- og vímuefnaneyslu, 

mataræði o.fl. Niðurstöður rannsóknanna hafa svo verið nýttar til þess að móta stefnu í 

forvarnarstarfi á þeim vettvangi sem starfa með börnum og unglingum á Íslandi, innan 

sveitarfélaganna, skóla og hverfa til að auka skilning á högum ungs fólks og bæta aðstæður 

þeirra, heilsu og líðan (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2017). 
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Niðurstöðurnar hafa einnig verið birtar í ritrýndum vísindagreinum sem skrifaðar eru af 

vísindamönnum víðast hvar í heiminum og auk þess hefur Rannsóknir og greining verið í 

samstarfi við fræðimenn út um allan heim sem starfa innan skóla og stofnana (Rannsóknir 

og greining, e.d.). Fram kemur í skýrslu Rannsókna og greiningar, „Ungt fólk 2018“, um 

líðan ungmenna frá árinu 2000 – 2018 að líðan þeirra hafi versnað og að þeim börnum og 

unglingum sem upplifa kvíða eða depurð hafi fjölgað, sérstaklega á meðal stúlkna. Þessi 

þróun gefur ástæðu til að staldra við og skoða hvaða þættir séu að spila þarna inn í, eins og 

t.d. hröð samfélagsbreyting, aukin notkun samfélagsmiðla, svefn, hreyfing, 

fjölskylduaðstæður, árangur í námi og félagslegir þættir, s.s. neysla áfengis og vímuefna og 

mataræði. Allt hefur þetta líklega áhrif hvert á annað (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir 

(Ritstjóri), 2017). 

Niðurstöður hafa sýnt að fjöldi barna í 9. og 10. bekk, sem metur andlega og líkamlega 

heilsu sína góða, hafi farið fækkandi milli ára. T.d. frá árinu 2014 til 2016 lækkaði 

prósentustigið um 9% hjá strákum (frá 85% í 76%) en hjá stelpum um 10% (frá 79% í 69% 

) (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016).  

Samkvæmt skýrslunni „Ungt fólk 2016“, hefur skjánotkun aukist milli ára hjá nemendum í  

8., 9., og 10. bekk. Á höfuðborgarsvæðinu árið 2016 eyddu um 40,9 % nemenda að jafnaði 

2 - 3 klst. á dag í áhorf á myndir, þætti og myndbönd og 41,1 % á landsbyggðinni og 

tæplega 18% í 4 klst. eða meira á höfuðborgasvæðinu en 17% á landsbyggðinni. Aukningin 

var um 11 % frá árinu 2014 hjá þeim sem horfðu á skjái í 2 tíma á dag eða meira. Á 

höfuðborgasvæðinu eyddu um 15.5% nemenda 2 - 3 klst. í tölvuleiki á dag en 14,3% á 

landsbyggðinni og 10,7% sem horfðu 4 klst. eða meira á höfuðborgasvæðinu og 10,2 á 

landsbyggðinni. Aukningin var um 5 % frá árinu 2014. Um 31,1 % nemenda eyddu um 2 - 

3 klst. á dag í samfélagsmiðla á höfuðborgasvæðinu en 32,3% á landsbyggðinni en  21,7 % 

horfðu 4 klst. eða meira á höfuðborgasvæðinu en 23,9 á landsbyggðinni. Aukningin var um 

10% frá árinu 2014 (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o. fl., 2016).   

Ef svefn er skoðaður aðeins nánar gefur heimasíða embættis landlæknis (2009) það upp að  

börn frá 6-12 ára þurfi að sofa 9-11 klst. á sólarhring, á meðan börn frá 14-17 ára um 8-10 

klst. og þau börn  sem orðin eru eldri en 18 ára þurfi um 7-9 klst (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o. fl., 2016).  Samkvæmt rannsókninni Ungt fólk 2016 er svefntími 
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unglinga á Íslandi langt undir þeim lágmarkstíma á nóttu og aðeins um 10 % unglinga sofa 

9 klst. eða meira. Athyglisvert er að 54,8 %  9. bekkinga sofa 8 - 9 klst. og 35,9 % í 6 - 7 

klst. 42,1 % 10. bekkinga sofa 8 - 9 klst. og 48,9 % 6 - 7 klst. (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2016). Þar kemur einnig fram að afleiðingar lítils svefns geti 

auðveldlega haft áhrif á námsárangur þar sem virkni og afköst barna yfir daginn minnka 

verulega. Það er margt sem getur spilað inn í og haft áhrif á góðan svefn, t.d. hefur 

skjánotkun neikvæð áhrif og hreyfing jákvæð áhrif (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o. fl., 

2016). Það eru því ýmsir umhverfisþættir sem hafa áhrif á líðan og heilsu barna og 

unglinga og skapa streitu og er því áskorun að skoða hvaða leiðir eru til, til þess að 

bregðast við þessu. 

2.1.1  Aðalnámskrá 

Aðalnámskrá byggir á lögum um leikskóla (nr. 90/2008), grunnskóla (nr. 91/2008) og 

framhaldsskóla (nr. 92/2008). Aðalnámskráin er einskonar Biblía skólastarfsins’’ sem 

heldur utan um hvert skólastig, útskýringar um tilgang þess og markmið og gefur 

heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögunum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Hlutverk kennara og ábyrgð er m.a. að sjá um kennslu, 

stjórnun, ráðgjöf, rannsóknir og þróunarstarf og búa við fagmennsku sem byggist á 

sérfræðiþekkingu, viðhorfum og siðferði innan starfsgreinarinnar (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Í aðalnámskrá, undir kaflanum um „Hlutverk skóla“  og undir 

„Fagmennska kennara“  kemur fram að skólar / kennarar eigi með starfsháttum sínum, 

skipulagi og viðfangsefnum ekki einungis að skapa námsumhverfi sem stuðli að almennri 

menntun, heldur sé nám og menntun ævilangt ferli sem eigi sér stað víðar en í skó́lum og 

að það sé því mikilvægt  að skó́larnir / kennararnir styðji við námshvöt /námsörvun 

nemenda sinna, rækti ná́msgleði og vinnuanda, hvetji til réttlátra vinnureglna og skapi 

hvetjandi námsumhverfi og uppeldi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Ábyrgð kennara og 

kröfur til þeirra hafa aukist síðustu ár vegna hraðra breytinga sem hafa orðið til í íslensku 

samfélagi. Þetta felst í því að kennarar fái  í viðbót önnur hlutverk að aðstoða börn og 

unglinga og samfélagið í heild sinni við að átta sig á þessum samfélasgbreytingunum, 
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greina þær og fella starfsemi skólanna að þeim á skynsaman og ábyrgan hátt (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). 

Til eru mikilvægir áhersluþættir sem teknir hafa verið inn í aðalnámskrá sem hafa mörg 

góð markmið í inntaki sínu, eins og t.d. að stuðla að því að börn og unglingar styrkist 

andlega og líkamlega. Þessir þættir eru kallaðir „grunnþættir menntunar“ sem mikið var 

stuðst við þegar námskráin var samin. Grunnþættirnir eru sex talsins: Læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2018). Grunnþættirnir varða um læsi á samfélag, umhverfi, menningu og 

náttúru svo að börn og unglingar læri að styrkja sig, bæði andlega og líkamlega, standa á 

eigin fótum í samfélaginu og vera í samvinnu með öðrum. Að auki snúast þeir um að hafa 

sýn fram á við, vilja og getu til að hafa áhrif og vera þátttakendur í samfélaginu, breyta því 

og þróa það (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Hugmyndirnar að baki grunnþáttunum eiga 

að koma fram í öllum starfsháttum skóla, skólaanda og samskiptum. Þeir þurfa að koma 

fram í innihaldi námsgreina og námssviða, í gegnum þá þekkingu og leikni sem börn og 

unglingar afla sér og koma fram í aðalnámskrám á hverju skólastigi fyrir sig. Allir 

grunnþættirnir skarast hver við annan og erfitt er í raun að að tala um einn grunnþátt nema 

annar tengist honum á einhvern hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Einn mikilvægur grunnþáttur menntunar er „Heilbrigði og velferð“. Heilbrigði byggist á 

andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan og má segja að heilbrigði sé samansett af 

margbrotnu samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). Mikilvægt er að skólastarf efli heilbrigði og stuðli stöðugt að velferð og vellíðan. 

Grunnskólar þurfa að skapa skólaanda sem er jákvæður og heilsueflandi og skólaumhverfi 

þar sem alfarið er stutt við og hlúð að þroska og heilbrigði nemenda frá ýmsum hliðum. 

Helstu áhersluþættir heilbrigðis / góðrar heilsu eru samkvæmt aðalnámskrá: Jákvæð 

sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, 

kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og annarra (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). Kennarar og annað starfsfólk skólanna þurfa að kynna sér hvað felst í forvörnum 

sem snúast um heilbrigði og að geta nýtt sér traustar upplýsingar um þætti sem hafa áhrif á 

heilbrigði. Í skólum þarf að skapa börnum og unglingum aðstæður sem hvetja til heilbrigðs 
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lífsstíls. Auka þarf færni þeirra í samskiptum, uppbyggingu sjálfsmyndar, ákvarðanatöku, 

markmiðasetningu og streitustjórnun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Það er mikilvægt að nemendur skilji þau áhrif sem menning, fjölmiðlar og tækni geta haft 

á heilsu og líðan. Markmið þess er meðal annars að styðja börn og ungmenni svo að þau 

geti tekið upplýstar og ábyrgar ákvarðanir í tengslum við eigið heilbrigði (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Mikilvægt er að skólinn taki mið af þörfum allra barna og unglinga á 

einstaklingsbundinn hátt. Allir þurfa að fá tækifæri til að njóta styrkleika síns sem er 

lykilþáttur í því að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Mörg áhugamál barna og unglinga 

stuðla að heilbrigði og geta nýst í þessu samhengi. Með því að gefa áhugasviðum þeirra 

rými í skólastarfinu, gefst tækifæri til að vinna út frá styrkleikum og áhuga, byggja upp 

jákvæða sjálfsmynd og efla með því heilbrigði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

  

2.1.2 Samantekt 

Ef farið er yfir helstu samantekt úr kafla 2.1.0 „Líðan barna og unglinga á Íslandi í dag “ 

og „2.1.1  Aðalnámskrá” um hvernig stuðla eigi að andlegri heilsu kemur eftirfarandi helst 

fram; WHO stofnunin tekur fram að gott jafnvægi  þurfi að vera á líkamlegri, andlegri og 

félagslegri vellíðan. Þá telja semjendur skýrslunnar nokkra þætti skipta sköpum innan 

þessara þátta, eins og svefn, mataræði, hreyfingu, góð samskipti, almenn lífsskilyrði og 

umhverfi. Aðalnámskrá grunnskóla er sammála þessu og telur að mestu leyti upp sömu 

þættina. Að vísu bætir aðalnámskrá við þáttunum „öryggi“ og „skilning á eigin 

tilfinningum og annarra“ en það fyrrnefnda gæti alveg eins flokkast undir „almenn 

lífsskilyrði“ og það síðarnefnda undir „góð samskipti”. Aðalnámskrá bætir einnig við 

„jákvæðri sjálfsmynd“ sem ljóst er að flokkast undir „góða andlega heilsu“. Varðandi góða 

andlega heilsu bendir aðalnámskrá ennfremur á mikilvægi þess að auka færni í 

ákvarðanatöku, markmiðssetningu, streitustjórnun og í samskiptum sem tengist jafnframt 

styrkingu sjálfsmyndar. Aðalnámskrá bætir því jafnframt við hversu þýðingarmikið það sé 

að einblína á styrkleika nemenda og tekur dæmi um að það sé hægt að gera með því að 

mæta nemendum á einstaklingsbundinn hátt og út frá þeirra eigin áhugasviði. Til þess að 
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hafa hafa þessa þætti að leiðarljósi þurfa kennarar að kynna sér forvarnir og geta nýtt sér 

traustar upplýsingar um þá þætti sem hafa áhrif á heilbrigði.  

Byggt á áðurnefndum áhersluáttum sem stuðla að heilbrigði og heilsu út frá hlutverki 

myndmenntakennslu, þá eru nokkur atriði sem ættu vel við hlutverk 

myndmenntakennarans, t.d. þau sem snúa að því að ýta undir styrkleika nemenda, styrkja 

sjálfmynd þeirra, tilfinningatjáningu og tilfinningastjórnum. Sjálfsmyndina væri 

hugsanlega hægt að styrkja með því að mæta nemendum á þeim mismunandi stað sem þau 

eru stödd á. Með því fengu allir að njóta sín og láta ljós sitt skína. T.d. þeir  nemendur, sem 

eiga í erfiðleikum með bókleg fög af mismunandi ástæðum, geta stundum upplifað sig sem 

utangátta eða fundið til persónulegrar vanmáttarkenndar gagnvart náminu. Myndmennt 

getur því mætt þörfum þessa hóps, aðstoðað hann í að finna styrkleika sína og efla 

sjálfsmynd með einstaklingsmiðaðri nálgun. Ef tekið er dæmi um börn og unglinga sem 

eru með  taugaþroskafrávik eins og dyslexíu (lesblindu), þá eru þau oft mjög sjónræn og 

finna styrkleika sína í verklegum verkefnum og þrívíddarvinnu eða börn með ADD/ADHD 

eru líka oft mjög sjónræn og með mikið ímyndunarafl og njóta sín oft í myndsköpun. (Íris 

Ingvarsdóttir, munnleg heimild I, 9. maí 2020) 

 Myndmenntastofan getur verið vettvangur til að styrkja félagsleg samskipti og tengsl 

nemenda því þar er vettvangur fyrir alla nemendur því að þar geta fjölbreyttir hópar mæst á 

jafningjagrundvelli óháð menningu, félagslegri stöðu, þroska o.s.frv. og geta tengst og 

talað sama "tungumálið" þ.e. í gegnum myndsköpun og myndmál. Þar geta allir fundið 

eitthvað við sitt hæfi, fengið sína útrás og tjáð sig á sinn hátt. Út frá því er hægt að sjá að 

styrkurinn felst bæði í því að byggja nemanda upp sem einstakling og einnig allan hópinn 

sem eina heild, efla félagsfærni og hópefli þar sem einstaklingar taka þátt í sameiginlegum 

verkefnum, læra að hlusta á aðra og taka tillit til annarra. Þetta er allt þýðingarmikill þáttur 

í sjálfsuppbygginu nemenda. Myndmennt getur mætt einstaklingum á fjölbreyttan hátt og 

boðið upp á marga möguleika, t.d. getur hver og einn valið miðil innan hennar sem tengist 

áhugasviði þeirra, valið sér myndlistarefnivið eftir persónulegum þörfum og einnig að 

tengja inntak og afurð verkefnis við áhugasvið sitt.  

Annar mikilvægur þáttur, sem tengist styrkleikum, er sá að þekkja tilfinningar sínar og 

læra að ná góðri stjórn á þeim (tilfinningastjórnun). Myndmenntakennarar eru í góðri stöðu 
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til þess að leggja sitt af mörkum til að kenna þennan þátt og leiðbeina nemendum. Í 

Aðalnámskrá kemur fram að með listum/listsköpun sé lært að tjá og dýpka tilfinningar 

sínar og með því öðlist skilningur sem ekki verði færður í orð. Einnig að listsköpun opni 

nemendum fjölbreyttar leiðir til að vinna með hugmyndir, spyrja spurninga, endurspegla 

og túlka eigin reynslu og annarra og þannig þroski þeir með sér hæfileika og getu til að 

vega og meta gjörðir sínar og umhverfi með gagnrýnum hætti (Aðalnámskrá, 2013).  

2.1.2 Áhrif listgreina á vellíðan barna og unglinga  
  

Hvernig má tengja listir við heilsu? 

Í áðurnefndri skýrslu WHO, „Health Evidence Network Synthesis Report 67“ (sjá 2.1.0), 

er fjallað um hlutverk listsköpunar í því að bæta heilsu fólks. Í skýrslunni kemur m.a. fram 

að liststarfsemi samanstandi af mörgum og margbreytilegum þáttum sem þekktir séu fyrir 

að efla  heilbrigði (Fancourt og Finn, 2019). Listsköpun getur örvað ímyndunaraflið og 

skynfærin, örvað vitsmunina og eflt fagurfræðilega upplifun og félagsleg samskipti 

(Fancourt og Finn, 2019). Hver og einn þessara þátta geta framkallað viðbrögð sem eru af 

sálfræðilegum, félagslegum, lífeðlislegum eða atferlislegum toga og tengjast 

heilsufarslegum ávinningi. Til dæmis geta fagurfræðilegir og tilfinningalegir þættir í 

liststarfsemi veitt einstaklingum möguleika til tilfinningalegrar tjáningar, við það að beina 

tilfinningum sínum í réttan farveg og getu til að draga úr álagi (Fancourt og Finn, 2019). 

Tilfinningastjórnun sýnir í eðli sínu fram á það hvernig við náum tökum á geðheilbrigði 

okkar á meðan streita er þekktur áhættuþáttur fyrir upphaf og framrás margra 

heilsufarsþátta eins og hjarta- og æðasjúkdóma (e. cardiovascular disease) og krabbameins 

(Fancourt og Finn, 2019). Þátttaka í liststarfsemi ýtir undir vistmunalega námshvöt ásamt 

því að þróa færni og tækifæri til náms. Vitsmunaleg örvun getur dregið úr hættu á 

vitsmunaskerðingu og einnig minnkað líkurnar á því að einstaklingar þrói með sér 

geðsjúkdóma, eins og t.d. þunglyndi (Fancourt og Finn, 2019). Félagsleg samskipti draga 

úr einmannaleika og skorti á félagslegum stuðningi en þessir tveir þættir geta ýtt undir 

vitsmunalega afturför, skerðingu á hreyfigetu, geta leitt til geðsjúkdóma og ótímabærs 

dauða. Með þátttöku í liststarfsemi er líkamleg virkni örvuð sem dregur úr kyrrsetuhegðun. 
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Vitað er að kyrrsetuhegðun þróar oft með sér langvarandi verki, þunglyndi og 

vitsmunaskerðingu (Fancourt og Finn, 2019). 

  

Undanfarna tvo áratugi hefur orðið mikil aukning í rannsóknum hjá WHO um áhrif 

listsköpunar á heilsu og vellíðan, samhliða þróun í starfi og stefnumótun í mismunandi 

löndum um alla Evrópu. WHO gaf út skýrslu um samanteknar niðurstöður um 3000 

rannsókna af ýmsum gerðum. Helstu rannsóknarsniðin voru forrannsóknir (e. pilot 

studies), tilviksrannsóknir / ferilsrannsóknir (e. case studies), smærri þversniðssrannsóknir 

(e. small-scale cross-sectional surveys) og árgangsrannsóknir (e. cohort studies) (Fancourt 

og Finn, 2019). Niðurstöður rannsóknanna bentu sterklega til þess að listsköpun geti bætt 

heilsu og spilað stórt hlutverk í forvörnum gegn vanheilsu. Auk þess geta listmiðlar og 

myndlistarefniviður verið hluti af þeim hjálpartækum/ verkfærum sem geta haft áhrif á 

árangur meðferða og þróun á sjúkdómum. Vegna skorts á sönnunargögnum rannsókna, 

hafa þau aðildarríki sem tilheyra  WHO lítið samræmt gögn sín og stefnumótun. En 

samkæmt skýrslu WHO er lagt til að bæta þennan vitundarskort með því að kortleggja þær 

vísbendingar sem eru til á sviði lista og heilsu (Fancourt og Finn, 2019). 

Niðurstöðum rannsóknanna var skipt niður í tvö víðtæk þemu; a) forvarnir og kynningar og 

b) stjórnun og meðferð. Í hverju þema var litið á fjölda undirþema. Í forvörnum og 

kynningu sýndu niðurstöður rannsókna hvernig listsköpun geti haft félagsleg áhrif á 

heilsuna ásamt því að geta stutt við þroska barna og almenna umönnun fólks. Þessi flokkur 

sýndi einnig fram á hvatningu til heilsueflandi hegðunar og að vera hjálpartæki sem gæti 

komið í veg fyrir vanheilsu (Fancourt og Finn, 2019). 

Innan stjórnunar og meðferðar sýndu niðurstöður hvernig list getur hjálpað fólki með 

ýmsan geðrænan vanda, stutt við umönnun fólks með bráðasjúkdóma, aðstoðað fólk sem er 

með taugaþroskafrávik, aðstoðað þá sem eru með sjúkdóma sem fela í sér 

tjáskiptaerfiðleika eða fólk sem á almennt erfitt með tjáskipti og bætt lífsgæði fólks með 

lífshættulega sjúkdóma. Af þessum gögnum, sem kortlögð voru í skýrslunni, er hægt að 

kalla fram nokkur sjónarmið sem hægt er að nýta í menningar-, heilbrigðis- og 

félagsþjónustu (Fancourt og Finn, 2019). 
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Það er ljóst að nægar sannanir liggja fyrir um vaxandi hlutverki listsköpunar í þeim 

tilgangi að bæta heilsu og vellíðan. Það auðveldar almenningi að gera sér grein fyrir og 

viðurkenna listsköpun sem heilsueflandi þátt og með því að viðurkenna nauðsyn 

innleiðingu listgreina og styðja við rannsóknir tengdum þeim, með það fyrir augum að 

einblína á stefnumótandi svið, eins og t.d. rannsóknir sem kanna inngrip, hagkvæmni og 

hæfi listgreina, getum við auðveldlega stutt innleiðingu listgreina í skólakerfið (Fancourt 

og Finn, 2019). Með því að taka til greina og viðurkenna aukið heilsufarslegt gildi með 

þátttöku í listum, getum við verið fullviss um að myndlistariðkun sé til staðar með 

mismunandi tilgangi og tengist mismunandi og fjölbreyttum menningarlegum hópum. 

Nauðsynlegt er að hvetja samtök í listum og menningu til að gera heilsu og vellíðan að 

nauðsynlegum hluta af starfsemi sinni og lögð sé áhersla á að efla vitneskju almennings 

um að ávinningur sé fyrir heilsuna að tengjast listum og styðja þannig við heilbrigðan 

lífsstíl (Fancourt og Finn, 2019).   

Niðurstöður skýrslu WHO er ákall um að tengja listir og heilsu saman. Í því sambandi er 

vert að skoða hvaða leiðir er hægt að fara í myndmenntakennslu til að mæta þessu ákalli. 

Það er verkefni þessarar ritgerðar að skoða það með rannsókn svo og skoða út frá fræðum 

um núvitund, flæði og listmeðferð. 

3. Aðferðafræði  

3.1.0 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum aðferðafræðikafla er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, hvaða aðferðir voru 

notaðar og hvernig gagna var aflað. Gerð er grein fyrir þátttakendum og stöðu þeirra. 

Einnig er í stuttu máli sagt frá afstöðu rannsóknaraðila og tengslum við þá viðmælendur 

sem tóku þátt í viðtölunum.  Fjallað er um greininguna í örfáum orðum. 
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3.1.1 Rannsóknarspurningar 

Markmið verkefnisins er í raun þríþætt; að kanna hvort að gildi listgreina hlúi að aukinni 

vellíðan og andlegu heilbrigði, einnig að skoða tengsl listgreina við núvitund og flæði og 

þau áhrif sem þau geta haft þegar hugur og hönd sameinast í skapandi vinnu. Í leiðinni 

verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort hægt sé að nota núvitundarnálgun og 

flæði í myndmenntakennslu til þess að hafa góð áhrif á vellíðan barna og unglinga.  

  

 Leitað verður svara við eftirfarandi spurningum:  

  

1.Hafa listgreinar verðmæt gildi að geyma sem bætt geta andlega heilsu og vellíðan hjá 

grunn- og framhaldsskólanemum? 

 2.Hvað getur myndmenntakennari lagt af mörkum til að stuðla að bættri heilsu og vellíðan 

þeirra? 

 3.  Er möguleiki fyrir hendi að nota núvitundarnálgun og flæði í myndmennt til þess að 

bæta heilsu og vellíðan barna og unglinga í grunn- og framhaldsskólum? 

  

 3.1.2  Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin er eigindleg en eigindlegar aðferðir má rekja allt til heimspeki fyrri 

alda en þær þróuðust sem rannsóknaraðferðir á síðari hluta 20. aldar.  Þær leitast við að 

skilja og lýsa ákveðnum mannlegum fyrirbærum, í hvaða formi sem er (Denzin og Lincoln, 

2005).  

 Rannsóknin tengist „fyrirbærafræði“ (e. phenomenology) sem er ein tegund eigindlegra 

rannsóknaraðferða og byggist á því að rannsakandinn geri grein fyrir fyrirbærum og 
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reynslu fólks með opnum huga og án þess að vera með fyrirfram ákveðnar hugmyndir 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Mikið er lagt upp úr því að einblína á að sjá og skilja 

„viðfangsefnið“ út frá sjónarmiði viðmælanda (Bruyn, 1966). Sjónarhorn fyrstu persónu er 

mikilvægast og hvernig augum hún lítur á umhverfi sitt og sjálfa sig í dvöl sinni þar 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Hin fyrirbærafræðilega aðferð byggist hvorki á 

nákvæmum, mælanlegum niðurstöðum né alhæfingum, heldur meira á skilningi og aukinni 

þekkingu á fyrirbærinu. Rannsóknaraðferðin er lýsandi og byggir á tilleiðslu (Omery, 

1983). Hún getur gefið verðmætar upplýsingar sem rannsakandinn á erfitt með að öðlast 

með öðrum hætti (Van Kaam, 1966).  

 Viðtalsramminn byggist á þessum skilgreiningum og nálgast verður gögnin út frá þessum 

hugmyndum fyrirbærafræðinnar. Það sem kannað verður í þessari rannsókn byggist á 

huglægri reynslu og upplifun kennara og nemenda. Það verður því erfitt að mæla einhverns 

konar eina algilda niðurstöðu í lokin þar sem það er í raun ekki hægt, þegar um reynslu og 

upplifun er að ræða. Rannsóknaraðferð sem þessi er því tilvalin fyrir rannsóknina. 

  

3.1.3  Viðtöl  

Eigindleg viðtöl hafa yfirleitt þann tilgang að lýsa og veita þekkingu og skilning á 

fyrirbærum í tilveru fólks annars vegar og á félagslegum ferlum hins vegar (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Þau eru talin heppileg því þau geta gefið umfjöllunarefninu dýpt með 

því að kalla fram ólíkar hliðar þess og mörg blæbrigði en alltaf með tilgang 

rannsóknarinnar að leiðarljósi (Kvale og Brinkmann, 2009). Aðkoman er einnig 

persónulegri heldur en með t.d. megindlegum viðtölum og það hentar vel til að ná fram 

reynslu viðmælenda (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Viðtölin eru hálfopin (e. semi structure). Markmið hálfopinna viðtala er í flestum tilvikum 

að varpa ljósi á það hvernig fólk túlkar umhverfi sitt, aðstæður og athafnir (Kvale, 1995). 

Um er að ræða viðtöl þar sem spurningar og svör eru ekki í of föstu formi, heldur er 

miðpunkturinn reynsla og upplifun viðmælandans (Kvale, 1995). Það má líkja þessu við 

skynjun viðmælandans á veruleikanum sem byggð er á túlkun sem er síbreytileg. Það má 
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sjá þetta fyrir sér eins og ferðalag þar sem spyrillinn er ferðalangurinn sem skoðar landslag 

og spjallar við fólk og endursegir svo það sem fyrir augu og eyru ber (Kvale, 1995).     

 Viðtöl af þessu tagi felast í því að samtal er haft að leiðarljósi og þá er umræðuefnið 

ákveðið af rannsakanda sem leggur áherslu á að mæta viðmælanda á jafningjagrundvelli. 

Umræðuefnið er ákveðið fyrirfram en svo er ekki um áherslur í samræðunum (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Fjallað er um atburði, tilfinningar, hugsanir, skynjun, háttalag, vonir og 

væntingar og fleira sem skiptir þátttakendur máli. Þegar innihald efnisins er félagslegt er 

dregið fram hvað og hvernig eitthvað gerðist og hvernig breytingar eigi sér stað (Helga 

Jónsdóttir, 2013). 

Viðtalsrannsóknin er „túlkunarfyrirbærafræðileg“ (e. hermeneutical phenomenology) og 

leggur áherslu á verufræði með sérstakri aðkomu reynsluheims fólks (Helga Jónsdóttir, 

2013). Í rannsókn af þessu tagi gæti rannsakandinn haft eina spurningu opna í byrjun en 

spurt svo nánar út í hana og fylgt eftir jafnóðum þegar fram líður í viðtalinu (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Þetta er haft að leiðarljósi í þessari rannsókn.  

Eigindleg viðtöl henta rannsókninni best þar sem rannsóknin snýst að mestu leyti um að 

safna saman upplýsingum um upplifun og tilveru kennara og nemenda í samhengi við gildi 

þeirrar vinnu þegar skapandi vinna fer fram í höndunum. Hálfopin viðtöl eru því tilvalin í 

þessari ritgerð þar sem þau eru talin árangursrík og varpa ljósi á það hvernig fólk túlkar 

umhverfi sitt, aðstæður og athafnir. 

 Rannsóknarspurningarnar og þær undirspurningar, sem settar eru inn í viðtalsrammann, 

eru allar opnar og huglægar. Þær bjóða ekki upp á mælanleg svör og tengjast allar 

atburðum, tilfinningum, hugsunum, skynjunum, háttalagi, vonum og væntingum eins og 

nefnt var hér er að ofan. Það er því ljóst að eigindleg viðtöl og hálf opnar spurningar er 

hentugasta leiðin hvað varðar rannsóknina. 

  

 3.1.5 Val á þátttakendum  

  
Valin voru „markmiðsúrtök“ (e. purposive sampling) en úrtök af því tagi felast í því að 

valdir eru viðmælendur sem henta markmiði rannsóknarinnar best og ekki er fyrirfram 
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ákveðið um fjölda þátttakenda (Morse, 1991). Í byrjun voru valdir viðmælendur sem höfðu 

persónulega þekkingu á málefninu og þegar leið á viðtalið var nýjum viðmælendum bætt 

við í úrtakið þar til mettun var náð (Morse, 1991).  Viðtölin voru tekin á tímabilinu febrúar 

- maí 2020 og var notast við ,,snjóboltaúrtak“ (e. snowball eða nominated sampling) þegar 

viðmælendur voru valdir en þegar um „snjóboltaúrtak“ er að ræða, þá er átt við að einn 

þátttakandi bendi á þann næsta o.s.frv. (Morse, 1991). Talið er að þessi leið geti verið góð 

að því leyti að þá sé auðveldara að greina á milli þeirra sem tilheyra ákveðnum hópi og 

þeirra sem gera það ekki (Morse, 1991). 

 Valdir voru kennarar í listgreinum, þá aðallega í myndmennt, sem viðmælendur. Sú 

ákvörðun byggist á því að þeir hafa reynslu af starfi sínu og þar af leiðandi geta þeir 

miðlað kunnáttu sinni á upplýstan og skilmerkilegan hátt. Þar sem kennarar í listgreinum 

eru einnig sérhæfðir í að miðla verkþekkingu, leikni og færni hvað varðar ofangreindar 

sérgreinar sínar, geta þeir varpað ljósi á viðfangsefnið og svarað þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í byrjun rannsóknar. Einnig voru valdir 

nemendur í framhaldsskólum sem viðmælendur. Sú ákvörðun byggist á því að það sé 

auðveldara að ræða við nemendur sem komnir eru á þetta aldursstig heldur en við þá sem 

yngri eru. Þetta eru nemendur sem hafa þroskaða vitsmuni og margra ára reynslu af því að 

vera nemendur í list- og verkgreinum. Því reyndust þeir vera tilvalið viðmælendaúrtak til 

þess að varpa skýru ljósi á viðfangsefnið. Þeir gátu því sagt frá reynslu sinni, líðan, 

upplifun, skoðunum o.s.frv. varðandi hverja grein fyrir sig.  

Viðtölin sem tekin voru bæði við kennara úr listgreinum og nemendur í listgreinum var 

liður í því leitast að við að svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með í byrjun 

verkefnisins. Reynt var að fá vísbendingar um almenna þætti sem snúa að gildi 

listsköpunar og hugsanlega að vellíðunaþætti innan hennar en einnig um þætti sem snúa að 

núvitund og flæði. 

  

 3.1.6 Framkvæmd og aðferð  

  
Ég hitti viðmælendur mína og tók við þá eigindleg viðtöl og hljóðritaði viðtölin á stafrænt 

upptökutæki. Eftir það breytti ég hljóði í texta. Spurningarnar voru hálfopnar. Áhersla var 
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lögð á dýpkun umræðuefnisins með virkri hlustun og með því að kinka kolli til þess að láta 

viðmælandann vita að hann væri á réttri braut og notaði hálfopnar spurningar til þess að 

leiða viðtalið áfram og nota þögnina á réttum stöðum þegar þess var þörf (Helga Jónsdóttir, 

2013). Ég ákvað að ræða ekki um beinar staðreyndir fyrr en í lok viðtalsins þar sem það er 

þáttur sem tengist meira megindlegum viðtölum og þvingar ekki viðmælandann til þess að 

tala um eitthvað sem hann vill ekki ræða um. 

Ég gætti þess að mæta viðmælendum mínum á jafningjagrundvelli og passaði upp á að 

öllum siðareglum væri fylgt til hins ýtrasta (Sigurður Kristinsson, 2013; sjá, 5.2 

Siðferðislegir þættir rannsóknar). 

  

3.1.7  Úrvinnsla gagna  
  

 Eins og áður hefur komið fram voru viðtölin tekin á tímabilinu febrúar 2020 þar til í maí 

2020. Eftir að rannsóknargögnum hafði verið safnað saman, hófst úrvinnsla þeirra og 

greining. Þá var rannsóknargögnum beitt til að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

settar voru fram. Í eigindlegum rannsóknum byggist úrvinnsla gagna og greining þeirra 

yfirleitt á túlkun og einhvers konar þemagreiningu eða greiningu í yfirflokka og 

undirflokka.  

3.1.8  Spurningar: Þær hálfopnu spurningar sem ég notaði : 

  

 Viðtal við listgreinakennara: Spurningar voru 7 - 8 talsins. 

  

 1. „Telur þú listsköpun almennt hafa einhvers konar gildi“ ? 

  

 2. „Telur þú að sú listsköpun, sem þú kennir í þínu fagi, geti haft einhvers konar áhrif á 

almenna líðan hjá nemendum þínum” ? 
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 3. „Hefur sú listsköpun, sem þú kennir, einhvers konar áhrif á þig þegar þú stundar hana 

sjálf/sjálfur“ ? 

  

 4. „Getur þú sagt mér hvað þér dettur í hug þegar þú heyrir orðið „núvitund” ? 

  

5. „Leggur þú áherslur á núvitund í þinni kennslu af einhverju tagi, t.d. með 

hugleiðsluæfingum eða verklegum verkefnum sem einblína á núvitund” ? 

  

  6. Aukaspurning ef nei / Ef viðkomandi hefur aldrei hugsað út í þessa þætti:  

„Myndir þú hafa áhuga á því að skoða núvitundaráherslur og núvitundarnálganir í kennslu 

í framtíðinni”? 

  

 7. „Leggur þú (að einhverju leyti) áherslur á að hafa áhrif á almenna líðan  

nemenda í þinni kennslu"? 

 8. „Hvaða þýðingu hefur  vinnuferli / vinnuflæði og /eða lokaafurð  fyrir þig?  

Myndir þú segja að þú legðir áherslu á annað hvort í þinni kennslu” ? 

Rýnihópaviðtal við fjóra myndlistarnemendur í MS : Spurningar voru 8 talsins. 

1. Hver er upplifun ykkar af þeim samfélagslegu kröfum og hraða sem við búum við í dag? 

Ef þið veltið fyrir ykkur t.d. tækniþróun, samfélagsmiðlum, félagslegu hliðinni, náminu 

o.s.frv., hvernig áhrif hefur allt þetta á ykkur? 

2. Teljið þið að listsköpun hafi einhvers konar gildi almennt? 
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3. Hvernig áhrif hefur listsköpun á ykkur í myndmenntatímum? 

4. Getið þið sagt mér annars vegar hvernig ykkur líður almennt í tímum þegar bókleg fög 

eru kennd og hins vegar þegar þið eruð  að vinna skapandi vinnu í myndmennt?  Er t.d. 

upplifun ykkar svipuð eða er hún ólík ? 

5. Ef við lítum á allt skólakerfið í heild sinni, finnst ykkur myndmenntatímar hafa 

einhverja einstaka þýðingu fyrir ykkur? Já / Nei / Hvers vegna? / Hvers vegna ekki? 

6. Getið þið sagt mér hvað ykkur dettur helst í hug þegar þið heyrið orðið núvitund? 

7. a) Hefðuð þið áhuga á því að núvitundarnálgun yrði almennt aukin í skólanum ykkar? 

Hvers vegna? / Hvers vegna ekki? 

b) Hvernig áhrif hefði það á ykkur ef núvitundarnálgun yðri aukin í myndmenntatímum þar 

sem núvitundaræfingar yrðu fléttaðar inn í sum þeirra verkefna sem lögð yrðu fyrir ykkur? 

8. Þegar þið eruð að leysa verkefni í skólanum, hvaða þýðingu hefði annars vegar 

vinnuferlið / vinnuflæði fyrir ykkur og hins vegar lokaafurðin? Skipta þessir tveir þættir 

jafn miklu máli fyrir ykkur eða skipta þeir mismunandi miklu máli? 

Í þessum aðferðafræðikafla hefur verið fjallað um þær rannsóknarspurningar og aðferðir 

sem notaðar voru við að leita svara við þeim. Eins og fram kemur hér að ofan var ákveðið 

að byggja hluta lokaritgerðarinnar á viðtölum og reynt var eftir bestu getu að gera grein 

fyrir viðmælendum, vali á þeim, framkvæmd og aðferð og úrvinnslu gagna.  
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 4.0 Fræðileg umfjöllun 

 4.1.0 Kenningar John Dewey og Elliot W. Eisner  
  

Sumir segja að skólakerfið í dag haldi ennþá rótfast í leifar gamalla hefða. Kennsluhættir 

og skólabragur eru í stöðugri þróun samhliða tíðaranda en margt bendir til þess að gera 

mætti enn betur í þeim efnum. Námsefnið er enn í miklum mæli matað ofan í nemendur 

þar sem aðaláherslan er lögð á að sækjast eftir einu algildu svari. Kennarinn er oft í 

aðalhlutverki og nemendurnir í einhvers konar áhorfendahlutverki. Að mörgu leyti er enn 

ríghaldið í ýmsar hegðunar- og hátternisreglur sem lengi hafa verið þekktar (Dewey, 

1938/2000b). Það sama mætti segja um skipulagsmynstur í skólum, t.d. tímaskipulag, 

prófskipulag, skólareglur, reglur varðandi skólastofuna og umhverfi skólans.  

 John Dewey (1938/2000; 1859-1952), sem var einn áhrifamesti heimspekingur og 

menntunarfræðingur Bandaríkjanna á fyrri hluta 20. aldar, vildi losa um þennan 

stofnunarbrag. Hann var á þeirri skoðun að í stað þess að mötun námsefnis kæmi utan frá 

með þvinguðum hætti ætti fremur að leggja rækt við tjáningu einstaklingsins. Í stað þess að 

barn sé beitt miklum aga, ætti það að hafa frelsi til þess að athafna sig. Í stað þess að 

kennarar yfirfæru allt efni kennslubókanna beint yfir á nemendur, ættu þeir að fá að læra 

meira af reynslunni. Í stað þess að nemendur tileinkuðu sér færni og aðferðir með 

fyrirskipaðri þjálfun, ættu þeir að fá því sama stillt upp sem vali eða leið sem þeir gætu 

tengt við áhugamál sín. Í stað þess að nemendur séu undirbúnir undir fjarlæga framtíð, ætti 

einnig að vera lögð áhersla á það sem lífið hefur upp á að bjóða núna. Í stað þess að 

einblína á kyrrstæð markmið og efnivið, ætti að einblína á heim sem er stöðugt að breytast 

(Dewey, 1938/2000b). 

 Margar af þeim kenningum, sem Dewey setti fram, virðast eiga vel við samtíma okkar. 

Það hlýtur að vera mikilvægt að nemendur geti valið sér námsleiðir sem henta hverjum og 

einum og að allir fái að stunda nám sitt út frá sínum forsendum. Einnig hlýtur það að vera 

þýðingarmikið að kennarar hjálpi nemendum að tengja námsefnið við áhugamál þeirra. 

Með þessum hætti er líklegt að áhuginn á efninu og umhverfinu aukist og byggi þannig 

upp bæði þekkingu nemenda og sjálfstraust. Í samtíma okkar felst mikill hraði, 
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fjölbreytileiki og upplýsingaflæði í samfélaginu sem vissulega getur verið jákvætt en 

aðeins upp að vissu marki. Skuggahliðarnar geta þó verið margvíslegar, eins og t.d. streita 

og áreiti. Kenningar Dewey eiga hér vel við þegar hann segir að passa þurfi upp á það að 

gleyma sér ekki í lærdómi sem aðeins snýr að framtíðinni, því að einnig þurfum við að 

vera vakandi yfir því sem við getum lært á líðandi stundu af umhverfi okkar og daglegu 

lífi. Þess vegna er áhugavert að velta því fyrir sér hvort núvitund sé ekki nauðsynlegur 

hluti af skólakerfinu. Dewey talar einnig um síbreytilegan heim sem er einmitt svo 

einkennandi fyrir okkar samtíma. Með tilliti til þess, er mun meiri ástæða til þess að mæta 

nemendum á þeim stað sem þeir eru og bregðast við skuggahliðum samtímans, þ.e. t.d. 

áreiti og streitu, með aðferðum sem sýnt hafa fram á að bæti vellíðan. T.d. gæti samþætting 

hugmyndafræði núvitundar og flæðis inn í myndmenntakennslu verið leið til að bregðast 

við þessu og er fjallað um þau fræði síðar. 

  

Dewey taldi að rótin að nýrri heimspeki í menntun væri náið samband milli raunverulegrar 

reynslu og menntunar, þ.e. „Learning by doing“ eða að „Að læra er að gera“. Þessi 

grundvallarhugsun hans varðandi alla menntun kemur fram í þremur hugmyndum hans; 

heimspeki hans almennt, lýðræði og menntun og hvernig þetta verklega tengist námi í 

einstökum námsgreinum. „Learning by doing“ kemur fram í heimspekinni í formi 

verkhyggju eða ,,pragmatisma’“, eins og hann kallaði hana, en verkhyggja leggur áherslu á 

að þekkingarleit verði að byggjast á reynslu á skynjun og sé í raun verklegt ferli (Ólafur 

Páll Jónsson, 2010). 

 Dewey tengdi einnig hugmyndir sínar um „Learning by doing“ við lýðræðislegt samfélag 

skólans, þ.e. að skólinn ætti að vera samfélagsvettvangur þar sem nemendur mynduðu sér 

skoðanir, tækju upplýstar ákvarðanir og gætu tjáð sig um þær. Vettvangurinn átti einnig að 

auðvelda einstaklingum að leitast við að ná eigin markmiðum, jafnt sem að upplifa sig sem 

hluta af samfélaginu og leggja eitthvað af mörkum til þess. Andinn átti að vera félagslegur 

fremur en að byggjast á eigin hagsmunum þar sem virðing, virkni og jafnræði átti að ríkja. 

Þetta átti að vera hlutverk skólayfirvalda og kennara (Dewey, 1897/2010). Þess vegna er 

hægt að ímynda sér hversu þýðingarmiklar listgreinar eru í skólasamfélaginu þar sem 

mikið er lagt upp úr því að skapa lýðræðislegan samfélagslegan vettvang þar sem hugur, 
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hjarta og hönd vinna saman sem ein heild og þekking verður til í gegnum snertingu við 

efnið og í gegnum tilraunastarfsemi og framkvæmdir. 

 Þegar fjallað er um gildi listgreina í aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru einmitt 

sambærilegir þættir teknir fram eins og Dewey nefnir: hér að ofan að í listgreinum koma 

leyndir hæfileikar gjarnan fram og nemendur tengist á annan hátt en í öðrum greinum. 

Einnig er t.d. talað um að: „Nemendur læri að tjá sig án orða, vinni á gagnrýnin hátt, læri 

að þekkja sjálfa sig bæði í tengslum við náttúruna og efnisheiminn, finni innri rödd, myndi 

tengingar og þrói leikni.“ (Ólaftur Páll Jónsson, 2010). Undir hæfniviðmiðum við lok 10. 

bekkjar þurfa nemendur m.a. að geta greint frá og útskýrt aðferðir og tækni, útskýrt 

vinnuferli, tjáð skoðanir í myndlist og fært rök fyrir þeim, greint frá sjálfstæðu gildismati  á 

sjónrænu áreiti í daglegu lífi o.fl. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 Samkvæmt venju hafa námsgreinar verið flokkaðar í þrennt: Í fyrsta lagi þær sem aðallega 

krefjast þess að ná leikni í að framkvæma, eins og t.d. teikning, tónlist, skrift og lestur. Í 

öðru lagi þær sem fela í sér greinar sem snúast um  þekkingu, þ.e. „fróðleik“ eins og 

landafræði og sögu. Í þriðja lagi, þær greinar sem vísa til óhlutbundinnar  hugsunar, til 

rökleiðslu, svokallaðra „ögunar“- greina, eins og stærðfræði og formlegrar 

málfræði“ (Dewey, 1933/2000a). Dewey (1933/2000a) gagnrýndi alla þessa námsflokka. 

Hann taldi t.d. að ögunargreinarnar ættu á hættu að einangra sig frá hinu verklega og hinu 

áþreifanlega vegna þess að hið sértekna og hin röklega hugsun ættu á hættu að vera svo 

fjarlæg og langt í burtu frá öllu notagildi. Afleiðingarnar yrðu þær að tengsl gætu rofnað 

við hin hefðbundu viðfangsefni lífsins, þau sem eru okkur hagnýt og jafnvel innihalda 

siðferði.  

Dewey (1933/2000a) gagnrýndi þær greinar sem gengu út á leikni, því að innan þeirra væri 

of mikið einblínt á að stytta sér leið til þess að ná settu marki. Það gerði greinarnar 

vélrænar og þar af leiðandi síður hæfar til þess að þroska hugsunina. Of mikil áhersla væri 

lögð á að spara tíma og efni, passa upp á reglusemi og nákvæmni, vinna stöðugt og 

rösklega sem leiðir til þess að vera markmið í sjálfu sér án þess að hafa hliðsjón af og hafa 

áhrif á hugsunarhátt almennt. Einskær eftirlíking, fyrirskipanir um framkvæmdir og vélræn 

æfing, sem geta gefið fljótasta árangurinn, efla þá eiginleika sem líklega vinna á móti þeirri 

hæfni til að hugsa.  Nemandinn fær fyrirmæli um að framkvæma hluti án þess að vita 
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raunverulegu ástæðuna á bak við þá en hann veit einungis að með því að fara eftir 

eftirfarandi uppskrift næst árangur. Nemandinn er leiðréttur ef hann gerir mistök þó að 

hann viti varla af hverju hann gerði þau og er svo látinn endurtaka aðferðir þangað til þær 

verða vélrænar. Með þessu taldi Dewey (1933/2000a) að kennsluhættir snerust oft og 

tíðum um það að æfa leikni í ytri framkvæmd og líkti hann því við dýratamningar.  

 Margt er til um þessar hugmyndir Dewey. Ætti listsköpun í myndmenntatímum ekki 

einnig að vera að upplifa að skapa og njóta á líðandi stundu um bjóða upp á umhverfið sem 

leggur jafn mikla áherslu, ef ekki meiri, á vinnuferlið en útkomu eða lokaafurð? Ættu 

myndmenntatímar ekki einmitt að vera vettvangur þar sem nemendum er gefinn tími til 

tilraunastarfsemi þar sem ekki er sóst eftir einu gildu svari eða einhverjum einum sannleika 

og þar sem skoðaðar væru allar hliðar málefna; vettvangur þar sem nemendur „fá leyfi“ til 

þess að gera mistök og reka sig á, sem ýtir undir það að raunveruleg þekking verður til eða 

jafnvel aukin viska? 

Dewey taldi að list fælist í ákveðinni tegund reynslu sem byggði á sérstökum verðmætum 

og sem slík gerði hún líf mannsins innihaldsríkara. Fyrir honum fólust gildi og eðli 

listarinnar ekki í sjálfu „listaverkinu“ eða afurðinni, heldur í þeirri virku athöfn sem felst í 

upplifun listar, skynjun listar og að skapa list. Hann vildi setja fagurfræðilegt ferli ofar 

verkinu og skilgreindi því list sem ákveðna reynslu. Þrátt fyrir að listaverkið sjálft lifi 

áfram eftir að það hefur verið skapað og þá felst gildi þess, að mati Dewey, númer eitt, tvö 

og þrjú um þau áhrif sem það hefur á þá sem upplifa það (Rósa Kristín Júlíusdóttir, 2007).  

Elliot W. Eisner (2002; 1933-2014), rithöfundur og bandarískur prófessor í listum og 

menntun, var á sama máli varðandi þessi mál. Að hans mati var reynsla ekki bara eitthvað 

sem tekið er úr umhverfinu, heldur það sem framkvæmt væri, því við listnám dýpkar og 

víkkar reynsluheimur nemenda og við það að læra í gegnum reynsluna myndu þeir læra 

lýðræðisleg vinnubrögð. Mikilvægt væri þá fyrir kennarana að afla sér upplýsinga um það 

hvernig hægt væri að skipuleggja skólastarfið þannig að nemendur fyndu til innri ánægju 

og vellíðunar. Eisner (2002) taldi það þýðingarmikið að kenna nemendum þá list að njóta 

líðandi stundar og gefa þeim tíma til að upplifa og skynja heiminn/umhverfi sitt á eigin 
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forsendum í gegnum t.d. myndsköpun og njóta þess að kafa ofan í viðfangsefnin 

(Þorgerður Hlöðversdóttir, 2009; Eisner, 2002).  

Eisner (2002) benti einnig á það að listgreinar gætu hvatt nemendur til þess að uppgötva, 

að það væri ekki bara eitt rétt svar við mörgum mikilvægum spurningum og sagði 

listgreinar geta lagt mikilvægan skerf til kennslu námsgreina skólanna. Hann taldi að 

listgreinar feli í sér leiðir til að þroska ýmis hugsanaferli, auka skynjun og næmi og gæfu 

möguleika á margvíslegum upplifunum sem annars staðar væri ekki hægt að öðlast. Þær 

áttu að hjálpa fólki til að skilja innra landslag sitt og upplifun við að njóta listaverka sem 

hafa eigið gildi og þurfa ekki skýringar eða réttlætingar við (Margrétt Guttormsdóttir, 

1998). Þessar skoðanir Eisners tengjast á margan hátt innihaldi næsta kafla sem fjallar um 

flæði.  

4.2.0  Flæði (e. Flow) 
  

Síðustu ár hafa rannsóknir á flæði farið vaxandi um allan heim (Ceja og Navarro, 2009; 

Chilton, 2013). Ungversk / bandaríski sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi (f. 1934), 

sem þekktur er fyrir kenningar sínar um flæði (e. flow) og jákvæða sálfræði (e. positive 

psychology), telur að flæði sé hugarástand sem verður til þegar fólk einbeitir sér að 

krefjandi verkefnum og viðfangsefnum sem það ræður við og leiðir af sér mjög ánægjulega 

reynslu (Kuhlman, 2009). Flæði er „ákjósanlegt meðvitundarástand þar sem okkur líður 

sem best og framkvæmum okkar besta.“ Allir frammistöðuþættir aukast á ótrúlegan hátt - 

m.a. skapandi frammistaða (Kotler, 2014). 

Hugur, hreyfingar og framkvæmd vinna saman og viðkomandi öðlast einbeitingu á 

áreynslulausan hátt sem veitir þeim sem skapar ánægju og drifkraftur eykst. Þessi 

áreynslulausa athygli hefur einhvers konar dáleiðandi áhrif sem á sér stað þegar 

einbeitingu einstaklingsins er beint að takmörkuðu örvandi sviði (Webster, Trevino og 

Ryan, 1993) og neikvæðar hugsanir og skynjanir sigtast út.  Einstaklingur verður upptekinn 

í sjálfu hugarástandinu og verður í raun ekki meðvitaður um tilfinningalegt ástand sitt fyrr 

en að framkvæmdinni / aðgerðinni er lokið. Allri athygli er beint að andartakinu og stund 

og staður gleymast (Chilton, 2013). Tilfinning okkar um sjálfið og tilfinning okkar um 
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sjálfsvitund hverfa alveg. Tíminn víkkar út - sem þýðir að hann hægir á sér. Fólk hefur 

stundum lýst þessari tilfinningu þannig það sé á milli kvíða og áhyggjuleysis þegar það 

tekur þátt í aðgerðum (Kotler, 2014). 

Csikszentmihalyi segir upplifunina vera þannig að í flæðinu komist sá sem er að skapa í 

gegnum hindranir og mörk sem séu bæði hvetjandi og gefandi (Young og Pain, 1999). Í 

þessu sambandi hafa rannsóknir sýnt fram á að, út frá skynjun fólks á flæði upplifir það 

mótstreymi sem áskorun frekar en sem hindrun sem er hamlandi (Keller, Bless, Blomann 

og Kleinböhl, 2011). Með flæði geta einstaklingar upplifað nokkurs konar sálfræðilega 

uppbyggingu, þar sem þeir finna til innri hvatningar (Deci og Ryan, 1985); 

hámarksupplifunar sem felst í upplifun andlegs og æðri tilgangs og merkingu (Maslow, 

1971) og geta einnig breytt meðvitundarástandi (Bruya, 2010). Út frá því er það áhugaverð 

staðreynd að þegar persónustyrkleikar fólks eru virkjaðir á þennan hátt og áhugi á að taka 

þátt í því sem er að gerast í lífinu eykst. (Seligman, Rashid og  Parks, 2006).  

Það má því segja að upplifun á  flæði  hjálpi til við að byggja upp byggja upp jákvæðar 

tilfinningar til framtíðar (Chilton, 2013; Seligman, 2002). Frekari rannsóknir hafa sýnt að 

„flæði og jákvæðar tilfinningar eru skyldar hvor annari“ (Rogatko, 2009). Margir finna 

lífsbætandi áhrif flæðis;flæði er ekki bara augnabliks ánægja heldur hefur varanleg jákvæð 

áhrif á líðan, gefur lífsfyllingu og drifkraftur eykst (Chilton, 2013). 

Vegna þessara möguleika  á sálfræðilegri uppbyggingu er það áhugaverð staðreynd að 

flæði er notað á sviði listmeðferðar þar sem listmeðferðarfræðingar hjálpa einstaklingum 

að byggja sig upp á persónulegan hátt með því að fá þá til að halda uppi flæði í listsköpun 

sinni (Chilton og Wilkinson, 2009). Í því samhengi er sköpunarferlið sjálft mjög mikilvægt 

(sjá kafla 4.4.2). 

Rannsakað hefur verið hvað gerist taugalíffræðilega þegar fólk er í flæðisástandi. Mikil 

breyting verður á hefbundinni heilastarfsemi í "flæði". Venjuleg meðvitund (e. 

consciousness) einkennist af hröðum Beta bylgjum en við flæðisástand breytast þær úr 

þessum hröðu Beta bylgjum yfir í hægari Afla og Theta bylgjur (Kotler, 2014). Alfa 

bylgjur tengjast því þegar við erum stillt inn í ákveðið dagdraumaástand og þá getum við 

rennt í gegnum hugsanir okkar án mikillar innri mótspyrnu. Theta bylgjur koma fram á 
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meðan á REM ástandi (draumsvefn) stendur eða rétt áður en við sofnum (Kotler, 2014). 

Framheilabörkur (e. prefrontal cortex [PFC]) er sá staður heilans sem sér um hærri 

vitsmunalegar aðgerðir er m.a. sá hluti heilans sem snýr að sjálfinu. Þegar við erum í flæði 

verður því einskonar „skammvinn hægvirkni“ í framheilaberki eða með öðrum orðum 

tímabundinn óvirkni, s.s við Alfa bylgjur verður fólk rólegt og afslappað (Berglind 

Júlíusdóttir, 2006). Þess vegna hverfur tilfinning okkar um okkur sjálf á meðan á flæði 

stendur þegar við gleymum stund og stað (Kotler, 2014). Þar af leiðandi erum við bæði 

óvirkari  á þessu svæði en einnig  mun hugrakkari, sem ýtir undir getu okkar til að ímynda 

okkur nýja möguleika og efla færni okkar til að deila þeim möguleikum með öðrum 

(Kotler, 2014). 

Einnig hefur verið skoðað að á meðan á flæði stendur þá losar heilinn frá sér gífurlegan 

straum af tauganeistum. Mikið magn af dópamíni, endorfínum, serótóníni, anandamíði og 

noradrenalíni losnar. Öll þessi heilaboðefni hafa þau áhrif að auka ánægju, árangur og 

sköpunagáfu. Bæði dópamín og noradrenalín styrkja m.a. einbeitingu og örva 

ímyndunaraflið og hugmyndasmíð (Kotler, 2014). Einnig auka þau uppgötvun okkar og 

skilning á mynstrum / ferlum og getu okkar til að setja hugmyndir í nýtt samhengi. 

Anandamíðið hinsvegar eykur færni okkar í að leysa viðfangsefni (Kotler, 2014). Þessar 

taugaefnafræðilegu breytingar á heilastarfseminni örvar lausnarmiðaða og skapandi hugsun 

sbr. við að leysa vandamál eða verkefni (Kotler, 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru í flæði eigi auðveldara með að leysa verkefni sem 

krefjast heilabrota (Kotler, 2014). M.a. fundu samtökin „Flow Genome Project” það út í 

rannsókn sinni á flæði að einstaklingar, sem starfa á ýmsum ólíkum sviðum eins og 

vísindamenn, frumkvöðlar og rithöfundar, reyndust vera sjö sinnum (þ.e.a.s. 700 %) meira 

skapandi þegar þeir voru í flæði. Þetta styður við aðra eldri rannsókn „McKinsey og Co” 

sem komst að því að stjórnendur væru 500 % afkastameiri í flæði (Kotler, 2014). Til að 

bæta ofan á þetta  komst Teresa Amabile, prófessor við Harvard háskólann, að því að 

einstaklingar séu ekki bara skapandi á meðan á flæðisástandi  stendur, heldur einnig daginn 

eftir.  Þetta bendir til þess að flæði eykur ekki bara sköpunargáfuna í augnablikinu, heldur 

einnig til langs tíma. Með öðrum orðum; að vera í flæði þjálfar okkur í raun til að vera 

meira skapandi (Kotler, 2014). 
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Ef dregin eru saman helstu atriði sem útskýra flæði og einkenni þess, þá er flæði best lýst 

sem ákveðnu meðvitundarástandi sem getur aukið einbeitingu í daglegum afköstum. Í 

flæði skerpist á eiginleikum eins og drifkrafti og afkastagetu og sköpunarkraftur fær meira 

rými til að blómstra. Þegar einstaklingur er í flæði nær hann að gleyma sér og njóta 

augnabliksins; sjálfsvitundin hverfur tímabundið, í raun tæmist hugurinn svo lítið sem 

ekkert rými verður eftir fyrir áhyggjur og neikvæðar tilfinningar og hugsanir. Athöfn 

líðandi stundar verður í forgrunni þar sem hugur og hreyfingar einstaklingsins vinna saman 

sem eitt á áreynslulausan hátt. Þegar athöfninni lýkur, áttar viðkomandi sig á því að þessi 

stund var afar ánægjuleg og nærandi sem ekki kemur á óvart miðað við öll þau góðu 

boðefni, sem heilinn framleiðir í auknu magni, og sannað hefur verið að auki ánægju, 

árangur og sköpunagáfu fólks. Einnig er meðvitundarástand flæðis bæði gefandi og 

hvetjandi, það eflir persónustyrkleika og seiglu fólks til að komast í gegnum ýmsar 

hindarnir og mörk. 

 Ef skoðaðir eru þessir áhersluþættir í samhengi við hið hraða  og streituvaldandi samfélag 

okkar í dag, þá er auðveldlega hægt að sjá ávinning þess að myndmenntakennarar reyni að 

skapa umhverfi og rými fyrir flæði jafnt á við aðrar hefbundnar áherslur í 

myndmenntatímum; í umhverfi þar sem nemendur fá tækifæri til að upplifa ánægjulega 

reynslu með því að njóta listsköpunar á líðandi stundu einungis listsköpunarinnar vegna og 

einnig vegna þeirrar ástæðu hversu mikið sköpunin gefur til baka. Með þetta í huga geta 

myndmenntakennarar einnig skapað umhverfi þar sem hægt er að njóta þess að gera 

tilraunir með myndlistarefniviðinn þar sem tími gefst til að læra einföld handtök og 

aðferðir án þess að vera í kappi við tímann við að leggja síðustu hönd á lokaafurð; 

umhverfi þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að mikil verðmæti felast í og þess vegna sé 

það þýðingarmikið að það sé til staðar fyrir börn og unglinga í skólaumhverfinu. Í næsta 

kafla verður fjallað um fleiri af þessum umræddu gildum sem felast í núvitund. 
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4.3.0 Núvitund 

4.3.1 Hvað er núvitund? 
  

Núvitund er aldagömul hugleiðsluaðferð sem á rætur sínar að rekja aftur um 2500 ár til 

hugleiðsluaðferða og hefða innan búddismans og fornra búddískra skrifa. Núvitund felst 

því að vera alfarið til staðar í augnablikinu eins vel og einstaklingur hefur tök á; vera 

meðvitaður um það sem er að gerast í kringum hann og innra með honum (Sigríður Inga 

Sigurðardóttir, 2018). 

Rannsóknir geðlæknisins Daniel Stern sýndu fram á að núlíðandi stundir án truflana vara í 

u.þ.b. 1-10 sekúndur og að hugur okkar getur meðtekið 126 upplýsingar á sekúndu. Samt 

er miklu meira í umhverfinu sem við tökum ekki eftir (Þekkingarmiðlun, 2014). Fyrsta 

skrefið í núvitund er að slökkva á sjálfsstýringunni og taka eftir því þegar hugurinn reikar. 

Hugur okkar er oft meira fjarverandi en einmitt á staðnum. Því fyrr sem við tökum eftir því 

þeim mun árangursríkari verðum við í iðkun núvitundar (Þekkingarmiðlun, 2014). 

 Núvitund snýst í raun um það að einstaklingur þjálfi sig í að vera með fulla athygli, hafa 

athyglina þar sem hann vill hafa hana, þegar hann vill það. Núvitundarþjálfun skiptist í 

formlegar og óformlegar æfingar. Þær óformlegu snúast um það sem við gerum í daglegu 

lífi með vakandi athygli, meðvituð um það sem við erum að gera á meðan við erum að 

framkvæma hlutina, en þær formlegu snúast hins vegar um hugleiðslu. Með 

núvitundarhugleiðslu (e. mindfulness meditation) veitum við hugsunum okkar, 

tilfinningum, líkama okkar og viðbrögðum sérstaka athygli (Sigríður Inga Sigurðardóttir, 

2018).  

Jon Kabat-Zinn (1944-), prófessor í læknisfræði við University of Massachusetts og 

eftirsóttur fyrirlesari, lagði fyrstur manna grunn að iðkun núvitundar í læknisfræði og 

sálfræði. Samkvæmt Jon Kabat- Zinn flokkast núvitund undir sjö megin þætti: Fyrsti 

þátturinn er „hlutleysi “ gagnvart því sem upplifað er sem í rauninni snýst um það að 

iðkandinn gerir sér grein fyrir því hvernig hugur hans dæmir stöðugt allt sem hann upplifir 
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og það gerir hann í rauninni ómeðvitað. Þessi fastheldni vani hugans að dæma stöðugt allt 

sem upplifað er fær einstaklinga til þess að sitja fast í heljargreipum sjálfvirkra viðbragða. 

Með núvitundariðkun getur hann ekki stöðvað hugann í því að dæma, heldur getur hann 

orðið meðvitaður um það hvernig hugurinn dæmir stöðugt (Kabat-Zinn, 2014). Annar 

þátturinn er „þolinmæði” sem er ein tegund dómgreindar og gefur til kynna að 

einstaklingur skilji og viðurkenni að allt verði að hafa sinn tíma. Að tileinka sér þolinmæði 

gerir það kleift vera opin/n fyrir hverju augnabliki og taka við því nákvæmlega eins og það 

er (Kabat-Zinn, 2014). Þriðji þátturinn er „opinn hugur” sem felst í því að einstaklingurinn 

þjálfi sig í því að sjá allt eins og hann sé að sjá það í fyrsta sinn (Kabat-Zinn, 2014). Fjórði 

þátturinn er „traust”.  Kabat-Zinn telur það þýðingarmikð að einstaklingur þrói með sér 

traust á sjálfan sig og tilfinningar sínar. Lögð er áhersla á að treysta á eigin dómgreind og 

innsæi frekar en að vera alltaf að leita út á við eftir réttu svörunum (Kabat -Zinn, 2014). 

Fimmti þátturinn er „áreynsluleysi”. Iðkandi á ekki að reyna að þvinga fram breytingar því 

í raun sé hann fullkominn nú þegar. Sá sem iðkar núvitund þarf ekki að breyta neinu heldur 

aðeins að þjálfa sig í því að taka eftir því sem er að gerast nú þegar (Kabat-Zinn, 2014). 

Sjötti þátturinn er „að taka hlutunum eins og þeir eru ”. Iðkandi á ekki að ýta frá sér því 

sem honum finnst óþægilegt vegna þess að mesta þjáningin sé fólgin í afneitun gagnvart 

því sem er óþægilegt og hann á ekki að streitast á móti því sem er hér og nú og óska þess 

að hlutirnir séu á annan hátt.  Þegar einstaklingur er sáttur við sjálfan sig gagnvart sjálfum 

sér og veruleika sinn eins og hann er á hverju augnbliki, þá er hann í raun að sýna sjálfum 

sér mikla góðvild. Það að þjálfa sig í því að sleppa tökunum er mjög mikilvægur hluti af 

núvitundariðkun. Þegar einstaklingur fer að iðka núvitund með þessum hætti fer eitthvað 

að breytast (Kabat-Zinn, 2019). Sjöundi þátturinn er „að sleppa tökunum”. Það hjálpar 

okkur að sleppa tökunum og verða frjáls og slök en samt meðvituð. Þá festumst við ekki í 

þeirri iðju okkar við að dæma allt í kringum okkur hvort sem á við um fortíð eða framtíð 

því það heftir okkur. Við leyfum því að hverfa burt. Með því að æfa núvitund leyfum við 

eigin reynslu að vera eins og hún er. Við erum athugul á það sem er að gerast í hverju 

augnabliki fyrir sig. Að sleppa tökunum er leið til að taka hlutunum eins og þeir  eru 

(Kabat-Zinn, 2019).  
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Árið 1979 þróaði Jon Kabat-Zinn MBSR, núvitundarnámskeið til að draga úr streitu 

(Harpa.is, 2018). MBSR er skipulagt námskeið sem ætluð er hópum þar sem 

núvitundarhugleiðslu er beitt í þeim tilgangi að draga úr líkamlegum og sálfræðilegum 

vandamálum ásamt geðrænum einkennum (Grossman, Niemann, Schmidt og Walach, 

2004).   Í byrjun var MBSR þróað fyrir streitustjórnun en með tímanum hefur námskeiðið 

teygt sig út í að vera notað sem meðferð við ýmsum heilsufarslegum kvillum. Má þar 

nefna t.d. kvíða og þunglyndi; einnig fyrir sjúklingahópa sem þjást af verkjum, eru með 

ónæmissjúkdóma, háþrýsting og krabbamein (Niazi og Niazi, 2011). Þar að auki hefur 

námskeiðið verið notað almennt til stuðnings og fræðslu fyrir ýmsa samfélagshópa eins og 

námsmenn,  meðferðaraðila og fanga. Í dag er boðið upp á þetta námskeið á nokkrum 

hundruðum heilbrigðisstofnana í Bandaríkjunum og Evrópu (Vibe, Bjørndal, Tipton og 

Hammerstrøm, 2012). 

Þegar horft er til þeirra sjö þátta núvitundar sem Jon Kapat-Zinn leggur fram er freistandi 

að skoða hvort hægt sé að samþætta þá inn í myndmenntakennslu í grunn- og 

framhaldsskólum. Ef skoðaður er fyrsti þátturinn, þ.e. „hlutleysi”, þá gæti 

myndmenntastofan verið rými þar sem „hlutlaust andrúmsloft” ríkir vegna þess að þegar 

listsköpun er stunduð, þá er í raun ekkert rétt eða rangt til, í því hvernig lokaútkoma 

listaverks á að líta út. Hægt er að hvíla sig á fyrirfram ákveðnum hugmyndnum og 

ósjálfráðri dómhörku hugans og leyfa hlutunum bara að vera eins og þeir eru. Venjuleg 

skólastofa, þar sem bóklegt nám er stundað, býður hins vegar ekki upp á þetta hlutlausa 

andrúmsloft því þar er verið er að leysa verkefni sem eiga sér ákveðin svör. Annan 

áhersluþáttinn varðandi núvitund Kabat-Zinn, „þolinmæði”, væri hægt að kenna m.a. með 

tilraunastarfsemi í myndmenntatímum þar sem nemendur vinna sjálfstæða vinnu og prófa 

sig áfram í átt að einhverjum settum markmiðum. Þegar um tilraunastarfsemi er að ræða, er 

ekki alltaf hægt að stjórna fullkomlega útkomu afurðar/listaverks eða tímalengd en getur 

kennt nemendum að temja sér þolinmæði og njóta augnabliksins um leið og þeir "leika sér" 

og gera tilraunir með myndlistarefniviðinn. Þriðji þátturinn, „opinn hugur”, er einmitt það 

sem nemendur geta lært og tamið sér vegna þess frelsis að fá tækifæri til að prófa sig áfram 

í listsköpun sinni, því  það gefur þeim tækifæri til að sjá hlutina út frá mörgum 

sjónarhornum og setja þá í nýtt samhengi. Fjórða þættinum, „traust”, væri hægt að stuðla 

að með því að hvetja nemendur til tilraunastarfsemi, „þar sem allt er í rauninni leyfilegt” 
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og þar af leiðandi má gera mistök. Þetta gæti hugsanlega orðið til þess að nemendur læri að 

treysta meira á eigið innsæi, eigin hugmyndum og eigin dómgreind. Fimmti þátturinn, 

„áreynsluleysi”, verður til þegar nemendur mega vinna í sínu eigin flæði og fá rými til 

sjálfstæðrar vinnu og tækifæri til þess að prófa nýja hluti. Sjötta- og sjöunda þátt 

núvitundar samkvæmt Kabai-Zinn er, „að taka hlutunum eins og þeir eru” og „að sleppa 

tökunum”að sleppa tökunum" er hægt að sjá fyrir sér ef nemandi er að vinna verkefni og 

verði pirraður yfir því að geta ekki gert eins og kennarinn lagði fyrir. Hlutverk kennarans 

væri að leiða nemandann frá því að dæma sjálfan sig ekki nógu góðan í að hrofa á verkið 

eins og það er og reyna aðs já mögleika á einhverju nýju eða öðruvísi útfærslu, s.s. 

nemandinn vinnur með það sem hann hefur. Alla þessa þætti er hægt að sjá fyrir sér að 

hægt væri að nýta sér sem nálgun í myndmenntakennslu.  

Svo virðist sem listsköpun eigi í eðli sínu nokkur  sameiginleg atriði með núvitund.  Í 

næsta kafla eru nefnd nokkur atriði. 

4.3.2 Núvitundarnálgun í listsköpun 

Í mörgum menningarheimum í gegnum aldirnar hefur listsköpun verið samheiti yfir 

lækningu og gegnt lykilhlutverki í mörgum fornum andlegum og trúarlegum 

lækningarathöfnum (Fogo, 2017). Hugtakið núvitund varð svo þekkt í listheiminum á 

sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar þegar búddismi og núvitund fóru að njóta mikilla 

vinsælda. Þá fóru margir listamenn og listhreyfingar að fá áhuga á austurlenskri hugsun og 

heimspeki og margir fóru að vinna að list sinni út frá þessum hugmyndum (Fogo 2017; 

Pearlman, 2012).  

Það er ljóst að listsköpun og núvitund deila mörgum sameiginlegum einkennum hvað 

varðar áhrif þeirra á hug, líkama og anda. Á marga vegu hvetur sköpun til núvitundar og 

núvitund til sköpunar. Til dæmis hefur það komið í ljós að með því að iðka núvitund þá 

dregur það úr ótta að vera gagnrýnd/ur; því meira sem við erum laus við ótta þeim mun 

meiri líkur eru á að sköpunargáfan njóti sín. Það bendir til þess að núvitund geti tengst 

skapandi hugsun og skapandi árangri beint og óbeint (De Dreu, Nijstad, Baas, Wolsink og 
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Roskes, 2012). Ef við veltum því fyrir okkur út á hvað núvitund gengur aðallega, þá sjáum 

við að hún snýst um það að viðhalda opnum huga og vera í vitund frá augnabliki til 

augnabliks. Mörg smáatriði felast í núvitundartækni eins og t.d. að beina athyglinni að 

líkamanum eða önduninni. Einnig er auðveldlega hægt að sjá sömu þætti felast í þeim 

áherslum sem krafist er þegar listsköpun er stunduð; sá sem er að skapa getur verið 

upptekinn af litlum smáatriðum og áherslan snýst um að skapa á því augnabliki sem hann 

er niðursokkinn í sköpunina. Bæði núvitundariðkun og listsköpunarferli bæta athygli og 

minni, auka hæfni til ákvarðanatöku og geta bætt andlega og líkamlega líðan. Báðir 

þættirnir fela í sér leiðir til að auka meðvitund um umhverfi okkar, efla sjálfstjáningu okkar 

og sjálfsþekkingu og bæta seiglu og samskiptahæfileika (Allen, 1995). 

Talað er um fjögur stig í sköpunarferli sem einskonar ramma sem þálfar huga okkar í að 

vera meira skapandi og innan þessa ramma er bæði meðvituð og ómeðvituð hugsun 

(Wallas, 1926). Fyrsta stigið er „undirbúningur” (e. preparation) en í honum felst mikil 

núvitundarhugsun þar sem verkefnið er rannsakað á meðvitaðan hátt með hugmyndaríkum 

hætti og margar mögulegar lausnir skoðaðar. Annað stigið „ræktun”(e. incubation)  felst í 

raun í því að viðkomandi meltir verkefnið, sem í raun snýst um það að ekki er meðvitað 

verið að hugsa það til hlýtar heldur verið að “sofa á því”. Þriðja stigið er „ uppljómun”  (e. 

illumination) sem er sá tími sem lausnin birtist, stundum kallað „AHA!’’ augnablik” (sjá 

4.4.2). Fjórða stigið er svo ,,staðfesting”(e. verification) þegar lausnin reynist ekki 

fullnægjandi en þá er hægt að endurtaka öll stigin (Houston, 2020). 

Ofangreind umfjöllun um flæði og núvitund og um samspil listsköpunar, flæðis og 

núvitundar hefur að geyma mikilvægar upplýsingar. Athyglisvert er að fá skýrari sýn á 

hvað annars vegar núvitund og flæði eiga sameignlegt og hinsvegar hvað sé ólíkt með 

þessu tvennu og hvernig listsköpunin tengist þessu tvennu. Umfjöllun verður um það í 

næsta kafla. 
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4.3.3 Núvitund og flæði borin saman 
  

Núvitund snýst um það að vera í vitund sem snýst um augnablikið, að dæma ekki, og að 

vera ekki upptekin/n af smáatriðum; Þar sem allar hugsanir, tilfinningar eða skynjanir sem 

koma upp, eru meðteknar og samþykktar eins og þær eru (Sheldon, Prentice, Halusic, 

2015; Bishop o.fl., 2003). Núvitund snýst einnig um andlega vinnu sem varðar sjálfsaga og 

skuldbindingu (Sheldon o.fl., 2015). Flæði felur aftur á móti í sér ákafa einbeitingu á 

meðan á aðgerðum stendur, sjálfsvitund minnkar, tímaskyn breytist og sameining verður á 

virkni og vitund (Csikszentmihalyi, 1990; Nakamura & Csikszentmihalyi, 2009). Þegar 

einstaklingur er í flæði verður hann niðursokkinn í andlegu ástandi sem verður til af sjálfu 

sér við ákafar og krefjandi athafnir. 

  

Það má segja að  kenningar um núvitund og flæði eigi ýmislegt sameiginlegt. Bæði í  

núvitundariðkun og í flæði er athygli miðpunkturinn í ákveðnu meðvitundarástandi eins og 

í hugleiðslu (Chilton, 2013; Dietrich, 2004). Athygli er í raun einbeiting sem beinist að 

einhverjum sérstökum þætti í innra eða ytra umhverfi meðan annað áreiti truflar ekki 

(Chilton, 2013; Anderson, 2004). Báðar upplifanir eru gefandi á andlega sviðinu þar sem 

fólk tekur þátt í núinu. Einnig gefa þær báðar vísbendingar um jákvæð áhrif á geðheilbrigði 

og jákvæða upplifun (Sheldon o.fl., 2015; Landha¨ußer & Keller, 2012). 

Það sem mætti helst greina  ólíkt með þessum upplifunum er að núvitund snýst um það að 

að rækta meðvitund hjá einstaklingum og reyna að viðhalda henni á hverju augnabliki á 

meðan flæði felur í sér breytt vitundarástand  þar sem í raun innra sjálfið hverfur 

tímabundið og tíminn rennur saman við stöðugan straum framkvæmdarinnar. Wiiliam 

James (1890-) kallaði þetta ástand „straum vitundarinnar“. Í rauninni mætti skilja þetta sem 

svo að þegar einstaklingur er í flæði hoppar hann út í strauminn og tekst á við krefjandi 

verkefni á meðan einstaklingi, sem iðkar  núvitund, nægir að standa á bakka 

straumvatnsins án þess að hoppa ekki út í (Sheldon o. fl., 2015). Þegar „hugur reikar”, eins 

og gerist í flæði, verður í raun til eftirlitslaust og andlegt ferli sem fjarlægist þær 

fyrirætlanir um að fylgjast með hugsunum og hegðun (Sheldon o.fl., 2015; Schooler o.fl., 
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2014). Sem dæmi hafa margir reynslu af því að vera að lesa bók en hugurinn reikar sem 

gerir það að verkum að athyglin dreifist og sá texti sem verið var að lesa fer fyrir ofangarð 

og neðan (Sheldon o. fl., 2015; Schooler o.fl., 2014). Núvitundarhugleiðsla felur í sér að 

reyna að taka eftir því þegar hugur manns hefur reikað svo hægt sé að vekja athyglina aftur 

og leiða til núlíðandi stundar (Sheldon o. fl., 2015; Kabat-Zinn, 1982). Rannsókn Mrazek, 

Smallwood og Schooler (2012) studdu þessa andstæðu póla og sýndu fram á að með 8 

mínútna núvitundariðkun minnkuðu afleiðingar þess að hugurinn færi að reika. 

En er hægt að iðka núvitund og upplifa flæði samtímis?  

Ron Cacioppe, ástralskur rithöfundur, kennari og þjálfari í núvitund og forrystu hefur 

skilgreint  flæðisástand sem tvo mismunandi hluti/þætti, þ.e flæði sem felur í sér 

að ,,gleyma stund og stað’’ (e. flow absorption) og hugarflæði (e. mindflow) (Cacioppe, 

2019). Flæði, sem felst í því að gleyma stund og stað, lýsir sér þannig að einstaklingur er í 

hugarástandi sem einskorðast við ákveðið svið og hann sökkvir sér að fullu niður í 

athöfnina með fullri athygli. En á meðan er hann ekki meðvitaður um ytri hljóð, fólk eða 

hluti sem koma athafnaseminni ekkert við (Csikszentmihalyi, 1990). Svo virðist sem flæði 

af þessu tagi geti hentað við vissar aðstæður en þegar það er brýnt að vera vel meðvituð/

aður um upplýsingar úr umhverfinu, gæti hugarflæði verið hentugra. 

Hugarflæði er í raun núvitund í flæðisástandi og getur falist í öllum tegundum athafna eins 

og t.d. að ganga eða að keyra bíl.  Í hugarflæði hefur einstaklingur mun víðari athygli í 

framkvæmd sinni og þar af leiðandi meiri meðvitund um hvers kyns áreiti og fólk í 

umhverfinu og getur því brugðist við ef eitthvað í umhverfinu breytist (Cacioppe, 2019). 

Hugtakið "hugarflæði" var fyrst kynnt af George I. Gurdjieff (1866-1949), rússneskum 

kennara og dulspekingi við The Institute of Human Development í París, á fjórða tug 

síðustu aldar (Cacioppe, 2019). Hann þróaði fjögurra þrepa ferli, s.k. ,,fjórðu leiðina’’ (e. 

fourth way), sem færir bestu einkenni núvitundar yfir í flæði. Ferlið skiptist þannig: 1) Að 

muna  að vera í líðandi stund og slaka á. 2) Að vera meðvituð/aður um eina skynjun, t.d. að 

hlusta, að sjá o.s.frv. 3) Að vekja athygli á miðpunktinum (e. integral point). 4) Að slaka á 

þegar athyglin reikar og snúa aftur til meðvitundar og að miðpunktinum (Cacioppe, 2019). 

Samkvæmt Gurdjieff er hægt  að nota þetta fjögurra þrepa ferli við allar framkvæmdir til 
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að koma á hugarflæðisástandi en það krefst æfinga. Hugtakið „miðpunkturinn” (e. integral 

point) skipar stóran sess í þessu ferli sem athygli einstaklings sameinast ytra umhverfi, 

annarri persónu eða hlut og má segja að miðpunkturinn sé staðsettur þar á milli (Cacioppe, 

2019). Þessi punktur felur einfaldlega í sér að vera kjarni meðvitundar þegar einstaklingur 

framkvæmir eitthvað eða verður til einhverskonar gagnvirkni milli tveggja hluta. Dæmi um 

miðpunkt getur verið þegar einstaklingur mótar leir og fingurnir snerta leirinn eða þegar 

einstaklingur er að mála á striga og pensillinn snertir/ strýkur strigann. (Cacioppe, 2019). 

Hugarflæði og það að þjálfa sig í að vera í hugarflæði felur þá í sér að beina athyglinni að 

þessum "miðpunkti". 

Með hugarflæði (e. mindflow) verða núvitund og flæði að einni heild. Sameining þessara 

tveggja þátta gæti hugsanlega verið mjög öflugur áhersluþáttur í myndmenntakennslu því 

að hægt væri að nýta sér helsta ávinning flæðis sem er aukin ánægja, efling 

persónustyrkleika og seiglu og núvitundar að vera í meðvitund þar sem tilfinningum, 

hugsunum og líkamsviðbrögðum er veitt athygli. Þegar eftirfarandi þættir eru hafðir að 

leiðarljósi, eins og t.d. „að ekkert sé rétt eða rangt”, “að ekki sé hægt að gera mistök” og 

„að tími og rými séu gefin til tilrauna og til að prófa sig áfram”, þá er í kjölfarið hugsanlegt 

að hægt sé að stuðla að hugarflæði á meðan á listsköpun stendur. 

  

 4.3.4  Núvitund innan skólakerfis 

Erlendis hefur núvitundarnálgun innan skólakerfis náð að hasla sér völl. Það hefur orðið 

mikil vakning og þekking á gildi núvitundariðkunar innan skólakerfis og er það að hluta 

vegna þeirra jákvæðu  jákvæðu áhrifa sem núvitundariðkun hefur haft á fullorðna 

einstaklinga (Ager, Albrecht, Cohen, 2015; Albrecht, 2014). Einnig hafa niðurstöður 

rannsókna vísinda- og fræðimanna um ávinning núvitundariðkunar haft mikil áhrif og vilja 

þeir sem staðið hafa að þessum rannsóknum leggja áherslu á mikilvægi þess að 

einstaklingar sem hyggjast vinna með börnum í grunn- og framhaldsnámi séu meðvitaðir 

um þennan ávinning (Albrecht, 2018). Síðastliðna tvo áratugi hefur mikill fjöldi 

hagsmunaaðila lagt sitt af mörkum til að þróa núvitundarkennslu með það í huga að hlúa 

að andlegri, félagslegri, tilfinningalegri, og vitsmunalegri velferð nemenda sinna (Ager, 
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Albrecht, Cohen 2015; Ager, Albrecht, Cohen, 2012), þar á meðal skólakennarar, 

stuðningsfulltrúar, skólastjórar, fræðimenn, ráðgjafar, foreldrar, sjálfboðaliðar, 

menningarleiðtogar o.fl. (Albrecht, 2018). 

Það er erfitt að segja nákvæmlega til um hversu víðtækt núvitund er stunduð innan 

skólakerfisins en tölfræðin bendir hins vegar til þess að í sumum löndum, eins og t.d. 

Bretlandi, stundi nærri 50% barna á skólaaldri núvitund í skólastofunni (Ager, Albrecht, 

Cohen, 2015).  

Vísindagreinin, „Mindfulness in Schools Research Project: Exploring Students’ 

Perspectives of Mindfulness —What are students’ perspectives of learning mindfulness 

practices at school? (2015) eftir Nicole J. Albrecht, Karen Ager og Marc Cohen, fjallar um 

rannsókn um það hvernig börn skynji núvitundarupplifun. Rannsóknarspurningin sem 

varpað var upp var þessi: ,,Hver eru sjónarmið nemenda um að iðka núvitund í skólanum?’’  

Þátttakendur í rannsókninni voru  18  forskólanemendur og 20 nemendur á aldrinum  9 - 12 

ára á grunnskólastigi í Aucklandi á Nýja-Sjálandi. Rannsóknin var í formi kennslubókar og 

geisladisks sem innihéldu núvitundar verkefni og var kallað „Núvitundar verkefni fyrir 

börn” (e. A Mindfulness Program for Children) sem var þróað í Ástralíu af 

núvitundarkennaranum, rithöfundnum og fyrirlesaranum Janet Etty-Leal árið 2010. 

Bókinni/geisladisknum er skipt niður í 10 vikna prógramm og fjallar um það hvernig eigi 

að útfæra núvitund í skólastofunni (Ager, Albrecht, Cohen, 2015; Albrecht o.fl., 2012).   

Bókin / verkefnið einblínir aðallega á slökun, hugleiðslu og sjálfsvitund; að öðlast vitund 

um öndunina, kynnast líkamanum, skilja streituviðbrögð, orð og tilfinningakraft þeirra, 

efla næmni skynfæranna, efla tilfinningu fyrir kímnigáfu, rannsókn á hugsunum, 

sköpunargleði, hugleiðslu kyrrðar þar sem þátttakendum gefst kostur á að skrá í bókina, 

bæði í formi texta og / eða myndskreytinga. Lögð var áhersla á að þátttakendur lýstu og / 

eða skrifuðu niður tilfinningar sínar og hugsanir um núvitundariðkunina, túlkuðu hvernig 

öðrum liði í myndformi, teiknuðu tilfinningar sem kæmu fram í líkamanum, eins og streitu, 

hamingju, ást, góðvild, einbeitingu og athygli, myndskreyttu og / eða skrifuðu um það 

þegar núvitundaræfingar væru gagnlegar. Einnig var hluti verkefnisins  að skrifa um 

tilfinningarnar sínar eða eftirlætisstaði. Þátttakendur tóku þátt í rannsókninnni seinni hluta 
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ársins 2013 og fékk rannsóknin siðferðisviðurkenningu árið 2014 í Nýja Sjálandi. 

(Albrecht o.fl., 2015). 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að nemendur urðu varir við það að tíu vikna 

verkefnið jók vitund þeirra og þekkingu á vellíðunarhugtökum og gerði þeim kleift að þróa 

aðferðir til að hafa sjálfstæð og jákvæð áhrif á eigin líðan. Þetta aukna vitundarástand 

virtist  ná út fyrir „sjálfið“ og jók umhyggjusemi og myndaði dýpri tengsl við vini, 

vandamenn og umhverfi þeirra (Albrecht o.fl., 2015). Rannsóknin sýndi að 

núvitundariðkun þátttakendanna efldi tengingu þeirra við ýmsar tegundir vellíðunar á 

þýðingarmikinn hátt. Eftir að prógramminu lauk, höfðu þeir meiri skilning á því að 

vitundin býr ekki aðeins í huga okkur heldur einnig í líkama og tilfinningum. Með iðkun 

núvitundar tekst að samræma þessa þrjá þætti í eina heilstæða heild. Aukinn skilningur 

varð í tengslum milli tilfinninga, hugarástands, umhverfis og skynjunar þátttakenda, 

sjálfsþekking jókst og tengsl við eigin tilfinningar efldust. Þátttakendur náðu að þróa með 

sér meiri kærleik, ígrundun á dýpri hátt og öðluðust meira sjálfstraust. Sjálfstýring og 

sjálfsábyrgð urðu einnig öflugri. Allir þessir þættir urðu til þess að þátttakendur áttu 

auðveldara með að höndla átök, truflanir og mótlæti og draga úr streitueinkennum. 

Samkennd og viðleitni til þess að vilja hjálpa öðrum og sýna náungakærleik jókst einnig. 

Þátttakendur efldust í allri framkvæmdastarfsemi, m. a. hvað varðaði námsárangur og því 

að halda athygli, einbeitingu og fylgja verkefnum eftir (Albrecht o.fl., 2015). Þar sem 

niðurstöður þessara rannsóknar sýna fram á sterkar vísbendindingar um ánægjulegan 

ávinning þess að nemendur iðki núvitund telur rannsakandi mikilvægt að kanna hvernig 

hægt er að nálgast  þessa núvitundarþætti í listsköpun og myndmenntakennslu 

 4.4.0 Listmeðferð (e. art therapy) 

4.4.1 Hvað er listmeðferð ?   
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Í fyrri köflum þar sem fjallað hefur verið um kenningar og rannsóknir um núvitund og 

flæði er margt sem bendir til að þær samræmist vel kenningum og rannsóknum um sköpun 

og einni rannsóknum á því hvað gerist í heilanum við myndlistarsköpun. Í 

listmeðferðarfræðum er myndsköpun notuð til tjáningar (non-verbal) sem mótvægi við 

munnlega tjáningu. Myndsköpunarferlið og myndmálið sem verður til í því ferli er það 

sem skjólstæðingur og listmeðferðarfræðingur vinna með (Íris Ingvarsdóttir, munnleg 

heimild II, 9. maí 2020). 

Félag listmeðferðarfræðinga á Íslandi skilgreinir listmeðferð á eftirfarandi hátt: 

Listmeðferð er meðferðarleið sem byggist á listsköpun og kenningum innan sálfræðinnar 

en sálfræðikenningar eru m.a. tengslakenningar (e. attachment theories), þroskakenningar 

(e. developmental theories), samkenndarnálgun (e. compassion focused), hugræn nálgun 

(e. cognitive analytic theory), núvitund (e. mindfulness) og leiðir í myndsköpun sem 

miðast við þá skjólstæðinga sem unnið er með hverju sinni. Í listmeðferð er 

skjólstæðingnum skapað rými til persónulegrar tjáningar á tilfinningum sínum og 

hugarheimi með fjölbreyttum myndlistarefniviði, í öruggu umhverfi og undir umsjón 

listmeðferðarfræðings (Félag listmeðferðarfræðinga á Íslandi, e.d). Í vinnuferlinu er ekkert 

rétt eða rangt og því er ekki þörf á sérstakri færni í myndsköpuninni. Markmiðið er ekki að 

skapa listaverk eða fallega mynd heldur er sköpunarferlið aðalatriðið til að styrkja 

sjálfsvitund einstaklingsins og hjálpa honum að takast á við erfiðar tilfinningar og vinna úr 

þeim (Félag listmeðferðarfræðinga á Íslandi, e.d). 

Birtingarmynd myndmálsins (e.imagery) er mjög fjölbreytileg og býður upp á möguleika 

til að sýna líðan og upplifanir sem erfitt getur reynst að setja í orð. Úrvinnslan er 

persónuleg og er það hlutverk listmeðferðarfræðingsins að aðstoða skjólstæðinginn við það 

að finna út og skilja hvaða þýðingu myndmálið og myndtjáningin hefur fyrir hann. 

Listmeðferðarfræðingar vinna með mismunandi skjólstæðingahópa á öllum aldri. 

Listmeðferð hefur m.a. reynst gagnleg í vinnu með áföll, kvíða, þunglyndi og steitu og 

með fólki sem bæði er að glíma við geðræna og líkamlega sjúkdóma. Sumum hentar betur 

að vinna myndrænt en einnig hjálpar myndræn nálgun fólki með málþroskafrávik eða geta 

ekki eða vilja tjá sig munnlega og börnum þar sem þau hafa ekki alltaf orð til að lýsa 

upplifun sinni og líðan (Íris Ingvarsdóttir, munnleg heimild III, 9. maí 2020). 
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Þar sem ritgerðin fjallar um ávinning núvitundarnálgunar og flæðis í myndmenntakennslu 

er áhugavert að nefna að innan listmeðferðar er m.a. unnið út frá núvitundarnálgun. Sú 

aðferð hefur verið kölluð "Mindfullness-Based Art Therapy" / MBAT sem útleggst 

núvitundar-listmeðferð. Hún samanstendur af grunnþáttum MBSR námskeiðsins (e. 

Mindfulness-Based-Stress Reduction), eða Núvitundarmiðaðri streituminnkun, sem Jon 

Kabat-Zinn þróaði árið 1979 (sjá 4.3.1) ásamt verkefnum í listrænni tjáningu (Monti o.fl., 

2012). Meðferðin var búin til í þeim tilgangi að fá einstaklinga  til að tjá sig á listrænan 

hátt, stuðla að aukinni sjálfsstjórn og kenna ný bjargráð (Monti ofl., 2012) Einnig fyrir þá 

sem glíma við líkamlega vanlíðan og verki og geðræna kvilla eins og t.d. kvíða, þunglyndi 

og streitu (Monti ofl., 2012).  

Þó markmið almennrar myndmenntakennslu feli ekki í sér sálfræðilega meðferð þá er í 

fræðum listmeðferðar þekking sem hægt er að tengja við myndmenntakennslu með 

nútvitundarnálgun og flæði að leiðarljósi. Með listmeðferð er m.a. einblínt á sköpunarferlið 

þar sem ekki er til neitt sem heitir rétt eða rangt og þar sem hægt er að hafa styrkjandi áhrif 

á sjálfsmynd einstaklingsins. Vija Bergs Lusebrink, (f. 1924) (frá Lettlandi, prófessor við 

háskóla Louisville, lismeðferðafræðingur í Expressive Therapies, kennari í Marquis Who's 

Who og rithöfundur) (Prabook, e.d.) kom með þá kenningu að sjónræn / myndræn tjáning í 

gegnum listsköpun fæli sömuleiðis í sér úrvinnslu skynjunar í upplýsingakerfi heilans (sjá 

kafla 4.4.2) (Chilton, 2013; Lusebrink 1990, 2010). Lusebrink lagði grunninn að 

kenningunni um hvernig vinna með mismunandi myndlistarefnivið virkjar mismuandi 

svæði heilans sem skýrir hvernig þessi úrvinnsla skynjunar á sér stað. Þessi kenning er sett 

fram í módeli sem kallað er "The Expressive Therapies Continuum" /ETC.  

4.4.2 ETC (e. Expressive Therapies Continuum) 
  

Myndlistarefniviðurinn er verkfæri listmeðferðarfræðingsins. Hann er mikilvægur því hann 

höfðar til mismundandi skynfæra og tilfinninga. Hér er um að ræða flæðandi 

myndlistarefnivið (Fluid Media) eins og mismunandi málningu eða fastan efnivið 

(Resistive Media) eins og leir, stein, tré (Hinz, 2009). 
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ETC er grundvallarkenning á sviði listmeðferðar og var fyrst mótuð af Kagin og Lusebrink 

árið 1978 og í framhaldinu þróuð áfram af Vilja Lusebrink. (Hinzh, 2015). Lisa Hinz, 

prófessor í listmeðferð, klínískur sálfræðingur og rithöfundur hefur tekið þessa kenningu 

saman og skráð í bók (Hinz, 2009). ETC módelið hjálpar listmeðferðarfræðingum að velja 

viðeigandi listsköpunarleiðir fyrir skjólstæðinga sína og þær ótal leiðir sem hægt er að fara 

í efnisvali fyrir mismunandi hópa (Júlía Margrét Alexandersdóttir, 2018).  

 ETC kenningin veitir grunn til skilnings á því hvernig fólk vinnur úr upplýsingum, 

upplifunum, tilfinningum og hugsunum í gegn um myndlistarefnivið við gerð myndverks. 

Þetta sköpunar- og úrvinnslukerfi er talið líkja eftir eða endurspegla hegðunarmunstur, 

hugsanir og tilfinningar og virkni einstaklingsins í daglegu lífi (Hinz, 2009). ETC 

leiðbeinir listmeðferðarfræðingum m.a. við val á myndlistarefnivið sem skjólstæðingurinn 

ræður við.  Í ljósi þessarar kenningar er mikilvægt að skjólstæðingar hafi val um 

myndlistarefnivið og aðferðir sem gefur þeim tækifæri til að endurspegla í myndverkum 

tilfinningar, hugsanir og upplifanir í lífi sínu. Í úrvinnslu koma fram upplýsingar um 

styrkleika og veikleika og þá þætti sem vinna þarf með. Upphafspunktur meðferðar veitir 

einnig leiðbeiningar um hvernig hægt sé að halda meðferð áfram og aðstoða 

meðferðaraðila við að setja sér markmið fyrir meðferðina sem hentar skjólstæðingi best 

(Hinzh, 2015). 

  

ETC kenningin er sett upp í fjögur stig. Þrátt fyrir að það sé talað um „stig” til þess að lýsa 

ETC, er enginn sérstakur hluti eða stig meira eða minna virði en annað; allir þættir eru jafn 

mikilvægir og geta haft jafn mikinn lækningamátt og jafn góða eiginleika sem hægt er að 

nota í meðferðarlegum tilgangi (Hinzh, 2015; Hinz, 2009a; Lusebrink,1990, 2004). 

  

1.) Hreyfiorka / Snertiskynjun (e. Kinesthetic / Sensory Level). 

2.) Sjónræn form / Hughrif (e. Perceptual / Affective Level). 

3.) Vitræn hugsun / Tákn (e. Cognitive / Symbolic Level). 

4.) Skapandi stig (e. Creative Level). 
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1. Hreyfiorka / Snertiskynjun ( e. Kinesthetic / Sensory Level): 

Er myndræn vinna í gegnum hreyfingu og skynjun á myndlistarefnivið. Kinesthetic þýðir 

t.d. að krota, rífa og hamra. Sensory merkir að horfa, nudda og snerta. Í slíkri myndrænni 

vinnu verður til tenging við líkamann sem veitir útrás fyrir spennu, slökun á vöðvum og 

róar fólk (Hinz, 2009). 

 Þessi vinna getur hjálpað til við samþættingu skynjunar (e. sensory integration), losað 

einstaklinginn úr líkamlegum eða sálrænum doða, losað um hömlur (e. inhibitions) og 

stjórnun eða gefið honum tækifæri til að gera tilraunir, losa sig við hömlur eða stýra. Hér 

skiptir vinnuferlið oft meira máli heldur en lokaafurðin (Hinz, 2009). 

  

2. Sjónræn form / Hughrif ( e. Perceptual / Affective Level):  

Er myndræn vinna sem felur í sér að teikna eða mála form eða gera form í leir t.d. með því 

að velta fyrir sér : Hvernig lítur tilfinningin út? eða vinna út frá hugrifum í tjáningu 

tilfinningar t.d. út frá: Hvernig er tilfinningin? Þessi vinna getur hjálpað til við að tjá 

erfiðar tilfinningar á uppbyggilegan hátt (óyrt eða yrt), greina tilfinningar, skýra hugsun og 

setja í orð og róa. Hún getur dregið úr streitu, kvíða og depurð og styrkt sjálfsvitund (e. 

empathic self-understanding) (Hinz, 2009). 

3. Vitræn hugsun / Tákn (e. Cognitive / Symbolic Level): 

Er myndræn vinna sem einkennist af vitsmunalegri nálgun; annars vegar línuleg og 

greinandi hugsun eða hins vegar heildræn-, innsæis- og/eða andleg hugsun. 

Þessi vinna hjálpar til við að átta sig á persónulegum eiginleikum, tilfinningum, jákvæðum 

eða neikvæðum. Hún getur dýpkað skilning, áttað sig á styrkleikum og getur yfirfært frá 

einum aðstæðum til annarra, lifað við tvíræðni, skilið orsök og afleiðingar og fundið 

lausnir og merkingu sem varða eigin lífsreynslu (Hinz, 2009). 

  

4. Skapandi stig – ,,AHA!’’ upplifun (e. Creative Level): 
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Er myndræn vinna þegar unnið er á einu stigi eða það verður til flæði á milli stiga; meiri 

leikur. Skapandi stig vekur jákvæða upplifun, fullnægju og gleði og vekur upp stolt og 

merkingu. Það tengir við jákvæðar hliðar sjálfsins og annarra og við æðri mátt. Einnig 

dregur skapandi stig úr neikvæðum tilfinningum. Oft upplifa einstaklingar á skapandi 

stigi ,,AHA!’’ augnablik þegar þeir framkvæma eitthvað sem er augnablik fullkominnar 

tjáningar (Hinz, 2009). 

  

ETC getur verið leiðbeinandi þegar verið er að skoða leiðir í myndmennt til að ná fram 

núvitund og flæði. Fyrsta stigið Hreyfiorka /Skynjun (e. Kinesthetic/Sensory Level) er 

sértaklega athyglisvert stig því það gefur tækifæri á að fá útrás í gegn um hreyfingu og 

skynjun á myndlistarefniviðnum. Með útrásinni minnkar spenna í líkamanum og í leiðinni 

næst slökun í vöðvum. Með samþættingu hreyfiorku og skynjunar er hægt að losa um 

hömlur og einnig um líkamlegan og sálrænan doða. Hreyfiorku /Skynjunarstigið getur 

verið gagnlegt í myndmenntakennslu með núvitundar- og flæðisnálgun vegna þess að sá 

sem vinnur á þessu stigi í listköpun sinni er einmitt að upplifa þætti sem til eru innan 

núvitundariðkunar, eins og að veita tilfinningum, hugsunum, líkama og viðbrögðum gaum 

(sjá 4.3.1 um núvitund). Flæði getur einnig komið sterklega við sögu þar sem hugsanlega 

er auðvelt að gleyma sér í athöfnum sem þessum og þar sem meiri áhersla er lögð á 

listsköpunarferlið en lokaafurðina. 

  

4.4.3 Rannsóknir um áhrif listsköpunar á heilann    
  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar af vísindamönnum til að skoða hvernig mismunandi 

heilasvæði verða virk á meðan á listsköpun stendur. Í dag er hægt að gera slíkar rannsóknir 

með aðstoð nútímatækni,, sem getur greint virkni í heilastöðvum, eins og t.d. með 

stafrænni segulómun, fMRI (e. functional magnetic resonance imaging), og formgerðar 

segulómun, MRI (e. structural magnetic resonance imaging), (Kaimal, Ayaz, Herres, 

Dieterich-Hartwell, Makwana, Kaiser og Nasser, 2017; Chamberlain, 2014), í þeim 

tilgangi að rannsaka heilasvæðin í tengslum við teiknifærni og listnám.  Einnig eru 

heilalínurit (EEG), sem er taugalífeðlisfræðileg mæling á rafvirkni heilans notuð í 
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rannsóknum á mynstrum á heilavirkni þegar teiknað er, bæði hjá listamönnum og þeim 

sem ekki eru listamenn  (Kaimal o. fl., 2017; Belkofer, Van Hecke, Konopka, 2014). 

Fyrsta tilraunarannsóknin með fNIRS, nær-innrauðri litrófsgeiningu (e. functional near-

infrared spectroscopy), var gerð árið 2016 (Kaimal o. fl., 2017).  fNIRS er örugg og hagnýt 

myndgreiningaraðferð sem kom fyrst til sögunnar árið 1977 og gengur út á það að greina 

virkni blóðflæðis og súrefnisgjöf í miðlægum framheilaberki (mPFC) (Kaimal o.fl., 2017; 

Jöbsis,1977). Þar til þessi rannsókn var gerð (árið 2016) var fNIRS greining aðallega notuð 

til þess að rannsaka þá taugavirkni sem átti sér stað á meðan á vitsmunalegum verkefnum 

stóð. Einnig hafði fNIRS aðferð verið notuð hingað til til að meta umbunarbraut á fremri 

svæðum heilans með góðum árangri en þá aðallega í rannsóknum sem tengdust misnotkun 

vímuefna (Kaimal o.fl., 2017). Einn aðal tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna, með 

hjálp fNIRS, mismunandi virkni í miðlægum framheilaberki á meðan á þremur 

mismunandi teikniverkefnum stóð; að lita (e. colouring), að krota (e. doodling) og að 

teikna frjálst (e. free drawing).  

Í þessu samhengi er ef til vill gagnlegt að vita að miðlægur framheilabörkur (e. medial 

prefrontal cotres) tengist m.a. vitsmunalegri virkni, eins og stjórn á hugsunum, 

tilfinningum og aðgerðum og hliðlægur framheilabörkur (e. lateral prefrontal cortex) tekur 

þátt í úrvinnslu skynjunar-, hreyfingar og vitsmuna.  Miðlægur framheilabörkur (e. medial 

prefrontal cortex, mPFC ) vinnur með tilfinningaleg hvatakerfi, stjórnun tilfinninga og 

líkamsástand. Hann er tengdur möndlungi (e. amygdala), safnkjarna (e. nucleus 

accumbens) og undirstúku (e. hypothalamus) og er hluti af umbunarbrautinni (Kaimal o.fl., 

2017; Chatterje og Vartanian, 2014) og tekur þátt í að vinna úr skynjun og stjórnun 

tilfinningalegra viðbragða og líkamsástands (Kaimal o.fl., 2017; Arnsten, 2009). 

Þátttakendur þessarar tilraunarannsóknar voru 11 karlar og 15 konur. Um 8 þeirra voru 

listamenn en 16 þeirra voru það ekki (Kaimal o.fl., 2017). 

Þátttakendurnir unnu þessi þrjú mismunandi verkefni; að lita, krota og teikna frjálst á sinn 

eigin hátt. Þeim voru úthlutaðar 3 mínútur í hvert teikniverkefni fyrir sig og 2 mínútur í 

hvíld inn á milli með lokuð augun. Viðbótarupplýsingar fengust svo með spurningalistum 

fyrir og eftir verkefnin sem snérust m.a. um upplifun á eigin sköpunargáfu, fyrri reynslu af 

teikniverkefnum og hugleiðingar um þátttöku í rannsókninni sem bætt var við rannsókn og 
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niðurstöðu (Kaimal o.fl., 2017). Fimm spurningar voru lagðar fyrir þátttakendur til þess að 

meta skynjun þeirra á eigin hæfileikum varðandi það að (1) hafa nýjar hugmyndir; (2) hafa 

góðar hugmyndir; (3) hafa gott ímyndunarafl; (4) hafa frumlegar hugmyndir og (5) leysa 

vandamál. Gögn rannsóknarinnar voru borin saman með t prófi (marktektarprófi) paraðra 

úrtaka. Ásamt  þessum spurningum voru tvær aukaspurningar sem innihéldu annars vegar 

mat á fyrri reynslu af sjónrænni sjálfstjáningu eða listsköpun og hins vegar spurningu sem 

tengdist reynslu þeirra af þessum listsköpunaraðferðum (Kaimal o.fl., 2017).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að allar þessar þrjár aðgerðir / aðferðir 

listsköpunar leiddu til meiri virkni í miðlægum heilaberki (e. medial prefrontal cortex; 

mPFC), ásamt virkni í umbunarferlum/-leiðum/-brautum og var þessi virkni mun meiri en 

þegar hvíld átti sér stað. Þetta bendir til þess að listræn tjáning einstaklinga geti verið  

jákvæð reynsla jafnvel þótt hún sé aðeins stunduð í stuttan  tíma. Með þessum ávinningi 

megi einnig benda á gagnsemi listsköpunar í meðferð, eins og t.d. í listmeðferð (Kaimal 

o.fl., 2017). Þegar þessar þrjár listsköpunaraðferðir /-aðgerðir voru bornar saman, kom í 

ljós að krotið leiddi af sér meiri virkni í heilaberki heldur en litunin og frjálsa teikningin 

gerðu. Samt var þessi mismunur ekki tölfræðiega marktækur. Enginn  marktækur munur 

var heldur á listamönnum og þeim sem ekki voru listamenn sem einnig bendir til þess að 

allir þátttakendur geti notið jákvæðrar reynslu af sjónrænni sjálfstjáningu (Kaimal o.fl., 

2017). 

Helstu ályktanir, sem fengust úr þessari rannsókn, voru þær að skammtíma listsköpun geti 

bætt sjálfsmyndina varðandi eigin sköpunarhæfileika og að listsköpun geti verið leið til að 

stjórna lundarfari, kalla fram ánægjutilfinningu og haft stjórn á ávanabindandi hegðun. 

Ennfremur bendir allt til þess að listsköpun geti virkjað umbunarbrautir sem hugsanlega 

gætu komið í staðinn fyrir aðrar athafnir sem vitað er að virkja þessar sömu 

umbunarbrautir, eins og t.d. ávanabindandi hegðun, átraskanir og lundarfarsraskanir 

(Kaimal o.fl., 2017).  

Þó að það sé hægt að draga nokkrar ályktanir út frá þessari rannsókn og hún bendi til 

margra jákvæðra þátta, sem tengja saman listsköpun og velllíðan, er hún frekar smá í 

sniðum í hinu stóra samhengi og því er talið að frekari rannsóknir séu nauðsynlegar til þess 

að skilja betur hinar sértæku leiðir sem felast í listsköpun. Þá er verið að tala um leiðir eins 
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og t.d. sköpunarstarfsemi, umbunarbrautir sem tengjast listsköpun, val á listmiðlum, 

tilfinningaleg upplifun og persónuleg tjáning í listsköpun og fagurfræðileg skynjun á 

listaverkum (Kaimal o.fl., 2017). Þessi rannsóknin gefur vísbendingar um jákvæð áhrif 

listsköpunar á heilann og t.d. bara það að krota sem vísar til hreyfiorku/skynjunarstigs ETC 

eykur virkni í heilaberki. Því er mikilvægt að skoða þessar niðurstöður í ljósi þess að velja 

myndlistarefnivið og aðferðir sem eru gagnlegar til að ná fram núvitund og flæði 

 4.5.0 Myndlistaraðferðir og verkefni með núvitundarnálgun 

4.5.1 Mandölur 
  

Orðið „mandala“ kemur úr sanskrít og þýðir ,,hringur, marghyrningur og 

tengsl’’ (Campbell, 2012).  Í ýmsum andlegum hefðum er mandala - tákn notað til að beina 

athygli iðkenda og fræðimanna að mandala-forminu sem andlegu leiðsagnarverkfæri til að 

koma á helgu rými og til hjálpar við hugleiðslu og framkalla trans. Það á rætur sínar að 

rekja til austurlenskrar menningar og trúarlegra helgisiða, m.a. sem andlegt tákn innan 

búddismans og hindúismans (Campbell, 2012). En mandala-formið  er einnig  tengt 

persónuleikasálfræði og geðlækningum (Drake, Searight, Olson-Pupek, 2014). Mandala-

táknið samanstendur af hringi og miðpunkti innan hringsins sem allt mynstrið virðist renna 

saman við (Drake o.fl.,2014). Miðjan er „nauðsynlegur hlutur eða markmið 

íhugunar“ (Campbell, 2012). 

Á Vesturlöndum má líta á hugleiðslu, sem felur í sér litun mandala-mynsturs, sem leið til 

að koma á stöðugleika og endurskipuleggja vitsmunalega og og tilfinningaríka upplifun og 

reynslu. Lagt hefur verið til að litun á hinu flókna mandala tengist því að framkalla 

hugleiðsluástand (Drake o.fl., 2014; Clarke 1994).  Með því að lita samhverfur og 

endurtekin mynstur í hringlaga lögun, einbeitir einstaklingurinn sér að mandala-forminu 

sem leiðir hann í stuttan tíma frá neikvæðum hugsunum og tilfinningum (Drake o.fl., 2014;  

Curry og Kasser, 2005). Talið er að „miðju-tæknin” geti  hjálpað börnum að ná stjórn á því 

að beina athyglinni. Hringurinn vekur öryggistilfinningu og hjálpar til við að losa um 
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stífni. Með því að leyfa börnum að teikna / lita  sínar eigin mandölur eykst tjáningafrelsi 

þeirra (Campbell, 2012). Hefðbundið mandala-form er trúarlegs eðlis en óhefðbundið form 

þess hefur læknisfræðilegt gildi. Á sviði listmeðferðar vísar mandala almennt til hvers kyns 

listforms sem er framkvæmt innan hringlaga samhengis (Campbell, 2012).  

Rannsókn var gerð  í Norður - Flórída  að mæla hvort hægt væri að minnka prófkvíða hjá 

börnum með því að nota þá aðferð að lita inn í hringform / mandala.  

Rannsóknin ,,Reduction of Test Anxiety by Using Mandalas: A Pilot Study’ var bæði 

megindleg og eigindleg tilraunarannsókn gerð af listmeðferðarfræðingum og fjallaði hún 

um hvort teiknistarfsemi mandala-tákna hefði áhrif á prófkvíða barna. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru úrtak sex nemenda í 5. bekk (10-12 ára) sem hittust í 5 skipti á 

fjögurra vikna tímabili. Nemendurnir, sem valdir voru til þátttöku, áttu það sameiginlegt að 

hafa upplifað streitueinkenni ásamt því að hafa fengið lélega útkomu út úr prófum. 

Rannsóknarspurningin var þessi: „Mun teiknun og / eða litun mandala draga úr einkennum 

prófkvíða?“ (Campbell, 2012). Mælikvarðinn CTAS (e. Children’s Test Anxiety Scale) var 

notaður til að mæla einkenni prófkvíða barnanna fyrir og eftir próftöku. Nemendurnir voru 

fræddir um mandölur og teiknuðu og lituðu síðan sínar eigin mandölur áður en þeir tóku 

samræmdu prófin (FCAT). Gögnin voru svo greind með t-prófi (marktektarprófi) paraðra 

úrtaka, til að draga ályktanir um árangur meðferðarinnar (Campbell, 2012). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að sú aðferð sem hér var notuð í listmeðferð að teikna 

og/eða lita mandölur fyrir próf drógu úr prófkvíða. Dregnar voru þær niðurstöður að 

athöfnin að teikna og/eða lita mandölur fyrir próf myndi draga úr prófkvíða (Campbell, 

2012). 

Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar til þess að kanna jákvæð áhrif þess að lita mandölur. Má 

þá nefna „The Influence of Art-Making on Negative Mood States in University 

Students” (Áhrif listsköpunar á neikvætt lundarfar meðal nýnema í háskóla) sem gerð var á 

meðal 44 nýnema í háskóla í miðvesturhluta Bandaríkjanna árið 2014. Þátttakendur voru 

valdir af handahófi og síðan flokkaðir niður í þrjá listahópa; fyrsti hópurinn átti að lita 

fyrirfram teiknaðar mandölur, annar hópurinn átti að lita fyrirfram teiknað köflótt mynstur 

(e. plaid design) og þriðji hópurinn átti að  lita frjálst á auðan pappír (e. colouring free-
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form) (Drake o. fl.; 2014). Öllum þátttakendum var sagt að lita pappírinn, sem þeim var 

úthlutaður, í 20 mínútur með því að nota 10 mismunandi litablýanta / tréliti sem fylgdu. 

Eftir að hafa litað í 20 mínútur luku þátttakendur aðgerðunum (Drake o.fl.;2014). 

Nemendur í öllum hópunum voru látnir taka annars vegar STAI (State-Trait Anxiety 

Inventory) kvíðaprófi sem er áreiðanlegur og gildur mælikvarði sem mælir bæði 

tímabundin og langvarandi einkenni kvíða og einnig margvíslegar tilfinningar, s.s. spennu, 

ótta og geðræn einkenni, og  hinsvegar Mini - POMS, sem er mælikvarði sem mælir 

svörun þátttakenda og metur lundarfar einstaklinga og tilfinningalegt ástand þeirra. Þess 

tvö próf voru notuð fyrir og eftir tuttugu mínútna þátttöku í hverjum hópi fyrir sig (Drake 

o. fl.; 2014). 

Niðurstöður sýndu að veruleg minnkun varð á neikvæðu lundarfari innan hvers hóps en 

ekki var mikill munur á aðgerðunum. Í öllum hópunum minnkaði kvíði verulega frá því 

fyrir próf og eftir próf. En þær aðgerðir, sem fólust í því að lita fyrirfram teiknaðar 

mandölur og að lita köflótt mynstur (e. plaid design), komu betur út en þegar litað var 

frjálst á auðan pappír (e. colouring free-form). Skýring á því gæti verið að viðkomandi 

einstkalingur þrufit að leggja meiri vinnu í það erli sem felst í þvi að mála frjálst. 

Spurningar eins og: ,,Hvað á ég að teikna og hvernig á ég útfæra myndina?’’,  gætu krafist 

meiri orku o.s.frv. Það mætti því draga þá ályktun að hægt sé að komast í dýpra 

hugleiðsluástand með því að lita mandala- og köflóttu mynstrin heldur en að lita frjálst 

(Drake o. fl.; 2014). En í niðurstöðunum kom einnig fram að mjög lítill munur var á 

áhrifum þess að lita mandala- og köflóttu mynstrin. 

4.5.2 Fleiri dæmi um aðferðir / verkefni með núvitundarnálgun 

  
Þó svo að hugmyndafræðin um núvitundarnálgun og flæði í myndmenntakennslu sé 

aðalviðfangsefni ritgerðarinnar, telur rannskandi þó geta verið mikilvægt að fræðin sé sett  

í samhengi við myndmenntaverkefni og aðferðir sem hægt væri að nota í 

myndmenntakennslu.  

 Því meira sem rannsakandi hefur kannað og íhugað hvernig hægt sé að nota 

núvitundarnálgun í myndmenntaverkefnum, þeim mun meira hefur hann færist nær þeirri 
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skoðun að í raun snúist þetta ekki aðeins um einhver ákveðin myndmenntaverkefni sem 

væru betur til þess fallin en önnur til að nota í núvitundarnálgun, heldur það hvernig 

nálguninni sé beitt innan mynlistarverkefnisins/-miðilsins. Þetta hlýtur allt að byggjast á 

því hversu frjóa hugsun myndmenntakennarar hafa til að skapa leiðir. Þetta þarf ef til vill 

ekki að vera flókið. Grundvallaratriðið í þessu öllu er að vera meðvituð/aður um hvað 

núvitund og flæði eru í raun og veru. Hér á eftir er svo fjallað um hugsanleg dæmi um 

myndlistarmiðla sem hægt væri að nota og flétta saman við núvitundanálgun. 

  

Teikning er klassískur myndlistarmiðill og er hugsanlega góður miðill til þess að flétta 

saman við núvitundarnálgun. Þeirri staðreynd er hægt að byggja  á ofangreindri umfjöllun 

(kafla 4.4.3)  þar sem kemur fram að teikniaðferðir geta leitt til margra jákvæðra þátta og 

velllíðan og sýna það með virkni í miðlægum heilaberki ásamt virkni í umbunarferlum/-

leiðum/-brautum. 

  

Teikniæfing með núvitundarnálgun getur hjálpað einstaklingi til að vekja athygli á líðandi 

stundu með því að einbeita sér að því sem teiknað er og þar með notað öll skilningarvit en 

ekki eingöngu það sem hann sér (Houston, 2020). Hér verður sagt dæmi um nokkrar 

teikniæfingar með núvitundarnálgun. Þessar æfingar geta einnig gengið upp með málun: 

  

„Krot”- aðferð (e. doodling), sem nýst um að korta frjálst og gefa blýantinum lausan 

tauminn ,leyfa  honum að ,,svífa’’ yfir blaðið sem teiknað væri á,  án sérstakrar áætlunar 

og/eða tilgangs eða reglna. Aðeins er  teiknað. skyggt eða litað á þann hátt sem veitir 

viðkomandi einstaklingi mestu ánægjuna (Houston, 2020).  

Módelteikning, sem kallar fram núvitundarnálgun með að teikna eitthvað úr 

raunveruleikanum. Hún krefst aukinnar meðvitaðrar athugunar og einbeitingar á því sem 

viðkomandi sér en ekki á því sem hann veit, þ.e. þá er öllum fyrirframgefnum hugmyndum 

ýtt frá. Þá fer orkan í að taka virkilega eftir því sem viðkomandi sér áður en teikningin 
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hefst. Með þessari athugun er hægt að öðlast ný og öðruvísi sjónarhorn á því sem teiknað 

er, t.d. hvað varðar áferð, form eða liti (Grant, Langer, Falk, & Capodilupo, 2004).  

Hægt er að taka nokkur skref til þess að tryggja að teikniupplifunin sé með núvitundarlegri 

nálgun; að einblína á líðandi stundu, að meta ekki eigin getu, að forðast að hugsa um fyrri 

reynslu og að njóta þess að vera í ferlinu sjálfu fremur en að hugsa um útkomu. Það getur 

þó reynst erfitt að vera ekki of gagnrýnin/n en með núvitundariðkun lærist smám saman að 

draga úr því (Houston, 2020). Gott er að nota alls kyns öruvísi aðferðir við að teikna; að 

nota aðeins línur eða doppur við teikninguna getur ýtt undir skapandi abstrakt hugsun, að 

lyfta aldrei upp blýantinum eða teikna án þess að horfa á blaðið getur einnig verið ein leið 

til þess að kalla fram núvitundarnálgun (Houston, 2020). 

„Fingramálning”  gæti jafnframt  verið skemmtileg leið til að kalla fram núvitundanálgun, 

þar sem skynfærin yrðu virkjuð með snertingu við málninguna. Þó að þessi aðferð sé þekkt 

hjá yngri hópum nemenda væri hægt að aðlaga aðferðina að eldri hópum, t.d. kenna þeim 

að blanda liti í lófunum í „Lit og formfræði”. Fingramálun gæti vel átt við ETC módel 

listmeðferðar þar sem hún felur í sér að snerta strjúka og nudda, þar sem tenging við 

líkamann veiti útrás og spennu og er róandi ( sjá 4.4.2) . 

Leirmótun og er oft talin hafa mjög róandi áhrif á fólk og sagt er að við leirmótun gleymi 

það stund og stað” (Ljósið, ártal ókunnugt).  Með leirmótun þarf tilgangurinn ekki endilega 

að vera sá að láta nemendur móta einhverja ákveðna afurð, heldur gæti hún verið góð leið 

til að leyfa þeim að vinna með afurðina, forma hana og vinna frjálst (með hana). Hægt er 

að tengja leirmótun við ETC módelið, Hreyfiorku /snertiskynjunarstigið) því að með 

leirmótun felst ferlið í raun ekki eingöngu með að kenna nemendum tækni, heldur einnig 

með því að vinna út frá sinni eigin skynjun, þ.e. leyfa þeim að „upplifa” ferlið með því að 

að krota, rífa, hamra (Hreyfiorka) ; og að horfa, nudda og snerta ( sjá 4.4.2 um Hreyfiorku /

snertiskynjunarstigið).  
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 Þrívíddarverkefni með núvitundarnálgun gæti verið með  Origami sem felst í því að móta 

skúlptúr úr flötum pappír með því að brjóta hann saman og hefur verið þekkt í japanskri 

menningu síðan á 6. öld. Í kringum 1800 var origami kynnt fyrir japanska menntakerfinu 

sem aðferð til að bæta samhæfingu auga, þolinmæði og einbeitingu hjá börnum. Í dag 

hefur þeirri ályktun verið bætt við að núvitundarupplifun náist einnig fram með 

framkvæmd á origami, þar sem einbeiting verður til á líðandi stundu. Origami getur kallað 

fram áhrif svipuð og finnast í núvitundarhugleiðslu ef ástundunar og þolinmæði er gætt, 

rétt eins og við iðkun á hugleislu. Samuel Tsang leggur áherslu á það í bók sinni ,,Mindful 

Origami’’ að mikilvægt sé að viðurkenna ferlið þegar pappír er brotinn saman og hann 

hvetur til þess að skoða línurnar, áferðina og hlusta á hljóðin þegar pappírinn fellur saman 

(Houston, 2020). 

Textílvinna hefur lengi verið talin róandi, t.d. prjónaiðkun sem ein þeirra aðgerða sem hægt 

er að grípa til og bjóða upp á í kennslu sem verkefni til þess að kalla fram ró og vellíðan. 

Þessi handverksvinna krefst algerrar einbeitingar í endurtekinni myndun lykkna. Þegar 

viðkomandi finnur sinn takt í iðjunni, með endurteknum hreyfingum, fer 

bakgrunnshávaðinn smám saman að hverfa, honum finnst hann einbeittur og rólegur og 

þátttakandi í líðandi stundu og hugur og líkami verða eitt. Ef til vill hefur  prjón margt 

sameinginlegt með hugleiðslu búddista þar sem öndun, líkamsstaða og það að rækta 

tilflnningu um tengsl við þann hlut  sem er einbeitt er að vinna með (Houston, 2020). 

Huglægar núvitundarnálganir eru einnig möguleikit til notkunar. Eitt dæmi um slíkt er  

“núvitundarkrukka” sem búin er til og fyllt með perlum, glimmeri eða einhvers konar 

smáhlutum sem hægt er að hrista. Núvitundarkrukka er í raun táknmynd af því hvernig 

hugurinn lítur út þegar hann er fullur af hugsunum, áreiti, tómur, einibeittur eða 

óeinbeittur. Þegar börn útbúa sína eigin núvitundarkrukku getur það aukið skilning þeirra á 

huganum og hvernig þeim sjálfum líður. Að láta lituð mynstrin og glitrið þyrlast í 

núvitundarkrukkunni til að ná fram slökun og ró, getur verið mjög gagnleg leið og hefur 

reynst bæði börnum og fullorðnum vel og stutt þau í gegnum  alls kyns vandamál frá 

reiðistjórnun til kvíða o.s.frv. (Houston, 2020). 
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Eins og fram hefur komið eru til óteljandi leiðir sem hægt að fara um við það að setja 

saman  myndlistarverkefni með núvitundarnálgun ef þekking er til staðar á grunnþáttum 

þessara tveggja þátta, núvitundar og flæðis. Skynfærin spila stóran þátt í heildinni eins og 

t.d. þegar sá sem skapar spyr sig: Hvað er ég að sjá? Heyra? Að finna fyrir? Hvaða lykt 

finn ég? Tek ég eftir einhverju nýju? Hvað er að gerast í líkamanum á meðan ég er að 

framkvæma og skapa? Hvernig anda ég ? Hvernig líður mér? Hvernig er lögunin á þeim 

hlut sem ég er að skapa? Hvernig er áferðin?  Hvernig líður mér þegar ég horfi á hann eða 

held á honum? (Houston, 2020).  

Núvitundarupplifun er líklega eitthvað sem einstaklingur upplifir með þjálfun, hægt og 

rólega. En með því að vera meðvitaður um þá tækni sem felst í henni og geta þar af 

leiðandi notað sem verkfæri þegar þörf er á, getur það reynst dýrmæt reynsla þegar til 

lengri tíma er litið (Houston, 2020). 

 5. Niðurstöður   

 5.1 Úrvinnsla gagna 

 Viðtalsrannsóknin er eigindleg, með fyrirbærafræðilegri nálgun og hálf opnum 

spurningum. Viðmælendur rannsóknaraðila voru 5 listgreinakennarar, 4 í myndmennt og 

einn textílkennari. Fjórir þessara kennara kenna í grunnskóla og einn í framhaldsskóla. 

Einnig var tekið rýnihópaviðtal við 4 framahaldsskólanemendur.  Þar sem viðtölin voru að 

mestu leyti byggð á upplifunum í listgreinum, fannst rannsakanda mikilvægt að skoða bæði 

sjónarhorn kennara og svo sjónarhorn nemenad til að sjá hvort einhver samsvörunværi á 

milli upplifana þeirra. 

 Rannsakandi hitti viðmælendur sína og hljóðritaði viðtölin á stafrænt upptökutæki. Á 

meðan á viðtölunum stóð reyndi rannsakandi að skapa þægilegt andrúmsloft með því að 
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vera vingjarnlegur, opinn og þolinmóður á meðan viðmælendur tjáðu sig. Einnig var þess 

gætt að vera hlutlaus. 

Eftir hvert hljóðritað viðtal var það skráð niður af nákvæmni á meðan hlustað var á 

upptökurnar. Leitast var við að skrifa þær niður orð fyrir orð ásamt öllum hikum og 

endurtekningum og einnig var reynt að láta blæbriðgði radda viðmælenda og áherslur 

koma fram með því að skrifa orðin eins og þau hljómuðu, t.d. með því að bæta við enda 

orðanna (dæmi: Já varð að jáááá). Með þessari nákvæmu skráningu komu áherslur og 

tilfinningar viðmælenda betur í ljós. Eftir skráninguna var aftur hlustað á viðtölin á meðan 

textinn var lesinn, til þess að vera viss um að allt hefði komið fram.  

Næsta skref var að greina eða kóða gögnin (e. coding analysis) sem fengust við greiningu á 

hverju viðtali fyrir sig, þar sem leitast var við eftir bestu getu að strika undir mikilvægustu 

atriðin í svörum viðmælenda. Rannsakandi skrifaði síðan niður túlkun á því hvað það væri 

sem verið væri að segja á einfaldan hátt en gætti þess þó sérstaklega að halda merkingu og 

áherslum í innihaldi textans.  

Eftir að rannsakandi hafði strikað undir textann, hugleitt innihald hans og skrifað 

athugasemdir við hann, tók þemagreiningin við. Rannsóknaraðili valdi þá leið að 

þemagreina gögnin með eftirfarandi hætti: Útbúið var Excel skjal fyrir hvert viðtal fyrir 

sig. Skjalinu var svo skipt niður í 3 lóðrétta hluta; lengst til vinstri voru setningarnar, í 

miðjunni voru setningar túlkaðar á styttri vegu en þess þó vandlega gætt að halda merkingu 

og áherslum í innihaldinu, til hægri var leitast við að setja eina setningu undir eitt þema. 

Þemað var ekki fyrirfram ákveðið heldur fengið út frá svörum viðmælenda. 

Eftir að þemu voru fundin í hverju viðtali fyrir sig, leitaðist rannsakandi við að bera þau 

undir leiðbeinanda sinn til þess að vera fullviss um að þau hefðu við rök að styðjast.  

Eftir að leiðbeinandinn hafði staðfest þemu var næsta skref að sameina setningarnar í 

viðtölunum 5 undir sömu þemu og áður var búið að flokka setningarnar í. 

Síðan las rannsakandinn úr meintum niðurstöðum og leitaðist við að setja efnið í 

niðurstöðukafla ritgerðarinnar. 
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5.2 Siðferðislegir þættir rannsóknar 

Nú á dögun gegna eigindlegar aðferðir síauknu hlutverki í rannsóknum. Þær eru samt ekki 

alltaf alveg hættulausar og er því nauðsynlegt að þátttakendur gefi upplýst samþykki sitt og 

fái að vita í hverju þátttakan felst og hvernig upplýsingar um hann verði notaðar. Honum er 

heimilt að fá tækifæri til þess að lesa afraksturinn yfir og draga þátttöku sína til baka, 

sýnist honum svo og hvenær sem er. Meðferð viðtala skal fela í sé þagmælsku, trúnað og 

varkárni rannsakanda (Seidman, 1998).  

Rannsakandi óskaði eftir samþykki viðmælenda sinna að hljóðrita viðtölin og breyta þeim 

síðan í texta. Allir þátttakendur veittu fúslega leyfi sitt. Enginn annar en rannsakandi 

hlustaði á upptökurnar og lét hann viðmælendur sína vita að öllum upptökum yrði eytt eftir 

skrásetningu þeirra. Þáttakendum var í upphafi gert fyllilega ljóst að engin nöfn yrðu birt í 

viðtölunum og fylgdi rannsakandi því algjörlega eftir. Fyllsta trúnaðar var gætt við alla 

viðmælendur og varðandi alla meðferð rannsóknargagna. Allir þessir þættir eru 

nauðsynlegir svo standa megi að rannsóknum af heilindum og ábyrgð (Sigurður 

Kristinsson, 2013). 

5.3. Þemagreining viðtalsrannsóknar 

Þemun, sem fengust út úr svörum viðmælanda voru 5 talsins en þau eru vellíðan og 

ánægja; ró, persónustyrkleikar/ styrking;  flæði, núvitund og önnur gildi listsköpunar. 

Niðurstöður viðtalsrannsókarinnar benda til þess að myndmenntatímar og listsköpun hafi 

jákvæð áhrif á nemendur. Hér á eftir verður textanum skipt upp í þemu og svör 

viðmælenda og útskýrð í hverjum flokki fyrir sig. Í lokin verður þetta  tekið saman og 

helstu niðurstöður settar fram. 
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Vellíðan og ánægja: 

Samkvæmt svörum kennara hefur listsköpun þónokkur jákvæð áhrif á vellíðan og ánægju 

nemenda og kemur það fram í því hvernig kennarar lesa í viðbrögð og líðan nemenda í 

listgreinum en einnig í svörum nemenda í listgreinum. Áberandi voru jákvæð svör um 

„andrúmsloftið”, sem  þeim finnst ríkja í myndmenntastofunni, sem væri frábrugðið því 

sem þekktist þegar bókleg fög eru kennd og var þar átt við að andrúmsloftið í myndmennt 

væri bæði „frjálslegra” og „þægilegra”.  Einnig var talað um að í myndmenntatímum ríkti 

meira næði til að skapa vellíðan heldur en þegar önnur fög eru kennd þar sem það væri 

erfiðara sökum strangs tímaramma og skipulags. Ef fjallað er áfram um „andrúmsloftið”, 

þá segja setningar frá kennurum mikið, eins og t.d.: „Myndmenntatímarnir eru í uppáhaldi 

hjá nemendum”, „Myndmenntatímar eru sparitímar nemenda”, ,,Í myndmennt koma 

örsjaldan upp einhver agavandamál” og „Í myndmennt ríkir ekki togstreita eins og í 

kennslu bóklegra faga því í myndmennt upplifa nemendur ekki þá tilfinningu að þeir geti 

ekki gert eitthvað.“ Allar þessar setningar benda  til jákvæðrar upplifunar og vellíðunar á 

meðal nemenda í myndmenntastofunni. Það kom einnig fram að kennarar tóku eftir 

„félagslegri vellíðan nemenda” sem er einnig mjög áhugavert. Einn þeirra talaði um að 

með listsköpun yrði til ró sem auðveldaði félagstengsl á milli nemenda. Annar talaði um að 

með listsköpun styrktust nemendur félagslega með samvinnu og með því yrði aukning á 

samkennd þeirra á milli og sá þriðji taldi nemendur sýna félagslega vellíðan og metnað í 

tímum og fann að þeir hlökkuðu til að mæta í næsta tíma. Flestir nemendanna nefndu 

vellíðunar- og ánægjuþætti í svörum sínum, eins og t.d. að myndmenntatímar væru 

skemmtilegir. Flestir þeirra nefndu einnig að þeir upplifðu sig sem „frjálsa” í þessum 

tímum, vegna þess að þar fengju þeir að vera meira  þeir sjálfir  og fyndu ekki fyrir eins 

mikilli pressu og í öðrum tímum og það töldu þeir auka vellíðan sína. 

Ró: 

Samkvæmt svörum kennara upplifðu þeir að með listsköpun yrði til mikil ró sem kom það 

fram með lýsingum eins og þeim að með listsköpun yrðir til einhverskonar friðþæging. 

Sumir nefndu næði, aðrir slökun og einhverjir tóku fram að listsköpun dragi úr streitu. Ein 

sagði „ Flæðið í andrúmsloftinu hefur þannig áhrif að hinir mestu óþekktagríslingar ná 
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einbeitingu og ró” og má segja að þessi setning sé nokkuð áhrifamikil. Nemendurnir voru á 

sama máli. 

 Allir nefndu þeir þætti sem gætu flokkast undir ró; „listsköpun er kósý” sagði 

einn ,afslappandi” sagði annar. Það er þægilegt að vera í myndmenntatímum sagði sá þriðji 

og sá fjórði sagði upplifun sína vera róandi og að tímarnir gæfu það frelsi sem hann vildi. 

Sá fimmti nefndi að sér fyndist svo gott að það væri bara nóg að gera sitt besta í 

myndmenntatímum þannig að hann fyndi ekki fyrir pressu eða að þyrfti að standast 

ákveðnar kröfur. Flestir þeirra nefndu að myndmenntatímar væri góð tilbreyting frá öllu 

öðru sem var að gerast og einn þeirra lýsti því  nánar og sagði „ Það er svo gott að koma í 

myndmenntatíma og slaka á eftir tíma sem krefst mikillar hugsunar” og annar sagði 

„ Myndmenntatímarnir eru svo góðir inn á milli bóklegu tímanna, því að þá er hægt að 

slaka á og hvíla sig áður en maður heldur svo áfram” 

Persónustyrkleikar / styrking :  

Samkvæmt svörum kennara eru þónokkur atriði áberandi sem fela í sér þá skoðun að 

myndmenntastofan sé góður vettvangur til að koma til móts við ólíka hópa. Talað var t.d. 

um að mæta nemendum á jafningjagrundvelli, mæta ólíkum þörfum nemenda og ,,að í 

myndmenntastofunni sé nemendamiðað frelsi til athafna”. Einn lýsti þessu á þann hátt að 

góður árangur nemenda sé á mismunandi vegu, t.d.  ef þeir eru ekki flinkir í höndunum sé 

samt hægt að sjá ástríðuna og sálina í vinnu þeirra og verkefnum. Kennarar töluðu um að 

leggja áherslur á að vera sveigjanlegir og nemendamiðaðir, hjálpa nemendum að finna 

„sínar eigin leiðir”, koma til móts við þá og hlusta. Aðrir styrkjandi þættir voru samkvæmt 

þeim að listsköpun ýtti undir sjálfsskoðun, að myndmennt byði upp á frelsi til að vera 

maður sjálfur og  að listsköpun byði upp á samhæfingu hugar og handar sem væri mjög 

styrkjandi. Einn kennaranna nefndi að listsköpun kenndi þolinmæði með æfingum og með 

þeim gerðust galdrarnir; það myndi auka sjálfstraust. Aðrir félagslega styrkjandi þættir, 

voru nefndir  t.d þeir að listsköpun dragi úr dómhörku og styrki samstöðu á  milli 

nemenda.  

 Það sem kom helst fram í svörum nemenda var að þeir upplifðu það í myndmenntatímum 

að ekki væri hægt að gera nein mistök og það fannst þeim styrkjandi. Einn sagði: „Í 
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myndmenntatímum eru gerðar minni kröfur, þar má gera sitt „eigið flott" og enginn getur 

sagt að það sem þú ert að gera sé ljótt eða vitlaust.’’ Annar nemandi sagði: „Í 

myndmenntatímum ríkir meira frelsi og þar er ekkert rétt eða rangt.” Allir nemendurnir 

tóku undir þetta og voru honum sammála. 

Flæði: 

Samkvæmt svörum kennara koma nokkrum sinnum upp lýsingar á því sem rannsakandi 

telur að flokkist undir flæði í listsköpun. Svör sem fólust í því að ,,gleyma tímanum’’ voru 

þar áberandi en það er nákvæmlega það sem gerist þegar einstaklingur er í flæði. Setningar 

á borð við „maður flæðir út og vellíðan eykst” og „einbeitingin í framkvæmd listsköpunar 

dregur athyglina frá öðru áreiti umhverfisins’’, komu m.a. upp. 

Nemendur upplifðu líka þessa tilfinningu um að gleyma sér og sögðu: „Listsköpun er kósý 

og þægileg því þá er hægt að gleyma sér,’’ og „það er eins og tíminn líði miklu hraðar í 

myndmenntatímum.’’ Einnig sögðu þeir að „á meðan á listsköpun stendur gleymist 

sjálfsvitund”, „það næst alveg sérstakt flæði með leirmótun” og „það skapast 

hugleiðsluástand með listsköpun’’. Í þessum setningum koma sterklega fram vísbendingar 

um að nemendur upplifa og komast stundum í flæði í myndmenntatímum. 

Núvitund:  

Samkvæmt svörum kennara þá er hægt að lesa úr setningum þeirra að þeir verði varir við 

einhvers konar upplifun af núvitund í myndmenntakennslu sinni.  Svörin innihéldu 

setningar eins og ,listsköpun ýtir undir getuna að vera í augnablikinu, ”listsköpun dregur úr 

dómhörku og styrkir samstöðu”, “það skapast hugleiðsluástand með listsköpun” og 

„listsköpun ýtir undir sjálfsskoðun”.  

Nokkrar setningar, sem vísa bæði til núvitundar og flæðis (hugarflæðis), komu einnig fram 

en það eru setningar á borð við: „Með listsköpun verður til flæði ásamt meðvitund um 

eigið sjálf”, „með listsköpun verður til tími og rými til að hugsa en á sama tíma fæst 

slökun” og „við listsköpun gleymist stund og staður og nemendur eru afslappaðir á 

meðan.” Ekkert markvisst var hægt að lesa úr setningum nemenda um núvitund en vert er 
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að hafa í huga að þemun skarast því eftirfarandi setning nemanda í flæðiskafla gæti líka átt 

við núvitund. 

Önnur gildi listsköpunar:  

Samkvæmt svörum kennara eru aðrir jákvæðir þættir nefndir innan listsköpunar sem þeim 

þóttu mikilvægir. Tjáning innan listsköpunar spilar stórt hlutverk þar sem talað var um að 

„tjá tilfinningar” og „losa um hömlur”. Frelsi í listsköpun kom einnig til tals; hreyfanleiki, 

sveigjanleiki, frelsi til athafna og „að margt nýtt uppgötvist í sköpunarferlinu og opni nýjar 

leiðir’’. 

Setningar sem fjalla um vitsmunalega örvun komu einnig sterkt fram; talað var um 

menningar- og samfélagslegt gildi, að í myndmennt væri meðvitund vakin upp varðandi 

fegurð og sköpun, að listsköpun örvaði vitsmunalegan þroska, í myndmennt lærðust 

aðferðir og þekking yrði til, að listsköpun yki ímyndunarafl og að lokum, að „listsköpun sé 

spennandi rannsóknarferli”. Af svörum nemenda mátti helst skilja að flestir voru þeir 

sammála um að myndmennt gæti verið mikilvæg kveikja fyrir nemendur sem vildu stefna í 

frekara námi í einhverju listtengdu. 

5.4 Niðurstöður viðtalsrannsóknar   

Ljóst er að margir nemendur upplifa bóklegu fögin sem krefjandi námsefni þar sem 

nauðsyn er að þeir meðtaki og nái innihaldi fagsins innan vissra tímamarka. 

Myndmenntastofan er vettvangur þar sem nemendur upplifa „annarskonar andrúmsloft”  

sem er bæði „þægilegt“og „frjálslegt”. Einnig sjá þeir myndmenntastofuna fyrir sér sem  

einskonar „hvíldarstað” sem þeim finnst gott að koma á til þess að hlaða batteríin og fá frí 

frá pressunni sem fylgir öðrum fögum. Í myndmennt fá þeir að vera þeir sjálfir og skapa 

verk þar sem ekki er til eitt rétt svar heldur margir möguleikar á útfærslu. Einn nemenda 

lýsti þessu á þann hátt að í myndmenntastofunni fengi maður að gera sitt „eigið flott” sem 

getur styrkt fyrir sjálfstraustið.  
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Út frá svörum viðmælenda er einnig hægt að sjá að iðkun þeirra á listsköpun kalli fram 

mikla vellíðan og ró. Flestir lýstu þessu á þann hátt að með listsköpun verði til nokkurs 

konar hugleiðsluástand þar sem tímaskynið hverfi og gefi það af sér mikla vellíðan. Þessi 

upplifun vísar til flæðis. Sumir viðmælendanna upplifðu það að geta gleymt stund og stað 

en samt verið með sjálfsvitund sem vísar bæði til núvitundar og flæðis (hugarflæðis). 

Út frá þessu er hægt að draga þá ályktun að með ástundun listsköpunar geti bæði orðið til 

flæði og núvitund (og stundum bæði; hugarflæði). Rannsóknir sýna að með iðkun þessara 

tveggja þátta næst ávinningur sem snýr að góðir heilsu og vellíðan einstaklinga. 

Niðurstöður benda einnig til þess að nemendur styrkist á félagslegan hátt og öðlist 

félagslega vellíðan sem skapist út frá þeirri ró sem listsköpunin veitir. Út frá því opna þeir 

sig frekar, fara að spjalla saman og styrkja tengslin sín á milli.  

Byggt á svörum viðmælanda kom einnig fram að myndmennt sé góður vettvangur til þess 

að mæta ólíkum hópum og einstaklingum, þ.e, að myndmennt sé vettvangur þar sem 

mismunandi einstaklingar fái að njóta sín. Út frá þessu er hægt að draga þær ályktanir að 

þeir sem ekki eru sterkir á bóklega sviðinu geti notið sín í listsköpuninni og einnig þeir 

sem ekki eru endilega góðir og flinkir í höndunum geti notið sín á sinn eigin hátt í gegnum 

tjáninguna í listsköpuninni.  

Út frá svörum viðmælenda komu ýmis önnur jákvæð gildi fram í varðandi upplifun þeirra 

á listsköpun í myndmenntatímum, s.s. tjáning og útrás tilfinninga í gegnum listsköpunina, 

upplifun á frelsi innan myndmenntastofunnar; þeim fannst ímyndunaraflið örvast, þeim 

fannst verða til vitsmunaleg örvun og þar að auki töldu þeir listköpun vera spennandi 

rannsóknarferli. 

 Út frá viðtalsrannsókn var ljóst að allir kennarararnir voru meðvitaðir um hvað núvitund 

er og út á hvað hvað hún gengur. Þegar þeir voru spurðir út í það hvort þeir legðu sérstaka 

áherslu á núvitund í sinni kennslu var svar fjögurra þeirra þess efnis að þeir gerðu það ekki 

beint en töldu samt líklegt að þeir gerðu það ómeðvitað á einhvern hátt. Það kom þá helst 

fram í lok myndmennta tímans þegar þeir létu nemendur skoða hvar þeir væru staddir og 

hvernig myndmenntatíminn hefði gengið. Einn kennaranna sagðist þó leggja nokkuð 

markvissa áherslu á núvitund með ýmsum núvitundarleikjum sem hann fléttaði inn í 

myndmenntakennsluna og fannst honum það hafa mjög góð áhrif á nemendur. Þegar þeir 
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voru svo spurðir að því hvort þeir hefðu áhuga á því að vinna með núvitundaráherslur í 

listgreinakennslu sinni í framtíðinni, þá höfðu þeir sem ekki höfðu notað markvissar 

nútvitundaráherslur mjög mikinn áhuga á því. Jafnframt höfðu þeir áhyggjur af því að 

tímaleysi myndi standa í vegi fyrir því.  

Við ofangreint kom fram í þessum viðtölum að kennarar upplifðu þekkingarleysi og 

jafnvel fordóma í samfélaginu gagnvart núvitund  og töldu helstu ástæðurnar vera þær að 

núvitund  tilheyrði ekki okkar menningu heldur væri hún austurlensk hefð og þar af 

leiðandi okkur framandi. Einn kennaranna hélt því fram að sumt fólk héldi að núvitund 

tengdist einhverju trúarlegu eða ,,hippalegu’’  o.s.frv., í stað þess að einblína frekar á  hið 

jákvæða sem hún geti haft í för með sér fyrir samfélag okkar. Þess vegna væri gott ráð að 

innvæða núvitund í formi námskeiða og kynna hana fyrir nemendum áður en lengra væri 

haldið. 

 5.5 Samantekt 
  

Samkvæmt niðurstöðum viðtalsrannsóknar kemur ró oft fyrir í rannsókninni eða önnur 

sambærileg orð sem vísa í ró. Allir viðmælendur, bæði kennarar og nemendur, voru 

sammála um að listsköpun gæfi af sér mikla ró og vellíðan og minnkaði streitu. Þess vegna 

álitu allir viðmælendur að myndmenntatímar væru kærkomnir og nauðsynlegir 

kennslutímar fyrir nemendur. Nefnt var sérstaklega að andrúmsloftið í myndmenntatímum 

væri "öðruvísi" en í bóklegu tímunum og nemendur upplifðu að þeir gætu verið þeir sjálfir 

án þess að finna fyrir utanaðkomandi kröfum og pressu. Algengt var að bæði kennarar og 

nemendur lýstu flæðisupplifun í samhengi við ró og vellíðan.  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendu heilarannsóknirnar sem fjallað var um í 

ritgerðinni. Í heilarannsókn á flæði var fjallað um þá taugalíffræðilegu virkni og breytingar 

sem verða í heilanum á meðan á flæði stendur. Þá taka hægar Alfa bylgjur yfir hraðar 

Betabylgjur í heilanum sem  veldur því að fólk verður rólegra og afslappaðra. Heilinn losar 

einnig frá sér straum af heilaboðefnum sem hafa þau áhrif að auka ánægju, árangur og 

sköpunagáfu og styrkja einbeitingu, örva ímyndunaraflið. 
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Í annarri rannsókn, sem gerð var um áhrif listsköpunar á heilann þar sem teikniverkefni 

voru tekin fyrir, kom fram aukin virkni í miðlægum heilaberki ásamt virkni í 

umbunarbrautum sem kallaði m.a. fram ánægjutilfinningu og betri stjórn á lundarfari. 

Þriðja rannsóknin leiddi í ljós að það að teikna eða lita mandölur dró úr prófkvíða og 

neikvæðu lundarfari. Út frá því er hægt að draga þá ályktun að litun mandala auki ró og 

dragi úr streitu. 

 Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar í samhengi, svara þær rannsóknarspurningu 1 sem er 

þessi: Hafa listgreinar verðmæt gildi að geyma sem bætt geta andlega heilsu og vellíðan 

hjá grunn- og framhaldsskólanemum?, þá er svarið  já. Niðurstöður benda til þess að 

listgreinar hafi verðmæt gildi að geyma og eitt af þeim er hinn slakandi þáttur listsköpunar 

sem skapar ró og slökun og flæðisþátturinn eykur vellíðan. 

 Í upphafi ritgerðar var fjallað um hvernig þjóðfélagið okkar einkennist af hröðum 

samfélagsbreytingum, tækninýjungum, lífsgæðakapphlaupi og þeim flóknu kröfum og 

áskorunum sem þessu fylgir. Jafnframt því hvernig allt þetta getur haft slæmar afleiðingar, 

eins og að framkalla streitu og kvíða hjá grunn- og framahaldsskólanemendum.  

 Niðurstöður Rannsókna og greiningar benda til þess að fleiri börn og ungmenni upplifi 

vanlíðan og eru orsakirnar af ýmsum ástæðum, m.a. vegna streitu og álags. Skýrsla WHO 

stofnunarinnar leggur áherslu á það sem listir geta boðið upp á til að bæta almenna 

geðheilsu fólks og hafa rannsóknir sýnt fram á niðurstöður sem styðja það. Kenningar um 

núvitund, flæði og hugarflæði og rannsóknir þar um benda á leiðir til að draga úr streitu og 

bæta líðan fólks. Erlendis er farið að innleiða nútvitundarnámskeið inn í skólastarfið. 

Samkvæmt svörum kennara hefur það enn ekki verið gert hér á landi og er ljóst að 

núvitundarnálgun í skólum á Íslandi í dag er af skornum skammti og núvitundarnálgun í 

myndmennt er aðeins notuð af örfáum kennurum. 

 Ljóst er að ávinningur listsköpunar er þýðingarmikill og listsköpun hefur verðmæt gildi að 

geyma. Rannsókn rannsóknaraðila gefur vísbendingar um að kennarar hafi áhuga á því að 

kenna núvitundarnálgun í myndmenntakennslu í framtíðinni og eins hafa einstakir 

kennarar  jákvæða  reynslu af því að leggja núvitundaræfingar fyrir nemendur. 

 Samkvæmt þessu er hægt að svara rannsóknarspurningu 2: Hvað getur 

myndmenntakennari lagt af mörkum til að stuðla að bættri heilsu og vellíðan hjá grunn- og 
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framhaldsskólanemum? og rannsóknarspurningu 3: Er möguleiki fyrir hendi að nota 

núvitundarnálgun og flæði í myndmennt til þess að auka andlega heilsu og vellíðan barna 

og unglinga í grunn- og framhaldsskólum? Svarið er já. Að mati rannsakanda liggur svarið 

í núvitundarnálgun og flæði í myndmenntakennslu. 

Aðalnámskrá gefur kennurum svigrúm til að vinna með líðan nemenda. Núvitundarnálgun 

í myndmenntakennslu mætti kynna fyrir skólastjórnendum og kennurum og skoða hvaða 

leiðir séu færar til að setja slíka nálgun inn í námskrá myndmenntar. Ef innleiða á 

núvitundarnálgun/flæði/hugarflæði inn í myndmenntakennslu á markvissan hátt, þarf 

hugmyndafræðin að vera skýr og studd af þeim rannsóknum sem fyrir liggja. Fyrsta skrefið 

gæti verið tilraunaverkefni innan grunn- eða framhaldsskóla sem lagt yrði mat á, t.d. með 

matslistum. Annars vegar gæti það verkefni verið hluti af  námskrá ákveðins árgangs í 

grunnskóla. Hins vegar gæti slíkt tilraunaverkefni verið í formi kynningarnámskeiðs, einu 

sinni til tvisvar í viku yfir heila önn. Slíkt verkefni gæti hentað framhaldsskólakerfinu.  

 Sú hugmyndafræði, sem yrði grundvöllur námskeiðs í núvitund, gæti byggst á 

núvitundarkenningum Jon Kabat-Zinn og flæðikenningum Mihaly Csikszentmihaly ásamt 

hugarflæðikenningum Gurdjieff. Með hliðsjón af kenningum þeirra yrðu 

myndlistarverkefnin búin til. Þau verkefni þyrftu að taka tillit til aldurs og þroska nemenda. 

Skapaðar yrðu leiðir til þess að blanda þessum kenningum inn í myndlistarverkefni í 

samræmi við aldur. Í byrjun yrðu þetta einfaldar æfingar á meðan nemendur væru að 

meðtaka verkefnin en svo væri hægt með tímanum að þyngja þau. Áður en nemendur færu 

í það að gera þessi verkefni, yrði fyrst lagt fram innlegg frá kennara til nemenda þar sem 

hugtökin yrðu kynnt og sú hugmyndafræði sem liggur að baki. Styðst yrði við kenningar 

Dewey um þá áherslu að börn og ungmenni læri best með því að gera hlutina í samhengi 

við raunveruleikann. Einnig er mikilvægt að styðjast við þær kenningar hans að einblína 

meira á innri framkvæmd heldur en þá ytri og það yrðir gert með því að einblína á 

frjálslegt og afslappað andrúmsloft fremur en það sem er þvingað og vélrænt.  

Verkefnin eiga einnig að styðjast við þær hugmyndir Eisner um að listnám dýpki og víkki 

reynsluheim nemenda og að það sé mikilvægt  að njóta líðandi stundar og gefa nemendum 

tíma til að upplifa og skynja heiminn/umhverfi sitt á eigin forsendum í gegnum t.d. 

myndsköpun og njóta þess að kafa ofan í viðfangsefnin. 
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Verkfæri myndmenntakennarans er myndlistarefniviðurinn og það umhverfi sem hann 

skapar í kennslustofunni. Fræðikenningar sbr. ETC módelið (sjá 4.4.2) og nýjustu 

heilarannsóknir á listsköpun, rannsóknir á flæði og núvitund ásamt öðrum sambærilegum 

rannsóknum, geta dýpkað skilning kennarans á því hvernig hægt væri að nota 

myndlistarefnivið í teikningu, málun, leirmótun o.s.frv. og ýmsar myndlistaraðferðir/

myndmenntaverkefni til að skapa aðstæður fyrir nútvitund og flæði. Kennarinn getur 

skapað sín eigin myndmenntaverkefni með frjóu ímyndunarafli og næga þekkingu við 

höndina, eins og fjallað er um hér fyrir ofan og eru allar líkur á því að kennari geti búið til 

kennsluhætti sem geta haft þýðingarmikil áhrif og lagt sitt af mörkum til að stuðla að bættri 

heilsu og aukinni vellíðan í samfélaginu í dag. 

  

 6. Lokaorð 
  

Markmið þessarar rannsóknar var í fyrsta lagi að kanna hvort listsköpun fæli í sér ávinning 

sem gæti stuðlað að bættri heilsu og vellíðan meðal barna og unglinga. Í öðru lagi, hvort 

myndmenntakennarar geti lagt eitthvað af mörkum til að stuðla að betri andlegri heilsu 

með áherslu á núvitund og flæði í listsköpun. Í þriðja lagi, hvort grundvöllur væri fyrir 

núvitundarnálgun í myndmennt í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi. 

  

Ritgerðin byggist á skoðun fræðilegra greina og heimilda, erlendra rannsókna og viðtölum 

við 5 listgreinakennara, þar af 4 grunnskólakennara og 1 framhaldsskólakennara. Einnig 

var tekið rýnihópaviðtal við 4 framhaldsskólanemendur í myndmennt. Í umfjölluninni var 

m.a. fjallað um skilgreiningu á heilsu, farið yfir stöðu líðan barna og unglinga á Íslandi í 

dag, fjallað um hraðar samfélagsbreytingar, um mikilvæga þætti í aðalnámskrá og um 

skýrslu WHO um áhrif listgreina á vellíðan barna og unglinga. Einnig var fjallað um 

kenningar John Dewey og Elliot W. Eisner, um flæði (e.flow ) og núvitund (e. 

mindfullness) og hugarflæði (e. mindflow), um ETC listmeðferðarmódelið, um ýmsar 
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rannsóknir tengdum listsköpun, núvitund og flæði og  jafnframt því um 

myndmenntaverkefni og aðferðir með núvitundarnálgun. 

  

Megin niðurstöður rannsóknanna sýna fram á að með listsköpun felst mikill ávinningur 

sem getur bætt heilsu og vellíðan fólks.  Þegar fólk er að skapa list verður stundum 

upplifun á núvitund og flæði ósjálfráður hluti af sköpunarferlinu sem bætir vellíðan þess. 

Þetta styðst við þær kenningar og rannsóknir sem gerðar hafa verið um núvitund, flæði og 

hugarflæði og sýna fram á að minnki/dragi úr streitu og bæti líðan fólks. Erlendis er farið 

að innleiða nútvitund inn í skólastarfið en það hefur enn ekki verið gert markvisst á Íslandi. 

Það er þýðingarmikið fyrir okkur að leita nýrra leiða til að mæta því samfélagi sem við 

búum í sem einkennist  af miklum hraða og því fylgja nýjar áskoranir, m.a. í 

kennsluháttum. Við getum nýtt okkur þá hugmyndafræði sem á rætur sínar að rekja í 

núvitund og flæði og nýtt þessi fræði sem kveikju að nýjungum í myndmenntakennslu, 

með því gætum við sáð fræi í framtíð okkar og haft góða áhrif á samfélagið þegar lengra er 

litið.  

 Það er einlæg von rannsakanda að þessi ritgerð megi verða til þess að efni hennar geti ef 

til vill orðið að einhverju gagni í skólakerfinu og átt þátt í því að bæta heilsu og auka 

vellíðan ungmenna í framtíðinni.  

Anna Á. Brynjólfsdóttir 
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