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Útdráttur 

Nýleg rannsókn Anne Bamford um gæði listkennslu sem gerð var fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti Íslands sýnir að þrátt fyrir góða kennslu í listnámi grunnskóla er 

þeim kennsluþætti er lýtur að sýningu verka og gagnrýni mjög ábótavant. Mikilvægt er að 

bregðast við þeim niðurstöðum og er þessari ritgerð ætlað að vera innlegg í þá umræðu.  

Í ritgerðinni er sett fram sú tilgáta að hægt sé að auka gæði listkennslu í grunnskólum á 

þessum sviðum með breyttu skipulagi í samskiptum grunnskóla og liststofnana. Notuð var 

tilviksrannsókn (e. case-study) og skoðaðar þrjár stofnanir í þessum tilgangi. Spark-

barnalistahátíðin í Leicester á Englandi (e. The Spark Children‟s Arts Festival), Sænska 

barnamyndasafnið í Eskilstuna í Svíþjóð (sæ. Svenska barnbildarkivet) sem rekið er sem hluti 

Listasafns Eskilstuna og Barnamenningarmiðstöðvar Eskilstuna (sæ. Eskilstuna Barnkultur-

center)  sem Sænska barnamyndasafnið var áður hluti af. Þessar stofnanir hafa hvor í sínu 

landi bætt umtalsvert sýningar- og gagnrýnihluta listkennslu, í samstarfi sínu við grunnskóla 

og aukið sýnileika barnalistsköpunar í samfélaginu. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar styðja þá tilgátu sem sett er fram að því leyti að hægt 

er að nota ákveðna þætti í samstarfslíkönum skóla og þeirra stofnana sem rannsakaðar voru til 

að tengjast ákveðnum vaxtarsprotum sem er nú þegar að finna á Íslandi til þess að auka gæði 

sýningar- og gagnrýnihluta listkennslu. Íslenskt rekstrarumhverfi er, samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar, nægjanlega líkt ensku og sænsku umhverfi til að yfirfærslugildi sé hátt. Þess 

vegna má ætla að hægt sé að nýta þá reynslu sem þessar erlendu stofnanir búa yfir til að ná 

svipuðum markmiðum á Íslandi. Ekki er mælt með einu sérstöku samstarfslíkani skóla og 

listastofnana heldur ákveðinni blöndu af því besta úr líkönunum sem voru til skoðunar ásamt 

því að styrkja og tengja þá vaxtarsprota breytinga sem eru að birtast hérlendis í átt að bættri 

kennslu í sýningar- og gagnrýnihluta listkennslu grunnskóla. Vaxtarsprota sem gætu með 

réttri stýringu, skipulögðu samstarfi sín á milli og innleiðingu ákveðinna nýjunga leitt til 

farsælustu niðurstöðu að mati höfundar.   
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Formáli 

Þessi 30 eininga ritgerð hefur að geyma niðurstöður rannsóknar til meistaraprófs í menningar-

stjórnun við Háskólann á Bifröst.  

Barnalistsköpun og barnamenning hefur tengst aðalstarfsvettvangi mínum og verið mitt 

aðaláhugamál frá því að ég byrjaði starfsferil minn. Það er mér því mikil ánægja að tengja, 

með þessari rannsókn, nám mitt í menningastjórnun þessum vettvangi og tefla saman stjórnun 

mennta- og menningarmála og menningarheimspeki, vonandi til ágóða fyrir þennan 

mikilvæga þjóðfélagshóp. 

Ég vil þakka viðmælendum mínum og öllum þeim sem lögðu mér lið í rannsókninni. Ég 

þakka sérstaklega Ellen Bianchini í Leicester og Ullu Martola í Eskilstuna fyrir frábærar 

móttökur og aðstoð við uppsetningu viðtala erlendis og Sirrý og Simon Vaughan fyrir að hýsa 

mig og greiða götu mína í London.  

Leiðbeinanda mínum á fyrri stigum, Ólafi Kvaran, þakka ég jákvætt innlegg og hvatningu 

og núverandi leiðbeinanda mínum, Gauta Sigþórssyni, fyrir ómetanlega aðstoð og góðar 

ábendingar á endasprettinum.  

Einnig þakka ég Grétu Ingþórsdóttur fyrir yfirlestur og ábendingar við frágang 

ritgerðarinnar.  

Foreldrum mínum og minni einstöku stórfjölskyldu vil ég svo þakka hvatningu og hjálp, 

sem gerði mér mögulegt að klára þetta verkefni. Að síðustu þakka ég þó sérstaklega 

börnunum mínum, Hauki Hannesi og Helenu, fyrir þeirra hvatningu, þolinmæði og 

aðlögunarhæfni og fyrir að vera eins frábær og þau eru.  
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1. Inngangur 

Nýleg rannsókn Anne Bamford (2009) um gæði listkennslu sem gerð var fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti Íslands sýnir að þrátt fyrir góða kennslu í listnámi grunnskóla sé 

þeim kennsluþætti er lýtur að sýningu listaverka og gagnrýni mjög ábótavant: 

 

While Icelandic pupils are skilled and confident in the processes of the arts, they 

are less confident and skilled in the presentation, description and critique of their 

arts making. Process and product should be clearly linked. It is important that 

projects and learning lines culminate in a high quality presentation of their 

learning process. Celebratory events such as performances, exhibitions and 

presentations act as a powerful driver of quality enhancement and also can be a 

influential advocacy tool (Bamford, 2009, 8). 

 

Þessi niðurstaða rímar við tilfinningu höfundar í gegnum starf sitt sem 

myndlistarkennari í grunnskóla undanfarinn áratug. Svipuð niðurstaða kom einnig fram í 

rannsókn sem höfundur gerði á sýningarrýmum í grunnskólum Reykjavíkurborgar árið 2009 

(Ingibjörg Hannesdóttir, 2009). Myndlistarkennarar eru oft einangaðir í starfi sínu og ekki er 

mikið framboð á sýningarrýmum fyrir listsköpun barna. Lítil hvatning er frá nánasta umhverfi 

og takmarkað framboð sérhæfðrar endurmenntunar eða námsefnis á þessum sviðum.  

Í kjölfar alþjóðlegrar rannsóknar UNESCO árið 2006, þar sem Anne Bamford sá um 

úttekt á listmenntun í 60 löndum fengu íslensk stjórnvöld Bamford til að gera slíka úttekt á 

Íslandi. Rannsókn Anne Bamford var gerð veturinn 2008 - 2009 (Katrín Jakobsdóttir, 2009). 

Hún var mjög víðtæk og tók til listkennslu um allt land. Leitast var við að skoða hvað kennt 

væri innan skóla sem utan, auk þess sem óformlegt framboð lista og menningar var líka 

skoðað. Skólar og stofnanir af ýmsum gerðum voru heimsóttar, rætt við stjórnendur og 

aðstæður skoðaðar. Fundað var m.a. með rýnihópum listamanna, kennara, foreldra, nemenda, 

fólks úr skapandi atvinnugreinum, embættismanna og pólitískra fulltrúa. Einnig voru 

spurningalistar sendir til allra leik-, grunn-, framhalds- og listaskóla landsins 

(Kennarasamband Íslands, 2010). 

Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra segir tilganginn með rannsókn 

Anne Bamford vera „að safna saman ýtarlegum upplýsingum um gæði list- og 

menningarkennslu í íslenskum skólum sem m.a. væri hægt að nýta þegar að því kæmi að 
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semja nýjar aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla og tónlistarskóla“ (Katrín 

Jakobsdóttir, 2009).  Katrín segir einnig: 

  

Ég vænti þess að við getum nýtt okkur efni nýrrar skýrslu Anne Bamford [...] og 

hún verði okkur gott veganesti. En fyrst og síðast er hún umræðuplagg ætluð öllu 

fólki sem áhuga hefur á listmenntun og skólamálum.  Skýrslan á að verða  okkur 

hvati við mótun framtíðarstefnu í listgreinum. Ég vona að efni hennar geti orðið 

okkur leiðarljós í umræðu um listgreinakennslu á Íslandi en ljóst er að mýmörg 

atvinnutækifæri skapast á 21. öldinni í tengslum við skapandi starf og ætti að vera 

ein stoðin í efnahagslegri  framtíð og endurreisn Íslands og íslensks efnahagslífs 

(Katrín Jakobsdóttir, 2009). 

 

Höfundur er sammála þessum orðum ráðherra og telur mikilvægt að bregðast við 

niðurstöðum rannsóknar Anne Bamford um að bæta þurfi sýningar- og gagnrýnihluta 

listgreinakennslu. Er þessari ritgerð ætlað að vera innlegg í þá umræðu. 

Með heildstæðri listkennslu, þar sem það að leggja fram listaverk sín og sýna þau með 

stolti er gert að eðlilegum hluta listsköpunarferlis og listsköpun barna þannig metin til jafns á 

við listsköpun fullorðinna, er verið að auka aðgengi barna að list- og menningarheimi 

fullorðinna. Með bættri kennslu í sýningarhluta barnalistsköpunar má einnig ætla að sýnileiki 

barnalistsköpunar aukist. Aukinn sýnileiki barnalistsköpunar hefur jákvæð áhrif að því leyti 

að hann bætir aðgengi barna að þátttöku í þjóðfélaginu og eykur virðingu fyrir verkum þeirra. 

Að öðlast færni í að gagnrýna verk sín og annarra á uppbyggilegan hátt gefur einstaklingum 

verkfæri til að velja úr því mikla flóði myndrænna upplýsinga sem boðið er upp á í umhverfi 

þeirra. Nám snýst um að öðlast færni og fá með henni aðgengi að félagslegum rýmum 

samfélagsins. Heimspekingurinn Pierre Bourdieu talar um fjórar tegundir auðs: efnahagslegan 

auð, félagslegan auð, táknrænan auð og menningarauð. Menningarauð segir hann hafa þá 

sérstöðu að vera hluti af habitus einstaklinga (Davíð Kristinsson, 2007, 14-15). Habitus 

skilgreinir hann sem ómeðvitaða formgerð sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat 

einstaklingsins og er oftar en ekki mótuð af umhverfi hans (Davíð Kristinsson 2007, 8). 

Aðgengi einstaklinga að valdameiri félagslegum rýmum fer eftir því hvernig habitus þeir hafa 

áunnið sér, annað hvort með staðsetningu sinni við fæðingu og uppeldisaðstæðum og/eða með 

menntun. Í velferðarsamfélögum er ætlast til þess að skólar jafni stöðu einstaklinga þ.a. þeir 

sem ekki fæðast eða alast upp við mikið menningarlegt auðmagn geti öðlast það með menntun 

í gegnum hið almenna skólakerfi. Listkennslu má líta á sem eina af leiðum skólans til að auka 
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aðgengi nemenda að menningarlegu auðmagni. Aðgengi að listum þarf að hefjast strax í 

barnæsku þegar barnið er móttækilegast fyrir námi og grunnmenntun fer fram. Það er barni 

sem ekki býr að menningarlegu auðmagni heima hjá sér alltaf erfiðara að ná menningarlegri 

færni á við hina sem hafa það. Góð grunnmenntun skiptir lykilhlutverki fyrir barnið til að 

öðlast sambærilegt aðgengi að menningarauðmagninu (Bourdieu, 2007). Heildstæð list-

kennsla í skólum er þeim börnum því mikilvæg til að öðlast jafnt aðgengi að félagslegum 

rýmum samfélagsins. Stefnumótun íslenskra menntayfirvalda í þessa átt má sjá í stefnuskjali 

þeirra í menntamálum, Aðalnámskrá grunnskóla. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er mikilvægi barnalistsköpunar og listnáms lýst og rök færð 

fyrir því að listgreinar séu kenndar í grunnskóla, á eftirfarandi hátt: „Almenn menntun á að 

skapa tækifæri til listnáms. Auk þess að vera þáttur í að stuðla að alhliða þroska nemenda er 

með listnámi lagður grunnur að skapandi þætti lista og að rækta hæfileika til þess að njóta 

menningar og lista“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 1999, 15). Þar segir einnig í 

sömu málsgrein að listmenntunin eigi „að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum 

og umhverfinu“ (sama rit, 15) og að í grunnskólum eigi „að efla menningarvitund Íslendinga“ 

(sama rit, 15).  

Í listgreinahluta aðalnámskrár eru færð frekari rök fyrir listgreinakennslunni. Í inngangi 

heftisins kemur fram eftirfarandi upptalning á þeim rökum (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Listgreinar, 1999, 7-9): 

 Listnám stuðlar að alhliða þroska einstaklingsins 

 Listnám eflir sköpunargáfu þar sem listir reyna jafnt á ímyndunarafl og rökhyggju 

 Listnám veitir tækifæri til að þroska fjölbreyttan og persónulegan tjáningarmáta 

 Listnám eflir sjálfmynd og sjálfsskilning sem er grundvöllur farsældar í lífi og starfi 

 Listnám eykur tilfinningaþroska, félagsþroska og meðvitund um fagurfræði 

 Listnám þjálfar hæfni til þátttöku í menningu samfélagsins 

 Listir eru einn helsti áhrifavaldur samfélagsins 

 Listir eru mikilvæg atvinnugrein 

 Listir eru kveikja hugmynda og nýsköpunar í efnahagslífi og samfélagi manna 

 Listir móta og endurspegla sjálfsmynd og gildismat samfélagsins 

Í kjölfar upptalningarinnar segir að öll listgreinakennsla miði að því að þjálfa sköpunar-

gáfu, efla sjálfsvitund og auka menningarskilning nemenda. Í samræmi við þetta segir nám-

skráin að hlutverk kennslunnar sé aðallega tvíþætt; að kenna tjáningarleiðir listgreinanna og 
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að vekja með nemendum vitund um tilgang, merkingu og samhengi í listum (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Listgreinar, 1999, 10).  

Tjáningarleiðir lista eru margvíslegar. Listaverk (tónlistarverk, leiklistarverk, dansverk, 

myndlistarverk) er tjáning listamannsins, afsprengi sköpunarferlis. Hluti ferlisins er oftar en 

ekki að leggja listaverkið fram fyrir aðra til að njóta. Hvort sem um er að ræða sýningu verka 

í þar til gerðum tilbúnum stofnunum eins og söfnum eða sýningarsölum eða óhlutbundnari 

stöðum eins og veraldarvefnum eða hverju því rými sem listamaðurinn velur sér til sýningar 

verka sinna. Þessi hluti ferlisins er börnum oft og tíðum mikilvægur. Börn leggja oft mikið á 

sig til að gleðja aðra með verkum sínum, fjölskyldu sína eða aðra þá sem þeim þykir vænt um. 

Sýningarmöguleikum barnalistsköpunar er þó oft og tíðum ábótavant, sérstaklega í hinum 

almenna grunnskóla. Skv. rannsókn Bamford virðast sérskólarnir, eins og t.d. sérhæfðir tón-

listar- , dans- og myndlistarskólar hlúa betur að þessum þætti listsköpunarinnar (Bamford, 

2009). Einstaka kennarar lyfta þó Grettistaki, oft við erfiðar aðstæður, og tefla fram á eftir-

tektarverðan hátt listsköpun grunnskólabarna, þannig að eftir er tekið í öllu samfélaginu. 

Aðstæður kennara eru þó misgóðar til slíkra verka og oftar en ekki virðist sýningarþættinum 

ekki búin mjög hvetjandi umgjörð í skólastarfinu. Svo undarlega vill til að við nána skoðun á 

markmiðum Aðalnámskrár kemur ekki skýrt fram mikilvægi sýningarhluta barnalistasköpun-

arinnar í myndlist, þrátt fyrir að mikilvægi barnalistsköpunar sé tíundað svo mjög, eins og 

fram kemur hér að ofan. Í kaflanum Myndlist er aðeins óljóst vikið að þeim þætti á tveimur 

stöðum, í inngangi þar sem segir: „Í myndlistarnámi fái nemendur þjálfun í að móta 

hugmyndir og fylgja ferlinu frá hugmynd til endanlegrar útfærslu“ (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Listgreinar, 1999, 12). Útlistun á því hvað endanleg útfærsla getur falið í sér kemur ekki fram 

í kaflanum. Í kafla um sértækt val í myndlist, sem fjallar um val nemenda í öðum listmiðlum 

eins og ljósmyndun, myndbandsgerð og/eða tölvugrafík, er talað um að nemendur eigi að læra 

frágang myndverka til sýningar (sama rit, 32). Að öðru leyti er ekki í kaflanum Myndlist talað 

um þennan algenga þátt í ferli listsköpunar, þar sem þó eru mjög nákvæm markmið sett fram 

eins og t.d. að nemendur „útfæri mynstur og fléttur bæði í tvívíðri og þrívíðri vinnu“ (sama 

rit, 23) og að nemendur „teikni hluti eftir fyrirmynd, s.s. uppstillingu og/eða 

umhverfisteikningu“ (sama rit, 26).  

Í textílhluta listgreinaheftis Aðalnámskrár er ekkert minnst á sýningu hönnunarverka 

nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 1999). Til samanburðar er í tónlistarhluta 

heftisins frekar gert ráð fyrir að þessum þætti sé sinnt. Í fimm dæmum af tólf sem gefin eru 

um námsmatverkefni er minnst á að nemendur skuli flytja verk sín fyrir áhorfendur (sama rit, 

58-60). Í þrepamarkmiðum byrjar strax í 3. bekk markviss þjálfun nemenda í að koma fram 
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fyrir áhorfendur og flytja tónlist. Þar segir að nemandi „þjálfist í að koma fram og flytja eigin 

verk og annarra, bæði söngverk og hljóðfæratónlist.“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 

1999, 68). Í þrepamarkmiðum hvers árs eftir 3. bekk er kennurum ætlað að þjálfa nemendur í 

flutningi tónlistar fyrir áheyrendur, bæði í hóp og eina og sér (Aðalnámskrá grunnskóla: List-

greinar, 1999). Það er því í myndlist og hönnun textílverka sem sýningarþætti listsköpunar er 

ábótavant í námskránni.  

Mikilvægi gagnrýniþáttarins kemur aftur á móti í ljós í öllu listgreinahefti Aðalnám-

skrár í uppbyggingu kaflanna en hver kafli skiptist í þrennt, lögmál og aðferðir, sögulegt og 

félagslegt samhengi og fagurfræði og rýni. Hluti kaflans Fagurfræði og rýni fjallar sérstak-

lega um gagnrýni og mat, bæði eigin listsköpunar og annarra. Gert er ráð fyrir þeirri kennslu á 

hverju ári í öllum greinum sem fjallað er um í heftinu (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 

1999). 

Það er ljóst að markmið Aðalnámskrár fyrir listgreinar eru mjög metnaðarfull á öllum 

sviðum, nema sýningarhluta listsköpunarinnar í myndlist og textílmennt og ekki er spurning 

að öflug listgreinakennsla fer fram í skólum landsins. Í rannsókn Anne Bamford er fullyrt að 

listgreinakennsla á Íslandi sé af  háum gæðastaðli miðað við önnur lönd
1
 (Bamford, 2009, 8). 

Bamford kveður þó skýrt að þegar hún bendir á að niðurstöður rannsóknarinnar sýni að þörf 

sé á að bæta sýningarþátt listsköpunarferlisins og gagnrýniþátt listkennslunnar (Bamford, 

2009,8). Það er ljóst að þessa tvo þætti listkennslu þarf að bæta. Að hluta til virðist vanta 

skýra stefnu í Aðalnámskrá grunnskóla varðandi sýningarhluta barnalistsköpunar í 

myndlistar- og textílkennslu í grunnskólum og að hluta virðist ekki farið nægjanlega vel eftir 

þeirri menntastefnu sem fram kemur varðandi þrepamarkmið tónlistar og gagnrýniþátt 

námskrárinnar. Við þessu þarf að bregðast.  

Erlendis er komin reynsla á ýmiss konar fyrirkomulag samstarfs skólakerfisins og 

stofnana í þessum málaflokki, sem styrkir listsköpun barna, gerir hana sýnilegri í samfélaginu 

og vinnur með gagnrýniþátt listsköpunar. Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða þrjú slík 

líkön erlendis frá og máta þau við íslenskan samtímaveruleika með það fyrir augum að að 

nýta þá þekkingu sem þar býr til að leita lausna við að bæta þessa þætti listkennslunnar. 

Skoðaðar verða þrjár stofnanir: Barnalistahátíðin Spark í Bretlandi (e. The Spark Children‟s 

Arts Festival), sænska barnamyndasafnið í Eskilstuna (sæ. Svenskt Barnbildarkiv) sem rekið 

er sem undirdeild í listasafninu í Eskilstuna (sæ. Eskilstuna Konstmuseum) og Barna-

menningarmiðstöð Eskilstuna (sæ. Eskilstuna Barnkulturcenter) en fyrra rekstrarform sænska 

                                                 
1
 „Arts education in Iceland is of high international standard“ (Bamford, 2009, 8). 
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barnamyndasafnis var áður hluti barnamenningarmiðstöðvar. Ætlunin er að greina 

stofnanirnar sjálfar og stjórnun þeirra, sem og stjórnsýslulegt umhverfi þeirra í þessu tilliti 

með það fyrir augum að fá sem gleggsta mynd af starfsemi þeirra.  

Markmiðið með ritun meistararitgerðarinnar er hagnýtt; að mögulega verði hægt að 

auka gæði listkennslu á Íslandi með því að hlúa betur að sýnileika hennar og sýningarhluta 

listsköpunarferlisins og nota til þess aðferðir sem reynst hafa vel erlendis í því markmiði. Með 

því sé hægt að bæta og uppfylla bæði mennta- og menningarstefnu betur en gert er nú.  

Hér er því sett fram sú tilgáta að hægt sé að auka gæði listkennslu í grunnskólum með 

breyttu skipulagi í samskiptum grunnskóla og liststofnana. Þannig væri hægt bregðast við 

niðurstöðum rannsóknar Anne Bamford um að á Íslandi sé sýningar- og gagnrýniþætti list-

sköpunarferlis barna í grunnskólum ábótavant. Erlendar fyrirmyndir sem gefist hafa vel eru 

góð leiðsögn fyrir slíkt markmið.  

Meginrannsóknarspurningar ritgerðarinnar sem gengið er út frá verða þannig: 

1. Hvers konar líkan er mögulegt á samstarfi grunnskóla og liststofnana með það að 

markmiði að auka sýnileika listkennslu í grunnskólum og auka sýningarhluta og 

gagnrýniþátt listsköpunarferlis nemenda? 

2. Hvernig eru slík samstarfslíkön skipulögð erlendis og hvernig væri hægt að yfirfæra 

þau á íslenskan veruleika? 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar styðja þá tilgátu sem sett er fram að því leyti að 

hægt er að nota ákveðna þætti í samstarfslíkönum raundæma sem rannsökuð voru, barna-

myndasafni, barnamenningarmiðstöð og barnalistahátíð til að tengjast ákveðnum vaxtar-

sprotum sem nú þegar er að finna í íslensku samfélagi til þess að auka gæði þeirra þátta list-

kennslunnar sem fram kemur í rannsókn Anne Bamford (2009) að þörf er á að bæta, þ.e. 

sýningar- og gagnrýnihluta listkennslu í grunnskólum landsins. Íslenskt rekstrarumhverfi er 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar nægjanlega líkt ensku og sænsku umhverfi til að 

yfirfærslugildi sé hátt og þess vegna sé hægt að sækja í reynslubankann sem þessar stofnanir 

búa yfir til að ná þessu markmiði.  

Ekki er mælt með einu sérstöku samstarfslíkani skóla og liststofnana, heldur ákveðinni 

blöndu af því besta úr líkönunum sem voru til skoðunar með það að markmiði að styrkja og 

tengja þá vaxtarsprota breytinga sem eru að birtast hérlendis í átt að bættri kennslu í sýningar- 

og gagnrýnihluta listkennslu grunnskóla. Vaxtarsprota sem gætu með réttri stýringu og 

skipulögðu samstarfi sín á milli og innleiðingu ákveðinna nýjunga leitt til farsælustu 

niðurstöðu að mati höfundar.   
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Til þess að geta greint til gagns stofnanirnar og umhverfi þeirra sem og íslenskt stjórnsýslu- 

og rekstarumhverfi á sem gleggstan hátt mun verða skoðuð samsetning fjármögnunar, stefna 

stofnananna og stjórnvalda sem þær lúta, skoðað hvaða þættir þyrftu að koma til svo að 

stofnanirnar yrðu settar á laggirnar, hverjum þær þjóna og hvaða átök gætu legið að baki 

starfsemi þeirra. Þessir þættir skipta allir miklu máli þegar kanna á fýsileika þess að feta í 

fótspor stofnana eða nýta sér þekkingu þeirra erlendis frá í íslensku samfélagi.  

Hér verður stuðst við menningarstefnulíkan Chartrands og McCaugheys (Chartrand og 

McCaughey, 1989) til að kanna yfirfærslugildi milli landa, með tilliti til þess hversu lík 

stjórnun er á fjárveitingum til lista- og menningarstarfsemi hjá hinu opinbera. Er von á því að 

hér á landi sé hægt að ganga að samsvarandi styrk frá hinu opinbera vísum og hinar erlendu 

stofnanir fá, væru slíkar stofnanir starfræktar á Íslandi? Er við úthlutun fjármagns farið eftir 

reglu hæfilegrar fjarlægðar (e. Arm´s Length Principle) eða ekki?  

Stefnumótun stjórnvalda, bæði mennta- og menningarkerfis, skiptir einnig máli þegar 

um er að ræða starfsemi sem varðar börn á einhvern hátt. Kenning Mintzberg og Waters um 

forskrifaða og sjálfsprottna stefnumótun (Minzberg og Waters, 1985) eru gott tæki til að gera 

slíka stefnukönnun, þar sem kenningin tekur á mjög víðtækan hátt inn mögulegar útfærslur 

stefnumótunar. Er stefnumótun Englands og Svíþjóðar nægjanlega lík Íslandi til þess að hægt 

sé að ætla að stofnanir líkar raundæmunum falli vel að þeirri stefnu sem er ríkjandi í 

menningar- og menntamálum á Íslandi?  

Til að kanna hvaða þættir þurfa að vera til staðar til að hugmynd verði að veruleika er 

stuðst við kenningu Kingdons um stefnuglugga (Kingdon, 1995). Hvaða þættir voru til staðar 

sem ollu því að stofnanirnar sem eru til skoðunar komust frá hugmyndastigi yfir á 

framkvæmdastig? Hvað var í umhverfinu á þeim tíma sem opnaði tækifærið til að hefja 

starfsemina? Slíkt skoðun gæti nýst til að svara því hvort einhverjir þættir í íslensku umhverfi 

geti hvatt til eða hamlað því að nýta líkan stofnananna hér á landi.  

Þegar skoðuð eru raundæmi sem ætlað er að bæta ákveðna hluti er einnig mikilvægt að 

starfsemin hafi að markmiði að bæta nákvæmlega þann hlut en ekki liggi önnur falin markmið 

að baki henni. Til að greina það eru notaðar kenningar Vestheim og Belfiore um þjónandi 

menningarstefnu (Vestheim, 1994 og Belfiore, 2004) og kenningar Eisners um þjónandi 

menntastefnu og tilgang þess að kenna listir í grunnskólum (Eisner, 2002).  

Innri og ytri átök stofnana skipta máli þegar taka á afstöðu til hvort yfirfæra eigi 

starfsemi þeirra yfir á íslenskt samfélag. Eiga stofnanirnar í einhverjum átökum við mennta- 
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eða menningarkerfið? Er um einhver átök að ræða inni í stofnununum sjálfum? Slíkt skiptir 

máli til að kanna hvort von sé á slíkum átökum hér á landi væru slíkar stofnanir settar upp hér. 

Að lokum skiptir máli hver tilgangur stofnana er gagnvart skjólstæðingum sínum. Þar leikur 

aðgengi stórt hlutverk. Hverjar eru hugmyndir stofnananna varðandi aðgengi skjólstæðinga 

sinna að starfseminni sem þær bjóða og hvaða viðhorf liggja þar að baki? Hvaða múrar eru 

uppi og hvaða múra er búið að brjóta niður? Mikilvægt er að skoða hvernig viðhorfum og 

múrum er háttað í íslensku þjóðfélagi og hvort þeir hafi áhrif á yfirfærslumöguleika þeirra 

hugmyndakerfa sem eru í gangi í hinum erlendu stofnunum. Til þess að skoða það eru notaðar 

kenningar Foucault um rými (Foucault, 2002) og markalínur og kenningar Bourdieu um 

félagsleg rými (Bourdieu, 2007).  

2.1 Menningarstefna og stjórnun 

Kanadísku menningarhagfræðingarnir Harry Hillman-Chartrand og Claire McCaughey gerðu 

samanburðargreiningu á menningarstefnum í Evrópu og Ameríku. Eftir það settu þau fram 

menningarstefnulíkön um tengsl opinbers valds og fjárveitinga til lista og menningarlífs 

(Chartrand og McCaughey,1989). Gagnlegt er að nota líkön þeirra til að kanna yfirfærslugildi 

milli landa með tilliti til hversu lík stjórnun er á fjárveitingum til listalífs hjá hinu opinbera. 

Þegar koma á nýrri stofnun á laggirnar geta aðferðir við úthlutun skipt máli um möguleika 

hennar á opinberri fjármögnun.  

Chartrand og McCaughey greina á milli fjögurra mismundandi tegunda, sem þau kalla 

miðlarann (e. the Facilitator), velgjörðamanninn, (e. the Patron), arkítektinn (e. the Architect) 

og verkfræðinginn (e. the Engineer). Hver um sig lýsir mismunandi hlutverki sem hið opin-

bera kýs að vera í, í stuðningi sínum við lista- og menningarlífið (Chartrand og 

McCaughey,1989). 

Miðlarinn (e. the Facilitator): Beinar fjárveitingar ríkisvaldsins eru mjög litlar eða engar 

og listalífið er rekið á styrkjum frá einstaklingum og fyrirtækjum. Hvatning fyrirtækja til að 

styrkja listalífið kemur þó frá hinu opinbera í formi skattaívilnana. Í Bandaríkjum Norður-

Ameríku er þetta ríkjandi fyrirkomulag. Styrkur þessa fyrirkomulags liggur í fjölbreytni 

fjármögnunarleiða. Veikleiki miðlarans liggur m.a. í því að ekki er nauðsynlega verið að 

styðja „bestu“ listina og hið opinbera getur ekki ákveðið að leggja peningana í verkefni sem 

það skilgreinir sem þjóðhagslega hagkvæm. Einnig er erfitt að reikna út og stjórna kostnaði 

vegna skattaívilnana (Chartrand og McCaughey, 1989, 3-4). 

Velgjörðamaðurinn (e. the Patron): Ríkisvaldið greiðir framlög til ópólitískra listráða 

sem síðan deila út framlögum. Regla hæfilegrar fjarlægðar (e. Arm´s Length Principal) er 
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þannig notuð til að deila út opinberu fjármagni til lista og menningar. Listráðin eru pólitískt 

skipuð en eiga ekki að tengjast ráðandi pólitískum öflum. Þau taka ákvarðanir sínar með hjálp 

ráðgjafa á listasviðinu, út frá einhvers konar jafningjamati. Peningarnir lenda í slíku 

fyrirkomulagi oftar hjá einstaka listamönnum heldur en liststofnunum. Styrkur þessa 

skipulags má segja að sé sá sami og veikleiki þess. Að ekki séu bein pólitísk afskipti af 

fjárveitingum. Sem styrkleiki gefur það stjórmálamönnum ekki færi á að eigna sér 

persónulegan heiður ef vel gengur en á móti geti þeir firrt sig ábyrgð ef illa gengur. Einnig sé 

líklegt að styrkir fylgi þróun listheimsins betur, listin nái fremur að þróast án ytri markmiða, 

eins og vinsælda almennings eða fjárhaglegra viðmiða. Sem veikleiki hefur verið bent á að oft 

sé verið að skapa forréttindahóp þar sem jafningjaval verði til þess að val verkefna sem styrkt 

eru verði einungis til gagns og gamans fyrir lítinn hóp í samfélaginu. Bretland er besta dæmið 

um fyrirkomulag velgjörðamannsins en það má líka finna í Kanada og Ástralíu (Chartrand og 

McCaughey, 1989, 6– 7). 

Arkítektinn (e. the Architect): Fjárveitingar til lista fara í gegnum fjárlög ríkisins þar 

sem þjóðþing með forystu menningarmálaráðherra ákveður upphæð ætlaða til málaflokksins. 

Fjármagn fer oftar til stærri liststofnana heldur en einstakra listamanna. Hið opinbera hugsar 

stuðning við listir sem hluta af félagslegum velferðarmarkmiðum. Jafnt aðgengi fyrir alla (e. 

equal access) er mikilvægt í slíku fyrirkomulagi. Fjármagni er annað hvort veitt beint til stærri 

liststofnana á fjárlögum eða til minni verkefna í gegnum bandalög listamanna og ráð og 

nefndir, sem eru pólitískt skipaðar en vinna sjálfstætt við údeilingu fjármagnsins. Styrkleiki 

arkitektsins liggur í frelsi listamanna og liststofnana, sem fá fastar tekjur, undan markaðs-

hugsun og afkomuótta, sem er vænlegra til betri árangurs á hinu listræna sviði. Veikleiki 

þessa fyrirkomulags liggur í því að færri og stærri fá öruggar tekjur, erfiðara getur verið að 

fjármagna nýjungar í listum utan stofnana og einnig getur það að fá alltaf fastar tekjur leitt til 

„listrænnar leti“. Þessi aðferð er ríkjandi á Norðurlöndum og í Mið-Evrópu (Chartrand og 

McCaughey, 1989, 7). 

Verkfræðingurinn (e. the Engineer): Hið opinbera styður eingöngu liststarfsemi sem 

passar inn í pólitíska stefnu yfirvalda, án milligöngu annarra óháðra aðila. Markmið með 

listum og menningu snúast ekki um listræna snilli, heldur um að viðhalda ríkjandi skipulagi. 

Fjárhagsleg staða listamannsins fer eftir stöðu hans í samtökum listamanna sem hið opinbera 

viðurkennir. Listamaður er aðeins sá sem fellur inní tilbúna skilgreiningu ríkjandi afla. Allar 

liststofnanir eru í eigu hins opinbera og reknar af því. Þetta fyrirkomulag hefur ákveðna vísun 

í þá kapítalísku markaðshugsun að ef listin standi ekki undir sér eigi hún ekki rétt á sér og er 

spennandi leið fyrir þannig stjórnunarhátt. Veikleiki hennar er hins vegar fremur augljós, 
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listræn þróun verður lítil sem engin þegar frelsi listamannsins er svo takmarkað. Slíkt 

fyrirkomulag leiðir einnig óhjákvæmilega til neðanjarðarstarfsemi skapandi einstaklinga sem 

ekki falla inní þann stífa ramma sem hið opinbera setur. Algeng leið í alræðisríkjum 

(Chartrand og McCaughey, 1989, 8).  

Mismunandi stefnumarkmið (e. policy objective) ráða för eftir því hvert líkananna er 

við lýði. Í miðlaranum er aðalmarkmiðið fjölbreytileiki og aðlögun að markaði, velgjörða-

maðurinn leggur áherslu á að styðja frekar gæði listar en magn, fjármögnun ríkis stuðli því að 

einskonar gæðauppbyggingu listheimsins. Arkitektinn lítur á fjármögnun menningar og lista 

sem hluta af uppbyggingu félagslegs umhverfis íbúanna sem þeir eiga lýðræðislegan rétt á að 

hafa aðgengi að og verkfræðingurinn leggur áherslu á fjármögnun listuppbyggingar sem 

áróðurstæki fyrir uppbyggingu stjórnmálalegs umhverfis (Chartrand og McCaughey, 1989).  

Chartrand og McCaughey benda þó á að hið opinbera geti stundum notað fleiri en eitt 

líkan í fjárveitingum sínum til lista- og menningarstarfsemi, þrátt fyrir að oftast sé hægt að 

greina að aðaleinkenni eins fyrirkomulagsins sé ríkjandi (Chartrand og McCaughey, 1989, 5). 

Þannig hafi höfundar þessarar kenningar gert ráð fyrir vissum sveigjanleika.  

Regla hæfilegrar fjarlægðar (e. Arm´s Length Principal) fjallar um aðkomu stjórnmála-

manna og áhrif þeirra á fjárveitingar til menningarmála. Reglan í sinni hreinustu mynd felur í 

sér að stjórnmálamenn ákveða eingöngu heildarupphæð fjármagns til málaflokksins en ekki 

hvernig því er ráðstafað. Það má því segja að „hæfileg fjarlægð“ sé á milli ríkisins og menn-

ingarinnar (Duelund, 2003). 

Í Bretlandi eru sjálfstæð ópólitísk ráð, eins og t.d. Arts Council England, sem taka 

ákvarðanir um hvert fjármagnið fer sem stjórnmálamenn hafa ákveðið að sé eyrnamerkt 

menningarmálum í fjárlögum. Ráðin úthluta svo peningunum til einstakra verkefna. Fleiri 

lönd hafa svo tekið upp reglu hæfilegrar fjarlægðar í stjórnsýslu sinni og þykir notkun hennar 

koma í veg fyrir spillingu og stjórnmálalegar ákvarðanir í stað listrænna markmiða (Duelund, 

2003). 

Reglu hæfilegrar fjarlægðar er að finna í tveimur tegundum menningarstefnulíkana 

Chartrands og McCaugheys Samkvæmt Peter Dueland á hún upphaf sitt í velgjörðamanninum 

þar sem ríkisvaldið greiðir framlög til listaráða sem velja listamenn og stofnanir til að styrkja. 

Reglan þróast svo áfram í arkitektslíkaninu þar sem ríkisvaldið ákveður upphæð til listalífs á 

fjárlögum og myndar menningarstefnu undir forystu mennta- og menningarmálaráðuneytis en 

dreifing fjárframlaga er ákveðin af sjálfstæðum listráðum, ótengdum stjórnvöldum. Í báðum 

líkönunum er um að ræða ákveðna fjarlægð stjórnmálamanna við ákvörðun fjárveitinga til 

listamanna og liststofnana og skerta áhrifastöðu þeirra (Duelund, 2003). Mikilvægt er að 
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Umhverfi  

Framtíðar- 
sýn 

Markmið 

Innleiðing 
stefnu 

Greining 
og 

mótun 
stefnu 

Stofnana-
menning  

 

Auðlindir 

greina hvort reglu hæfilegrar fjarlægðar er beitt við úthlutun opinbers fjármagns til að átta sig 

á hvort möguleikar til nýrrar starfsemi útheimti pólitískan vilja stjórnmálamanna eða vilja 

fagráða til úthlutunar fjármagns.  

En ekki er nóg að kanna einungis með hvaða hætti opinberu fé er ráðstafað, heldur 

ráðast möguleikar aðgengis að slíkum sjóðum einnig af stefnumótun þeirri sem hið opinbera 

setur sér í málefnum mennta- og menningar.  

Henry Mintzberg og James A. Waters hafa í kjölfar rannsókna sinna á stefnumótun sett 

fram kenningu um tvær leiðir sem notaðar eru til stefnumótunar í umhverfi fyrirtækja og 

stofnana, forskrifaða stefnu og sjálfsprottna stefnu (Mintzberg og Waters, 1985). Þessa 

kenningu er gott að nota til að bera saman aðferðir í stefnumótun á milli stofnananna sem 

verið er að rannsaka og yfirvalda sem þær heyra undir. Þannig er hægt að skoða hversu hátt 

yfirfærslugildi er á því að færa slíka starfsemi í það rekstarumhverfi sem hér er. Ef 

stefnuumhverfi á Íslandi reynist líkt stefnuumhverfi raundæma í Svíþjóð og Englandi er 

líklegra að auðveldara væri að nýta sér þekkingu stofnananna til að ná þeim markmiðum sem 

stefnt er að hérlendis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Forskrifuð stefnumótun 

 

Mintzberg og Waters (1985) segja hina fullkomnu útgáfu forskrifaðrar stefnu, eins og 

sést á mynd 1, fela í sér fullkomna greiningu á stöðu og væntingum um útkomu, vali á leiðum 

og framkvæmd stefnu þar sem utanaðkomandi þættir hafa ekki áhrif á niðurstöðu, sökum þess 

að annað hvort er búið að gera ráð fyrir þeim (fullkomlega fyrirsjáanlegar breytur) eða 

stjórnendur hafa fullt vald á aðstæðum, þannig að engin truflun verður á framkvæmd stefn-

unnar. Niðurstaðan verður fullkomlega í samræmi við mótaða framtíðarsýn stjórnenda. 
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Mynd 2: Sjálfsprottin stefnumótun 

 

Hin fullkomna útgáfa sjálfsprottinnar stefnumótunar er sýnd á mynd 2 og felur í sér 

markmið og framtíðarsýn. Mótun stefnunnar og innleiðing er þó síbreytilegt ferli sem tekur 

mið af því að umhverfi fyrirtækja og stofnana er síkvikt og flókið og tekið er tillit til þess sem 

upp kemur í ferlinu og stefnumótunin endurskoðuð í sífellu vegna breytinga í umhverfinu 

(Minzberg og Waters, 1985).    

Mintzberg og Waters (1985) segja yfirleitt hvoruga þessara leiða notaða í sinni 

hreinustu mynd en oftast sé hægt að greina mjög sterk einkenni hvorrar leiðar í stefnumótun 

fyrirtækja og stofnana. Minni fyrirtæki og stofnanir hafi tilhneigingu til að vera frekar með 

sjálfsprottna stefnumótun og vera snögg að bregðast við tækifærum/hættum í umhverfinu en 

þegar þau stækki og stefnumótunin hafi áhrif á fleira fólk er oftar notuð forskriftarstefnumót-

unarleiðin.  

Í eftirfarandi töflu má sjá frekari greiningu á mismunandi gerðum stefnumótunar. Taflan 

gefur möguleika á enn frekari greiningu stofnananna og upplýsingar um hvar stefnumótun á 

upptök sín. Með slíkar upplýsingar er auðveldara að skilja uppbyggingu stofnunarinnar og 

drifkraft hennar með það fyrir augum að nýta styrkleika hennar til uppbyggingar samsvarandi 

stofnunar hér á landi:  

Umhverfi 

Auðlindir 

Framtíðarsýn 
Markmið 

Mótun stefnu 
og innleiðing 
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Tafla 1. Samantekt lýsinga á gerðum stefnumótunar (Mintzberg og Waters, 1985,270)
2 

 

STEFNA 

 

AÐALEINKENNI 

 

Áætluð (e. planned) 

Stefnumótun á upptök sín í formlegri áætlun sem er mótuð og unnin af 

miðlægum stjórnendum, fylgt af formlegri stjórn til að tryggja áhættulitla 

framkvæmd í öruggu umhverfi sem auðvelt er að stjórna og sjá fyrir. 

Stefna að mestu forskrifuð. 

 

Frumkvöðulsleg  

(e. entrepreneural) 

Stefnumótun á upptök sín í miðlægri sýn: Áform koma fram sem óskýr 

sýn eins leiðtoga og eru þannig aðlögunarhæf til að bregðast við nýjum 

tækifærum; stofnanir undir persónulegri stjórn leiðtogans og staðsettar á 

öruggri sillu í umhverfinu. Stefnumótun frekar forskrifuð en getur þróast. 

 

Hugmyndafræðileg 

(e. ideological) 

Stefnumótun á upptök sín í sameiginlegum skoðunum/sýn: Áform koma 

fram sem samsöfnuð sýn allra þátttakenda (e. actors) í hvetjandi 

framsetningu, tiltölulega óbreytanlegri, oftast stjórnað í gegnum 

innrætingu og/eða félagsmótun; stofnanir frumkvæðar m.t.t. umhverfis. 

Stefnumótun fremur forskrifuð. 

 

Regnhlíf 

(e. Umbrella) 

Stefnumótun á upptök sín í þvingunum: Forysta stjórnar stofnunni að 

hluta til með því að skilgreina takmörk og markmið sem aðrir innan 

stofnunarinnar þurfa að vinna innan en geta gert það á sínum eigin 

forsendum til að bregðast við flóknu, jafnvel óútreiknanlegu umhverfi. 

Stefnumótun að hluta til forskrifuð og að hluta til sjálfsprottin með ákv. 

forskrift (e. deliberately emergent) 

 

Ferli (e. Process) 

Stefnumótun á upptök sín í ferli: Forysta stjórnar ferlistengdum hlutum 

stefnumótunar (ráðningum, skipulagi o.s.frv.) en lætur aðra um innihald. 

Stefnumótun að hluta til forskrifuð og að hluta til sjálfsprottinn (og aftur 

með ákveðinni forskrift). 

 

Ótengd (e. unconnected) 

Stefnumótun á upptök sín í kimum (e. enclaves): starfsmenn sem eru 

lauslega tengdir við stofnunina vinna eftir ákveðnu mynstri með eða á 

móti miðlægum eða venjulegum áformum. Stefnumótun stofnanalega 

sjálfsprottin, hvort sem hún er forskrifuð fyrir starfsmenn eða ekki.  
 

Samkomulag/eining 

(e. Consensus) 

Stefnumótun á upptök sín í samkomulagi: í gegnum gagnkvæma aðlögun 

koma starfsmenn á mynstrum sem verða almenn í miðlægum áformum. 

Stefnumótun er fremur sjálfsprottin. 

 

Þröngvun (e. imposed) 

Stefnumótun á upptök sín í umhverfinu: umhverfið setur upp mynstur 

fyrir gang mála, annað hvort í gegnum bein eða óbein áhrif. Stefnumótun 

er að mestu sjálfsprottin, þrátt fyrir að hún geti verið innlimuð af 

stofnunninni og gerð forskrifuð.  

 

Fræðimenn hafa lengi deilt um það hvernig stefnumótun gangi fyrir sig hjá hinu 

opinbera og hafa skipt sér í tvær fylkingar. Annars vegar hallast menn að rökhyggjunálgun, 

eða tæknilegri skynsemishyggju (e. rational comprehensive approach) þar sem gengið er út 

frá því að breytur eins og umhverfi og auðlindir séu fyrirsjáanlegar og fyrirfram mælanlegar 

og sækja grunninn í raunvísindalega hugsun stjórnunarfræðinnar (e. management science). 

Hægt sé þannig að taka ákvarðanir sem leiða til ótruflaðrar framkvæmdar stefnunnar þegar 

hún er innleidd. Hins vegar vildu menn meina að opinber stefnumótun hefði einkenni 

takmarkaðrar skynsemishyggju (e. bounded rationality). Erfitt væri að vinna á slíkan vélrænan 

                                                 
2
 Ísl. þýð. höfundar 
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hátt eins og gert væri ráð fyrir í nálgun hinnar tæknilegu skynsemishyggju því sí og æ þyrfti 

að bregðast við nýjum upplýsingum, áreitum og aðstæðum, læra af mistökum og prófa sig 

áfram í smá skrefum að takmarkinu (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006, 5). Ýmsar 

stefnumótunarkenningar fara dýpra og taka þá aðeins á öðru hvoru sjónarmiðinu. Ákveðna 

samsvörun má sjá í þessari umfjöllun um tvískiptingu við kenningu Minzbergs og Waters um 

forskrifaða og sjálfsprottna stefnumótun. Forskrifaða stefnumótun má flokka sem tæknilega 

skynsemishyggju og sjálfsprottna stefnumótun sem takmarkaða skynsemishyggju. Það sem er 

sterkt í nálgun Minzbergs og Waters er að þau virðast í greiningu sinni taka tillit til beggja 

sjónarmiða og má því segja að þeirra kenning sé einstaklega góð til að nota við greiningu á 

stefnumótun fyrirtækja og stofnana, hvort sem um er að ræða opinberan rekstur eða ekki.  

En hvaða þættir þurfa að vera til staðar til þess að stofnun fyrirtækja á borð við 

barnamyndasafn, barnamenningarmiðstöð eða barnalistahátíð geti orðið að veruleika? 

John W. Kingdon setti fram kenningu um stefnuglugga í bók sinni Agendas, 

alternatives, and public policies árið 1995 (Kingdon, 1995). Kenning hans gengur út frá því 

að til þess að stefna sé framkvæmanleg þurfi þrír meginstraumar í umhverfinu að mætast. 

Vandamála- eða viðfangsefnisgreining, stefnumótun og stjórnmál (Kingdon, 1995, 18-19). 

Straumur vandamálagreiningar snýst um greiningu vandamála eða viðfangsefna sem þarf að 

leysa og forgangsröðun þeirra. Straumur stefnumótunar byggist á hvernig stefnutillögur eru 

þróaðar, t.d. út frá hugmyndum manna almennt og upplýsingum frá rannsóknaraðilum. 

Stjórnmálastraumur fjallar síðan um hvaða pólitísku þættir eiga við á þeim tímapunkti, t.d. 

fjárhagslegt umhverfi (kreppa eða góðæri), þarfir hagsmunaaðila, valdaskipulag o.fl. (sama 

rit, xi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3: Stefnugluggi Kingdons 
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Þessir þrír straumar hafi þó allir sína sérstæðu verund, þar sem hver þeirra lýtur eigin 

lögmálum og þróun. Á einhverjum tímapunkti renni þessir þrír meginstaumar saman og 

mynda möguleika á því að stefna sé framkvæmd og stefnugluggi opnast (Kingdon, 1995, 18-

19). Möguleiki sem aðeins fæst ef straumarnir sameinast; að skilgreint vandamál verði leyst 

með framkvæmdinni, hugmyndir manna séu jákvæðar í átt tiltekinnar lausnar og það henti 

póltísku umhverfi þess tímapunkts. Hugtakið stefnugluggi táknar þannig tækifæri til 

framkvæmda (sama rit, 166). Þegar stefnugluggi opnast ríður á að grípa tækifærið því ef einn 

hinna þriggja strauma breytist, lokast stefnuglugginn og tækifærið til framkvæmda hverfur. 

Kosningar hafa t.d. áhrif á valdaskipulag, fjárhagsleg staða áhrif á verkefnaval vegna 

mismunandi hagnaðarsjónarmiða o.s.frv. Til að skoða hvaða þættir geta haft hvetjandi eða 

heftandi áhrif á að stofna til starfsemi, sem ætlað er að bæta sýningar- og greiningarhluta 

listkennslu á Íslandi, er lærdómsríkt að skoða hvað það var á sínum tíma sem gerði 

stofnununum sem verið er að rannsaka mögulegt að verða þær stofnanir sem þær eru í dag. 

Þannig væri hægt að meta samsvarandi umhverfisþætti í íslensku samfélagi nútímans til að 

kanna samsvarandi möguleika. Kenning Kingdons er gott tæki til þess. 

En þegar búið er að greina hið ytra umhverfi má ekki gleyma að við val á leiðum til að 

ná markmiðunum sem sett eru í þessari rannsókn skiptir innra umhverfi stofnananna, sem eru 

til skoðunar sem mögulegar fyrirmyndir, miklu máli. Hver eru raunveruleg markmið þeirra og 

hver eru raunveruleg markmið þeirra opinberu aðila sem leggja fjármagn til þeirra? 

2.2 Þjónandi mennta- og menningarstefnur 

Þjónandi menningar- og menntastefnur eru stefnur sem innihalda menningarlegar og kennslu-

fræðilegar áherslur, ætlaðar til að ná fram öðrum markmiðum en stefnan fjallar um. 

Mikilvægt er að skyggnast bak við tjöldin og skoða með gagnrýnum huga stefnumörkun og 

markmiðasetningu með þeim gleraugum að þeim sé ætlað annað markmið en sýnist í fyrstu. 

Ef taka á upp starfsemi á Íslandi sem á að bæta sýningar- og gagnrýnihluta listkennslu í 

grunnskóla er eins gott að sú starfsemi uppfylli nákvæmlega þau markmið en ekki einungis 

einhver önnur.  

Dr. Geir Vestheim, prófessor í menningarstjórnmálum og menningarlæsi við háskólann 

í Telemark í Noregi, og dr. Elanora Belfiore, dósent við Miðstöð menningarstefnurannsókna í 

háskólanum í Warwick í Englandi hafa fjallað um þjónandi menningarstefnu (e. instrumental 

cultural policy). Vestheim segir þjónandi menningarstefnu vera „að nota menningarviðburði 
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og fjárfestingu í menningu til að ná markmiðum sem ekki tilheyra menningarsviðinu“
3
 

(Vestheim, 1994, 65). Þau markmið geti verið fjárfestingar og hagnaður, auka atvinnu-

tækifæri, stuðla að mannfjölgun á svæðum eða koma í veg fyrir fólksflótta, gera umhverfið 

meira aðlaðandi o.s.frv. Hann segir hugmyndafræðilegan grunn menningarpólitísks skipulags 

og að hluta til aðalhugmyndina á bak við menningarstefnumótun upphaflega hafa verið að 

virkja almenning til að taka meiri þátt í menningarlífi samfélagsins. Það sé í raun þjónandi 

stefna sem einmitt lítur á menningu og menningarlega viðburði sem leið að ákveðnu takmarki 

en ekki takmark í sjálfu sér. Með tímanum hafa fleiri áttað sig á kostum þessarar aðferðar til 

að ná hinum ýmsu markmiðum. Fyrirtæki og opinberar stofnanir hafa þannig notað sér hana 

til að auka virði starfsemi sinnar. Nú sé hins vegar oftar unnið saman að mörgum markmiðum 

í hverju verkefni, svokölluðu „mixed-use project“ (Vestheim, 1994, 65) þar sem margir 

mismunandi hagsmunaaðilar vinna saman og telja sig þannig betur ná markmiðum sínum 

heldur en einir og sér. Þetta gæti t.d. verið samstarf listamanna með sín listrænu og 

afkomulegu markmið, fyrirtækjaeigenda sem vilja bæta ímynd fyrirtækisins eða eru að leita á 

vit nýrra markaða og opinberrar stofnunar sem vill vinna að betra aðgengi eða skapa betra 

umhverfi, t.d. með það að markmiði að fjölga ferðamönnum eða íbúum á svæðinu (Vestheim, 

1994, 65). 

Elanora Belfiore hefur skoðað tengsl þjónandi menningarstefnu við þá þróun að sífellt 

sé ætlast til meiri og meiri mælanlegs árangurs vegna opinbers fjármagns sem sé veitt til lista 

og menningar með innleiðingu nýskipunar í ríkisrekstri (e. New Public Management). Þetta 

setji pressu á menningar- og listageirann og verði til þess að auka þar þjónandi stefnumörkum, 

þar sem listastarfsemi verði sífellt að leiða til einhvers mælanlegs árangurs. Af því að það sé í 

raun mjög erfitt, verði þróunin sú að menning og listir hætti að vera markmið í sjálfu sér, 

heldur leiðir að einhverjum mælanlegum markmiðum. Þetta hafi slæm áhrif á listir og þróun 

þeirra (Belfiore, 2004, 183). 

Elliot W. Eisner, bandarískur prófessor í menntunarfræðum og listum og höfundur 

kenningar um fagmiðaða listkennslu (e. DBAE – Dicipline-based Art Education), hefur talað 

um þjónandi menntastefnu, þar sem verið er að uppfylla ýmis kennslufræðileg markmið í 

gegnum listkennslu. Í bók sinni The arts and the creation of mind (Eisner, 2002)  telur hann 

upp átta ástæður þess að kenna eigi listgreinar. Allar eru í þær í raun þjónandi. Sú fyrsta snýst 

um að kenna listir því það þroski nemendann að hugsa eins og listamaður og að skilja 

sögulegt og félagslegt samhengi sem listaverk eru unnin í. Önnur ástæðan sé að listnám auki 

                                                 
3
 Ísl. þýð. höfundar á „to use cultural ventures and cultural investments as a means or instrument to attain goals 

in other than cultural areas“. 
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menningarlæsi nemandans og kenni honum mun á dægurmenningu og klassískri menningu. 

Þriðja ástæðan sé að sú skapandi lausnaleit sem nemendur læra í listum nýtist þeim í annarri 

vinnu. Fjórða ástæðan að það sé gott sálrænt séð fyrir nemandann að fá að tjá sig á frjálsan 

hátt. Fimmta ástæðan sé sú að nemendur verði betri starfsmenn í óskilgreindri framtíð, hafi 

þeir notið listfræðslu. Sjöttu ástæðuna segir Eisner vera að listfræðslan veiti nemendunum 

þekkingarlegan þroska, sem byggist á því að í henni læri þeir að beita flókinni og nákvæmri 

hugsun. Sjöunda ástæðan gengur út frá því að listfræðsla nýtist nemandunum til að ná betri 

árangri í svoköllunum grunnfögum, lestri, skrift og stærðfræði. Áttunda ástæðan fyrir því að 

kenna listir sé að auðvelt sé að nota listfræðslunálgun til að samþætta margar námsgreinar og 

ná þannig betri árangri í kennslu (Eisner, 2002). Segja má að öll listkennsla í grunnskólum 

(og kannski öll kennsla almennt) sé í raun þjónandi því meginmarkmiði að þroska nemendur 

sem best og gera þá færari til að lifa í samfélaginu, bæði sem börn í nútímanum og sem 

fullorðnir einstaklingar í fjarlægri framtíð. Þannig er hægt að líta á það sem eðli menntastefnu 

að vera þjónandi. 

2.3 Aðgengi 

Mikilvægur þáttur sem vert er að skoða í rannsókn sem þessari eru átök sem myndast í 

kringum stofnanirnar, með það fyrir augum að læra sem mest af reynslu þeirra og einnig til að 

kanna hvort svipaðra árekstra væri að vænta væri samsvarandi starfsemi sett upp á Íslandi.  

Heimspekingurinn Michel Foucault fjallar um átök milli rýma í grein sinn Um önnur 

rými árið 1967. (Foucault, 2002). Gott er að nota kenningu Foucaults til að skoða á þrívíðan 

hátt hvernig rýmum er raðað upp í stofnunum, hvernig samspil eða átök eru á milli þeirra og 

hvernig ýmsir sem koma að stofnununum beint eða óbeint upplifa þessi rými á mismunandi 

hátt. Eftirfarandi umræða Foucaults um rými og markalínur gefur færi á að víkka út 

hefðbundnar skilgreiningar og skoða stofnanirnar og umhverfi þeirra frá nýju sjónarhorni.  

Upphaflega var greinin Um önnur rými flutt sem erindi á vegum Rannsóknarhóps um 

byggingarlist (fr. Cercle d„etudes architecturales) (Foucault, 2002). Greinin inniheldur 

menningar- og þjóðfélagsgagnrýni þar sem Foucault skoðar merkingar og birtingarmyndir 

rýmis og leitast út frá því við að „sýna fram á hversu sundurleit og þverstæðukennd 

heimsmynd okkar og samfélag í raun eru“ (Benedikt Hjartarson, 2002, 131-132).  

Foucault heldur því fram að líkt og saga og tímabil hafi verið einkenni 19. aldar 

hugsunar, þá séu rými einkenni nútímahugsunar (Flynn, 1991, 169). Foucault gerir greinar-

mun á innra og ytra rými. Innra rými talar hann um að sé t.d. tómstundarými, fjölskyldurými, 

einkarými og opinbert rými eða rými sem fyrirbærafræðingar á borð við Gaston Bachelards 
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hafa fjallað um. Í greininni tekur hann skýrt fram að greining sín fjalli ekki um slík innri rými, 

heldur ytri rými eins og lestir, kaffihús, kvikmyndahús, heimili, svefnherbergi og rúm. 

„Rýmið sem við lifum í, sem lokkar okkur út úr sjálfum okkur, þetta eiginlega rými þar sem 

líf okkar, tími og saga tærast upp...“ (Foucault, 2002, 134-135). Foucault lítur á þessi lífsrými 

okkar sem „safn tengsla sem skilgreina staðsetningar.“ Lest sé til dæmis slíkt „tengslaknippi“, 

því hún er í senn hlutur sem fara má í gegnum, hlutur sem flytur menn frá einum stað til 

annars og loks hlutur sem fer hjá“ (sama rit, 135). Þannig skilgreinir Foucault lestina út frá 

þremur ólíkum staðsetningarþáttum. Í þessari greiningu kemur fram skemmtileg hugsun eða 

sjónarhorn rýmisskoðunarinnar út fyrir tíma og rúm, t.d. í því tilliti að hægt sé að hugsa sér að 

hann sé inni í lestinni um leið og hann horfi á hana þjóta hjá.  

Foucault tekur til sérstakrar umfjöllunar í greiningu sinni á menningarlegum rýmum 

þjóðfélags, tvær gerðir staðsetninga eða rýma sem hann segir vera „með einhverjum hætti 

bundin öllum öðrum en samt sem áður í mótsögn við allar aðrar staðsetningar“(Foucault, 

2002, 135). Þær staðsetningar kallar hann Útópíur og Heterótópíur. Útópíur eru í eðli sínu 

óraunveruleg rými, eða staðsetningar án raunverulegs staðar. Þær samsvara hinu raunverulega 

rými í almennum atriðum, ýmist með því að mynda beina eða öfuga hliðstæðu (Foucault, 

2002, 135). Heterotópían er afbrigði útópíunnar sem orðið er að áþreifanlegum veruleika. 

Heterótópía er  „eins konar raunveruleg athvörf eða andrými innan menningarinnar þar sem 

óskráðar reglur og ríkjandi viðmið samfélagsins eru numin úr gildi“. Útópían má segja að 

bjóði manni „undankomuleið út úr glundroða hversdagsins inn í nýja og fullkomna skipan“ á 

meðan heterotópían „opni flóttaleiðir inní óreiðu hversdagsins“ (Benedikt Hjartarson, 2002a, 

77). 

Þrátt fyrir að Foucault segist svo afgerandi fjalla um ytri rými og tengslanet ytri 

staðsetninga þá má samt segja að greining hans og umfjöllun um sundurleitni hins ytra rýmis, 

beinist ekki síður að þeim flokkunarkerfum sem við beitum til að ljá umhverfi okkar 

merkingu og reglu, eins og Benedikt Hjartarson (2002a, 78) bendir á í grein sinni Staðlausir 

staðir. Út frá þeirri hugsun megi líta á hugtökin útópíu og hererótópíu sem tákngervinga 

tveggja hugsanakerfa „en ekki rýmisleg fyrirbæri í þröngum skilningi“.  Undir þá skilgrein-

ingu taka höfundar bókarinnar Understanding Foucault (Danaher o.fl, 2000, 114) þar sem 

þeir segja lögmál heterótópíunnar koma skýrt fram í kvikmyndinni Titanic, þar sem 

mismunandi stéttum manna er rýmislega raðað upp, þannig að efstu stéttir eru staðsettar efst í 

skipinu og lægri stéttir neðar. Þetta lýsir því hugmyndakerfi að efri stéttir megi raunverulega 

og hugmyndalega ganga ofan á lægri stéttum. Rými skipsins er hannað með aðskilnað þessara 

stétta í huga og ákveðnar markalínur dregnar sem hópunum er ekki ætlað að fara yfir (en 
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persónur Kate Winslet og Leonardo di Caprio storka) veldur árekstur skipsins á hafísinn 

(árekstur hins tilbúna og skipulagða útópíska heims við hinn náttúrulega) myndun 

heterótópísks svæðis óreiðu og ruglings milli stétta.  

Markalínur á milli rýma má sjá alls staðar í þjóðfélaginu, bæði innan stofnana og milli 

þeirra. Þær geta hindrað aðgengi að rýmum og því er mikilvægt að skoða vel hvar markalínur 

liggja í umhverfi þeirra stofnana sem verið er að skoða sem og hvernig þeim er háttað hér á 

Íslandi. Hvar er verið að þenja út rými sem annars staðar eru lokuð? Hvernig er það gert og 

þjónar það þeim markmiðum sem verið er að setja hér í þessari umfjöllun?  

Rými skiptir líka máli í félagslegum tilgangi. Hugmyndafræði sú sem liggur að baki 

starfsemi stofnananna skiptir ekki minna máli en ytra umhverfi þeirra, til að ákvarða hvort 

fýsilegt er að taka upp starfsemi að þeirra fyrirmynd. 

Pierre Bourdieu fjallar um slík félagsleg rými (fr. espace sociale) í samfélagskenningum 

sínum (Bourdieu, 2007). Samfélagið skiptist upp í félagsleg rými sem mismunandi 

eftirsóknarvert er að tilheyra. Þar keppa einstaklingar um völd og nota til þess auðmagn (fr. 

capital), efnahagslegt, félagsleg, táknrænt og menningarlegt, sem þeir hafa misjafnan aðgang 

að eftir uppeldi og menntun og staðsetningu þeirri er þeir fæðast inní í samfélaginu. Bourdieu 

bendir á að einstaklingar hafi misgóðan aðgang að þessu auðmagni og séu í misgóðri aðstöðu 

til að beita því og ávaxta. Þannig sé um að ræða misskiptingu í þjóðfélaginu. „Hærri stéttir“ 

eða félagsleg rými valdhafa séu eftirsóknarverðari en „lægri stéttir“ almennings. Samspil 

þessara fjögurra tegunda auðmagns skýri hvernig einstaklingum vegni í samfélaginu, hvernig 

þeir haga sér í hinu félagslega rými og skýri auk þess hvernig valdakerfið viðhaldi sér og 

endurnýi sig (Torfi H. Tulinius, 2000, 50). Bourdieu talar um fjórar tegundir auðs: 

efnahagslegan auð, félagslegan auð, tánkrænan auð og menningarauð. Menningarauð segir 

hann hafa þá sérstöðu að vera hluti af habitus einstaklinga (Davíð Kristinsson, 2007, 14-15). 

Habitus skilgreinir hann sem ómeðvitaða formgerð sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun 

og mat einstaklingsins og er oftar en ekki mótuð af umhverfi hans (Davíð Kristinsson 2007, 

8). Aðgengi einstaklinga að valdameiri félagslegum rýmum fer eftir því hvernig habitus þeir 

hafa áunnið sér, annað hvort með staðsetningu sinni við fæðingu og uppeldisaðstæðum og/eða 

með menntun. Í velferðarsamfélögum er ætlast til þess að skólar jafni stöðu einstaklinga þ.a. 

þeir sem ekki fæðast eða alast upp við mikið menningarlegt auðmagn geti öðlast það með 

menntun í gegnum hið almenna skólakerfi. Listkennslu má líta á sem eina af leiðum skólans 

til að auka aðgengi nemenda að menningarlegu auðmagni. Aðgengi að listum þarf að hefjast 

strax í barnæsku þegar barnið er móttækilegast fyrir námi og grunnmenntun fer fram. Það er 

barni sem ekki býr að menningarlegu auðmagni heima hjá sér alltaf erfiðara að ná 
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menningarlegri færni á við hina sem hafa það. Góð grunnmenntun skiptir lykilhlutverki fyrir 

barnið til að öðlast sambærilegt aðgengi að menningarauðmagninu (Bourdieu, 2007).  

Kenningu Bourdieu er gott að nota til að átta sig á hvað liggur að baki stefnumótun 

stofnananna og yfirvalda. Mikilvægt er að átta sig á hvað liggur félagslega að baki líkt og gert 

er þegar skoðuð er hvort stefna sé þjónandi eða ekki. Hvaða hugmyndir leggja stofnanirnar til 

að mynda fram varðandi aðgengi barna að menningu og hvaða markmið liggja að baki þeim 

hugmyndum? Kenningar Bourdieu um félagsleg rými víkka út kenningar Foucault og gefa 

rannsókninni meiri möguleika á að taka rýmisumræðuna inn í félagslegt samhengi því 

félagslegt samhengi skiptir alltaf máli þegar um er að ræða starfsemi sem snýr að börnum. 

2.4 Samantekt 

Í hagnýtri samanburðarrannsókn sem þessari skiptir máli að skoða eins sambærilega 

þætti milli landa og unnt er þar sem líkindi þeirra þátta auka yfirfærslugildi raundæma. Hér 

verður farin sú leið að greina mennta- og menningarstefnur landanna þriggja, er lúta að 

börnum, þar sem stefnumótun erlendu raundæmanna verður að liggja á svipuðum 

hugmyndagrunni og er við lýði á Íslandi. Auk þess að skoða tengsl stofnananna við mennta- 

og menningarstefnur verður skoðuð stjórnunarleg uppbygging stofnananna, samsetning 

fjármögnunar og hagnýt úttekt gerð á starfsemi þeirra og samstarfslíkani við skólakerfið. 

Skoðað verður sérstaklega hvaða þættir urðu til þess að stofnanirnar komust af hugmyndastigi 

yfir á framkvæmdastig og skyggnst verður undir yfirborðið til að kanna hvort stefnumótun 

þjóni þeim markmiðum sem fram eru sett. Einnig verður kannað hvort um sé að ræða 

undirliggjandi átök eða markalínur sem á einhvern hátt gætu rýrt yfirfærslugildi þeirra kerfa 

sem mögulega þætti fýsilegt að nýta á Íslandi.  
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3. Aðferðir   

Niðurstöður rannsókna Anne Bamford (2009), sem hún gerði hér á landi skólaárið 2008-2009 

og talað er um í inngangi, sýna að vöntun er á sýningar- og gagnrýniþætti í listkennslu 

grunnskóla. Það stemmir við tilfinningu höfundar undanfarin ár í gegnum starf sitt sem 

myndlistarkennari í grunnskóla og vakti áhuga hennar á þessum vanrækta þætti sem svo varð 

viðfangsefni þessarar rannsóknar.  

Rannsóknarspurningar voru tvær: 

1. Hvers konar líkan er mögulegt á samstarfi grunnskóla og liststofnana með það að 

markmiði að auka sýnileika listkennslu í grunnskólum og auka sýningarhluta og 

gagnrýniþátt listsköpunarferlis nemenda? 

2. Hvernig eru slík samstarfslíkön skipulögð erlendis og hvernig væri hægt að yfirfæra 

þau á íslenskan veruleika? 

Tilgáta rannsóknarinnar gerði ráð fyrir því að hægt væri að auka gæði listkennslu í 

grunnskólum með breyttu skipulagi í samskiptum grunnskóla og liststofnana. Hægt sé að líta 

til skipulags erlendis frá sem fyrirmyndir að þeim breytingum. Þannig sé hægt bregðast við 

þeim niðurstöðum rannsóknar Anne Bamford að á Íslandi sé sýningar- og gagnrýniþætti 

listssköpunarferlis barna í grunnskólum ábótavant.   

Meginmarkmið rannsóknarinnar var þannig hagnýtt; að niðurstöður hennar mætti nota 

til þess að bæta sýningar- og gagnrýniþátt listkennslu í grunnskólum og bregðast þannig við 

niðurstöðum rannsóknar Bamford. Aukin gæði er í sjálfu sér erfitt að mæla, en í rannsókninni 

er leitast við að finna leiðir að auknum möguleikum skóla til að sinna þessum þætti 

listkennslunnar og auðvelda kennurum að bæta þessa þætti kennslunnar og gert ráð fyrir að ef 

kennarar nýti sér þær leiðir aukist gæði kennslunnar á þessu sviði. Að sjálfsögðu er um að 

ræða marga óvissuþætti sem erfitt er að hafa stjórn á og ekki eru mældir í þessari rannsókn og 

gætu skekkt niðurstöðu hennar. Sú niðurstaða sem sett er fram er þannig tillaga að skipulagi 

sem höfundur sér fyrir sér að geti gengið miðað við þær forsendur sem hann gengur út frá og 

koma fram í ritgerðinni.  

Helstu rannsóknaraðferðir voru  greining á útgefnu og óútgefnu efni, auk þess sem 

notuð voru heimildaviðtöl og óstöðluð/hálfopin einstaklingsviðtöl samkvæmt aðferðum 

eigindlegrar aðferðafræði. Rekstrar og stjórnunarlegur samanburður tilviksathugana (e. case 

study) er einnig aðferð sem notuð var í þessu samhengi.  
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Í grein sinni Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? setur Sigurlína Davíðs-

dóttir fram eftirfarandi greiningu á viðmiðum gæðum mismunandi rannsóknaraðferða 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 232): 

 

Tafla 2: viðmið um gæði rannsókna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 232) 

MEGINDLEGAR RANNSÓKNIR EIGINDLEGAR RANNSÓKNIR 

Innra réttmæti 

Ytra réttmæti 

Áreiðanleiki 

Hlutlægni 

Trúverðugleiki 

Yfirfærslugildi 

Traust 

Möguleiki á staðfestingu 

 

Trúverðugleiki eigindlegra rannsókna felst í því að hægt sé að staðfesta niðurstöður 

þeirra eftirá t.d með margprófun. Prófun með mismunandi hætti er þannig leið eigindlegrar 

aðferðarfræði í rannsóknum til að auka áreiðanleika niðurstaðna (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003, 233). Grunnforsenda í greiningunni sem hér fer fram er að rekstrarumhverfi á Íslandi sé 

nægjanlega líkt og rekstrarumhverfi stofnananna erlendis á sama tímapunkti til að hægt sé að 

álykta um hvort samsvarandi rekstur sé mögulegur eða æskilegur á Íslandi. Yfifærslugildi ætti 

þannig að vera nokkuð gott, sökum líkinda þjóðfélagsuppbyggingar í löndunum þremur. 

Mögulega væri hægt að auka yfirfærslugildi rannsóknarinnar með því að leggja fyrir annars 

konar mælingu fyrir sama eða líkan viðmælendahóp, t.d. fókushóp af kennurum eða 

skólastjórum í löndunum og skoða samleitniréttmæti (e. Convergent validity)  út frá þeim 

niðurstöðum. Samleitniréttmæti rannsókna eykst ef margar mismunandi mæliaðferðir sýna 

háa fylgni, eða líkar niðurstöður. (Hoyle, Harris and Judd, 2002, 87-88). Umfang þessarar 

ritgerðar leyfir það þó ekki, en væri verðugt rannsóknarefni í áframhaldandi námi.   

Við vinnu rannsóknarinnar hafa þau atriði verið höfð að leiðarljósi sem Helga Jónsdóttir 

(2003, 80) bendir á og eru talin tryggja réttmæti í eigindlegum rannsóknum. Helga segir 

mikilvægt að öll framkvæmd rannsóknarvinnu sé sem gagnsæjust og sem mestar upplýsingar 

um rannsóknarferli liggi fyrir, þannig að lesandi geti sjálfur lagt mat á réttmætið. Þannig sé 

ýtarleg, fjölbreytileg og tæmandi gögn hornsteinar réttmætis rannsóknargagna (Helga 

Jónsdóttir, 2003, 80).   

Gildismat rannsakenda hefur alltaf áhrif á niðurstöður rannsókna, hvort heldur er 

megindlegra eða eigindlegra. Í úrvinnslu úr eigindlegum rannsóknargögnum er mikilvægt að 

rannsakandi reyni að gæta sem mests hlutleysis og sé sér meðvitaður um möguleg áhrif eigin 

gildismats í rannsóknarferlinu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 233). Í þessari rannsókn var 
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leitast við að gæta hlutleysis í samskiptum við viðmælendur og ákvörðunin um að nota 

hálfopin vitöl með stuðningi viðtalsramma var hluti að því markmiði.  

Ástæðan fyrir vali raundæma/tilvika var aðallega vegna sérstöðu þeirra. Hún felst í 

tengingunni við barnalistsköpun á þann hátt að vinna í samstarfi við skólastofnanir og gera 

ráð fyrir beinni þátttöku barna sem sýnenda eða gagnrýnenda á einn eða annan hátt. Mikið er 

til af barnamenningarhúsum sem gera ráð fyrir þátttöku barna í heimi tilbúnum af fullorðnum. 

Söfn um allan heim skipuleggja einnig ýmiss konar kennslu í samstarfi við skóla en nemendur 

koma yfirleitt þangað aðeins sem gestir og þiggjendur. Barnamyndasafnið í Eskilstuna heldur 

sýningar á barnamyndum í sal borgarlistasafnsins og er rekið sem deild í safninu. Slíkt 

fyrirkomulag er einstakt í opinberum rekstri. Einn viðmælenda rannsóknarinnar í Svíþjóð, 

Yvonne Grip, myndlistarkennari (safnkennari) listasafnsins í Eskilstuna, taldi fyrra rekstrar-

fyrirkomulag sem barnamyndasafnið var hluti af fram til 2007 vera besta samstarfslíkan hvað 

snerti samstarf safnsins og skólanna. Barnamyndasafnið var rekið sem hluti barnamenningar-

miðstöðvar þar til að hún var lögð niður og safnið fært inn í borgarlistasafnið (Grip, munnleg 

heimild, 26. janúar 2010). Taylor og Bogdan (1998, 26-27) benda á að rannsakendur í 

eigindlegum rannsóknum endurmeti gjarnan val sitt á tilvikum og bæti við tilvikum ef þeir 

telji það þjóna rannsókninni. Það sé samkvæmt aðferðafræði fræðilegs vals. Höfundur taldi 

samstarfslíkan barnamenningamiðstöðvar geta hjálpað niðurstöðum rannsóknarinnar og bætti 

því samstarfslíkani Barnamenningarmiðstöðvar inn í rannsóknina.   

Barnalistahátíðin í Leicester var valin sem raundæmi að tilllögu Sifjar Gunnarsdóttur, 

forstöðumanns Höfuðborgarstofu en hún hafði fyrir nokkrum árum verið í sendinefnd frá 

Reykjavíkurborg sem heimsótti listahátíðir á Bretlandseyjum, m.a. Spark barnalistahátíðina. 

Fleiri slíkar barnalistahátíðir eru til, en eru þá oftar en ekki haldnar í tengslum við stærri 

listahátíðir fullorðinna. Spark barnalistahátíðin hefur líka unnið sér sess og vakið athygli fyrir 

gæði starfsemi sinnar (Sif Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 7. september 2009). 

Viðtöl voru stór hluti rannsóknarinnar. Rannsakandi fór til Svíþjóðar og Englands og 

heimsótti tilviksstofnanirnar og tók viðtöl við stjórnendur þeirra, næstu yfirmenn/embættis-

menn og skólastjóra og kennara valinna skóla sem höfðu starfað með stofnunum. Viðmæl-

endur voru valdir eftir aðferðum fræðilegs vals (e.theoretical sampling). Fræðilegt val er 

þegar viðmælendur eru valdir vegna sérfræðiþekkingar og/eða búa yfir sértækri reynslu sem 

þarf til að uppfylla markmið rannsóknarinnar (Creswell 2007, 125). Viðmælendur í stjórn-

sýslu og skólum voru valdir af þessum tengiliðum rannsakanda og þeir höfðu milligöngu um 

að setja upp viðtalsskema. Viðmælendur í skólum voru valdir þannig að í Svíþjóð valdi safn-

stjóri barnamyndasafnsins skóla til viðtals en í Englandi sendi stjórnandi barnalistahá-
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tíðarinnar fyrirspurn til þeirra skóla sem hann hafði unnið með og þeir höfðu síðan samband 

aftur við hann og buðu viðtal. Slík aðferð við val viðmælenda hefur verið kölluð „snjóbolta-

val“ (e. snowballing eða snowball samples) (Hoyle, Harris og Judd, 188).  

Um var að ræða heimildaviðtöl sem voru aðallega hugsuð sem upplýsingaöflun og 

hálfopin/óstöðluð einstaklingsviðtöl eftir aðferðum eigindlegrar aðferðafræði. Viðtalsrammar 

voru útbúnir með þessar tvær gerðir viðtala í huga (sjá viðtalsramma í viðauka I og II). Tólf 

viðtöl voru tekin eftir viðtalsrömmum, fimm í Svíþjóð og sjö í Englandi. Lista yfir við-

mælendur er að finna í yfirliti um munnlegar heimildir í viðauka III.  

Notaður var tvenns konar viðtalsrammi sem sjá má í viðauka I og viðauka II. Annar (sjá 

viðauka I) var notaður í viðtölum við stjórnendur og embættismenn stofnana og stjórnsýslu en 

hinn (sjá viðauka II) notaður í viðtölum við skólastjóra. Helga Jónsdóttir (2003, 76) bendir á 

að spurningar í viðtalsramma séu ekki endilega þær sömu og eiginlegu rannsóknarspurningar 

vegna þess að rannsóknarspurningar geta falið í sér flókin hugtök sem eru þátttakendum 

framandi. Viðtalsramminn í þessari rannsókn var notaður sem viðmið, til að halda rannsak-

anda eins hlutlausum og unnt var og fá samanburðarhæf svör. Hann var byggður upp út frá 

þeim kenningagrunni sem rannsakandi var búinn að ákveða að nota til greiningar, án þess þó 

að hugtök kenninganna væru sett beint fram í spurningunum. Þegar á leið rannsóknina þótti 

rannsakanda þörf á að útbúa sérstakan viðtalsramma fyrir skólana um samskipti þeirra við 

stofnanirnar (sjá viðtalsramma II). Hann var notaður fremur nákvæmt í viðtölum við 

skólastjórana og var unninn upp úr hinum viðtalsrammanum (I). Öll viðtöl eftir viðtals-

römmum voru hljóðrituð og afrituð.  

Ákvörðun um notkun á viðtali sem gagnasöfnunaraðferð byggist fyrst og fremst á því að 

viðtal muni vera öflugasta aðferðin til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar hafa 

verið fram (Helga Jónsdóttir 2003, 67). Í tilfelli þessarar rannsóknar er ljóst að það að taka 

viðtöl við fólkið á staðnum gefur besta mynd af rekstrinum og þeim grunni sem hann byggist 

á. Um er að ræða sérhæfða starfsemi sem ekki liggja opinberlega fram miklar upplýsingar um 

og ekki hefur verið fjallað mikið um fræðilega. Einnig eru báðar stofnanirnar sem eru til 

rannsóknar ungar og stjórnendur þeirra hafa verið þar frá upphafi eða staðið fyrir því að stofn-

anirnar eru það sem þær eru í dag. Auk þess var líklegt að fá betri upplýsingar frá viðmælend-

um augliti til auglitis þar sem flæði varð á milli spyrjanda og viðmælanda og auðveldara var 

fyrir rannsakanda að bregðast við óvæntum svörum og fá nánari útskýringar ef svör voru 

óljós. Með því að taka viðtöl var reynsla viðmælenda einnig virt og sýnt fram á að hún skipti 

máli, en það byggði upp ákveðna jákvæðni í garð rannsóknarinnar hjá viðmælendum. 

Tilgangur viðtala var að fá upplýsingar um stofnanirnar, kanna yfirfærslumöguleika starfsemi 
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þeirra, kanna hvernig svörin samræmdust þeim kenningum og tilgátum sem lagt var upp með 

í byrjun, og kynnast viðhorfum til stofnananna út frá mismunandi aðilum.  

Tölvupóstur var notaður til að afla frekari gagna og fá staðfestingar á ákveðnum 

álitamálum sem upp komu við vinnslu viðtalanna. Mikilvægt er að fá sem réttastar upplýs-

ingar og eru samskipti í gegnum internetið fljótleg og örugg leið til þess, sérstaklega þegar um 

er að ræða stofnanir í öðrum löndum. Upplýsingar í gegnum tölvupóst eru flokkaðar sem 

munnlegar heimildir og er vísað til í texta og settar fram sem slíkar í viðtalalista (í viðauka 

III).  

Kenningarnar eru notaðar til að greina þessar þrjár stofnanir (Svenska barnabildarkivet, 

The Spark Children‟s Arts Festival og Eskilstuna Barnkulturcenter) og kanna styrkleika og 

veikleika þeirra í samstarfi við skóla með það hagkvæma markmið að leiðarljósi að komast að 

niðurstöðu um hvort slík samstarfslíkön geti nýst hér á Íslandi til að bregðast við niðurstöðu 

rannsóknar Anne Bamford um að sýningar- og gagnrýniþætti listkennslu í grunnskólum á 

Íslandi sé ábótavant og bæta listkennslu í þeim þáttum.  
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4. Barnalistahátíðin Spark (e. Spark Children’s Arts Festival) 

Barnalistahátíðin Spark í Leicester á Englandi er tveggja vikna sumarhátíð sviðslista og 

sjónlista fyrir börn frá aldrinum 0–13 ára. Listahátíðarform er form sem vert er að skoða í því 

samhengi að finna fýsilegt samstarfslíkan skóla og liststofnana til að auka gæði listkennslu 

skólanna á sýningar- og gagnrýnihluta hennar. Spark hefur starfað í samstarfi við skóla frá 

árinu 2003. Má ætla að stofnunin hafi á þeim tíma aflað sér þekkingar og reynslu sem mikils-

vert er að fá aðgengi að til að finna út hvernig best megi uppfylla þau markmið sem sett eru í 

rannsókninni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4: Forsíða bæklings Spark barnalistahátíðar2010 (The Spark Children’s Arts Festival, e.d.) 

 

Spark barnalistahátíðin er haldin í maí og/eða júní ár hvert í tengslum við miðannarfrí 

grunnskólanna. Önnur vika hátíðarinnar er þannig haldin meðan börnin eru í fríi og dagskráin 

þá viku því frekar fjölskyldumiðuð og hin vikan þegar börnin eru í skólanum og er boðið upp 

á meira samstarf við skólana þá viku. Í ár, árið 2010, var haldin 8. Spark barnalistahátíðin en 

fyrsta hátíðin var vikulöng hátíð haldin vorið 2003. Viðburðir á hátíðinni eru yfirleitt annað 

hvort alveg niðurgreiddir eða að hluta til. Skólar þurfa að borga ákveðna upphæð fyrir að fá til 

sín sýningar á hátíðinni en þeir borga aldrei fullt gjald, Spark niðurgreiðir alltaf sýningar til 

skóla að hluta. Á hátíðinni er oft efnt til teiknisamkeppna þar sem verðlaun eru miðar á 

viðburði. Hátíðin hefur einnig boðið upp á námskeið fyrir kennara, bæði innan og utan þeirra 

vikna sem hátíðin stendur yfir (Bianchini, munnleg heimild, 28. janúar 2010).  

Barnalistahátíðin Spark var stofnuð sem einstakt verkefni af Ellen Bianchini 

listrekstarfræðingi (e. Art Manager). Binanchini fékk þá styrk til að framkvæma hugmynd 

sína um vikulanga barnalistahátíð. Fyrstu árin rak hún hátíðina ein frá heimili sínu og þurfti 

að sækja um styrk til enska listráðsins (e. Art Council England) og Leicester-borgar á hverju 

ári (Bianchini, munnleg heimild, 28. janúar 2010). Tveimur árum síðar var hátíðin styrkt með 



33 

 

árlegum föstum styrkjum, bæði frá listráðinu og borginni og var aðsetur hennar flutt aðsetur í 

Miðstöð skapandi fyrirtækja (e. Leicester Creative Business Depot) í húsnæði í eigu 

Leicester-borgar. Hátíðin hefur nú tvo starfsmenn í fullu starfi og svo marga fleiri, bæði 

launaða starfsmenn og sjálfboðaliða sem koma inn tímabundið í kringum framkvæmd 

hátíðarinnar og við undirbúning hennar. Rekstrarform Spark er svokölluð „non–profit“ 

sjálfseignarstofnun eða góðgerðastofnun (e. Charitable Trust) (Bianchini, munnleg heimild 

28. janúar 2010).
4
  

Ellen segir meginmarkmið hátíðarinnar vera að kynna fyrir börnum listir af háum 

gæðaflokki, leyfa þeim að fá jákvæða upplifun af listum og mynda jákvæða tengingu við 

listir. Fyrir utan að verða góð minning geti slík upplifun orðið til þess að börn leiti oftar í 

listina til gleði og ánægju seinna meir í lífinu. Hún segir mjög mikilvægt að hátíðin bjóði upp 

á fjölbreytileg verk, alveg frá hefðbundnum verkum, eins og t.d. Rauðhettu í 

brúðuleikhúsútfærslu, yfir í þungmeltari og meira tilraunamiðuð verk. Aðalatriðið sé að 

börnin skemmti sér; að þau hugsi aldrei: „Mig langar að fara út, ég ætla aldrei að fara aftur á 

svona.“ Ellen segir skipuleggjendur slíkra viðburða bera mikla ábyrgð, varðandi að velja ekki 

atriði sem fæla börn frá listum.  Hún segir slíkt ekki felast í að leggja fram fyrir börnin alltaf 

það auðmeltanlegasta sem er í boði, það sé ekki endilega erfitt að bjóða börnum upp á 

framúrstefnuverk. Það séu frekar foreldrar og skólastjórar sem hugsi sig um áður en fjárfest er 

í slíkum viðburði. Þetta sé meginverkefni listræns stjórnanda og það að bjóða börnum aldrei 

upp á annað en sýningar eða viðburði af hæsta gæðaflokki (Binachini, munnleg heimild 28. 

janúar 2010). 

Dawson Smith, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra hátíðasviðs Leicester, segir að gæði í 

vinnubrögðum Ellenar hafi verið það sem ráðamenn í borginni tóku sérstaklega eftir við 

upphaf starfseminnar sem hafi mjög líklega orðið til þess að borgin ákvað að styrkja hana á 

þeim tíma. Verkefnið hafi verið ungt en Ellen hafi sýnt ótrúlega elju í kynningu og gæði í 

framsetningu sýninga. Hann sagðist ætla að styrkur borgarinnar hafi hjálpað til við að koma 

Spark á fastan styrk hjá enska listráðinu, þar sem styrkur frá borginni þætti ákveðinn 

gæðastimpill á verkefni (Smith, munnleg heimild, 28 janúar 2010).  

Í sama streng tekur skólastjóri í yngri barna skóla (e. Primary School) í Leicester, en 

hann talar einnig um hversu hár gæðastaðall sé á sýningum og viðburðum sem tengjast Spark-

barnalistahátíðinni. Það sé ein af meginástæðum þess að hann kjósi að eiga í samstarfi við 

hátíðina fyrir sína nemendur (skólastjóri 1, munnleg heimild 29. janúar 2010). 

                                                 
4
 Sjá nánar í kafla. 4.1. um stjórnskipulag barnalistahátíðarinnar 



34 

 

Í markaðsáætlun Spark eru sagt frá því að um 100 viðburðir séu haldnir þær tvær vikur 

sem hátíðin varir. Það séu leikhús- og dansverk frá alþjóðlegum fyrirtækjum, tónlistarvið-

burðir, gagnvirkir viðburðir eins og Babyfest og Sculpture Weekend og aðrir viðburðir eins og 

söguupplestrar, ljóðaflutningur og sirkus. Á hátíðinni 2007 tóku yfir 11.000 manns (fullorðnir 

og börn) þátt í viðburðum hátíðarinnar (The Spark Children‟s Arts Festival, 2008, 2-3). 

Eftirfarandi tafla sýnir nýrri tölur eða fjölda viðburða og aðsóknartölur á hátíðinni 2008 og 

2009 (The Spark Children‟s Arts Festival 2009b):   

 

 

Tafla 3: Yfirlit um aðsókn á viðburði 2008 og 2009 (The Spark Children’s Arts Festival 2009b) 

2008 Fjöldi viðburða Fjöldi þátttakenda 

Leikhús 30 4.463 

Skólar 22 2.409 

Á dyraþrepi þínu (e. On Your Doorstep) 42 5.837 

Hádegi 1 120 

Alls 101 12.829 

   

2009   

Leikhús 49 7.881 

Skólar (inn í því 31 vinnustofa) 61 4.065 

Á dyraþrepi þínu 23 1.921 

Hádegi 1 1.170 

Alls 134 15.037 

 

Augljóst er að heildarfjöldi þeirra sem taka þátt í hátíðinni hefur aukist, úr rúmlega 

12.000 árið 2008 í rúmlega 15.000 árið 2009, þrátt fyrir versnandi efnahagsástand.  

Í yfirlitsskýslu Spark um hátíðina árið 2009 kemur fram eftirfarandi tafla yfir gerð 

fyrirtækja sem tóku þátt í hátíðinni, um hvaða listform og hvernig viðburði var um að ræða 

(The Spark Children‟s Arts Festival 2009b):  
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Tafla 4: Fyrirtæki, listgreinar and tegund viðburða  

(The Spark Children’s Arts Festival 2009b) 

Fyrirtæki Fjöldi 

Alþjóðleg  4 

Innlend  17 

Innan svæðis (e. Regional) 1 

Listamenn frá Leicester 6 

Listgreinar  

Leikhúsfyrirtæki  9 

Dansfyrirtæki  1 

Leikbrúðufyrirtæki 4 

Tónlistarviðburðir 2 

Sjónlistaviðburðir 2 

Sirkusviðburðir 2 

Söguupplestur 1 

Tegund viðburða  

Sviðslistir 101 

Meðfylgjandi vinnustofur 31 

Gagnvirkir 4 

 

Greinilegt er ef tölurnar á töflu 4 eru skoðaðar, að barnalistahátíðin er að mestu leyti 

hátíð sviðslista. Ekki kemur þó fram hvernig unnið er á vinnustofum (e. workshop), hvort um 

er að ræða vinnu með börnunum við sviðslistir eða sjónlistir. Í skýrslunni eru 6 viðburðanna 

taldir til framúrstefnulegra verka (e. Challenge Pieces). Babyfest og Say it with Sculpture eru 

taldir til gagnvirkra fjölskylduviðburða (The Spark Children‟s Arts Festival 2009b). Babyfest 

er mjög sérstæður viðburður þar sem Nýlistasafn Leicester (e. Leicester City Gallery) í 

samstarfi við leikskóla á svæðinu, skipuleggur leiksvæði fyrir mjög ung börn, þar sem þau fá 

að leika sér á óhefðbundinn skapandi hátt með efni sem þau hafa vanalega ekki aðgang að. 

Þannig fá þau til dæmis að leika með rautt matargel (e. Jello), hrísgrjón og málningu og mega 

sulla eins og þau lystir. Yfir 1.100 manns sóttu viðburðinn árið 2009 þær fimm klst. sem hann 

stóð yfir (Jaques, munnleg heimild, 29. janúar 2010). Say it with Sculpture er mjög vinsæll 

fjölskylduviðburður sem haldinn er á lóð fallegs herragarðs þar sem nú er til húsa listmiðstöð 

fyrir skóla í hverfinu. Myndhöggvarar eru að störfum í garðinum eina helgi og þangað geta 
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fjölskyldur komið og útbúið skúlptúra úr ýmsum efnum með hjálp listamannanna. Ellen segir 

þessa helgi vera orðna ómissandi hluta hátíðarinnar og mikil ásókn á hana, sé veðrið gott, 

enda sé enginn aðgangseyrir að þessum viðburði (Bianchini, munnleg heimild, 28. janúar 

2010).  

Allir viðmælendur rannsóknarinnar töldu Spark barnalistahátíðina vera mikils virði fyrir 

samfélagið í Leicester, þó sérstaklega fyrir barnafjölskyldur og skóla. Dawson Smith segir 

Leicester vera mjög fjölmenningarlega (e. multicultural). Í Leicester búa tæpl. 280.000 

manns. Margar menningarhátíðir eru vegna þessa haldnar í borginni og hún gefur sig út fyrir 

að vera „borg hátíðanna“. Einnig er nú verið að gera sérstakt átak í að sameina hin ólíku 

þjóðarbrot sem þar búa undir slagorðinu „ONE LEICESTER“. Spark barnalistahátíðina segir 

hann falla í báðum tilfellum vel inn í þessar áherslur borgarinnar. Dawson segir að í svo 

blönduðu samfélagi sé mikilvægt að börn fái að gera eitthvað saman án tillits til uppruna eða 

kyns. Spark sé einmitt vettvangur til þess. Það sé líka ekki verra þegar stjórnmálamenn geta 

bent á Spark séu þeir spurðir hvort þeir séu að gera eitthvað fyrir börnin í samfélaginu (Smith, 

munnleg heimild 28. janúar 2010). 

Hazel Townsend, verkefnisstjóri í stofnuninni The Mighty Creative
5
, sem vinnur í níu 

sveitarfélögum og 260 skólum, segir mikilvægi Spark barnalistahátíðar fyrir Leicester m.a. 

liggja í því að vegna hennar myndist tengslanet fólks sem vinnur með börnum og fyrirtækjum 

í listgeiranum. Það gefi ákveðna möguleika sem ekki gefist á svæðum þar sem slík starfsemi 

er ekki í boði (Townsend, munnleg heimild, 28. janúar 2010). 

 

Mér finnst íbúar Leicester mjög heppnir að Spark barnalistahátíðin sé staðsett í 

þeirra borg. Spark hefur mjög gott orð á sér [...] hún [barnalistahátíðin] tengir 

saman mörg mismunandi listform og margar stofnanir og fyrirtæki. Yfirvöld 

borgarinnar eru mjög ánægð með að börnum og ungmennum séu gefin þessi 

tækifæri (Townsend, munnleg heimild, 28. janúar 2010). 

 

Spark er með heimasíðu, ljósmyndasíðu á Flickr, auk þess að nota samskiptavefina 

Facebook og Twitter til að koma starfsemi sinni á framfæri. Tala heimsókna á heimasíðu jókst 

um 769% í maí og 585% í júní á milli áranna 2008 og 2009 (The Spark Children‟s Arts 

Festval, 2009b). Ánægja íbúa Leicester með hátíðina kemur berlega fram á Facebook síðunni 

(The Spark Children„s Arts Festival, 2010):  

 

                                                 
5
 Sjá nánari umfjöllun um The Mighty Creative í kafla 4.4 
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 My family enjoys the Spark Festival because it exposes our children to not only 

lots of fun but also a variety of cultural and artistic learning experiences. It's 

something everyone must know about – it's great! Thank you (Asma Mulla, 

Facebook, 26. júní, 2010). 

 

Thank you to all involved in this years fantastic festival – we had a fab time as 

always with loads to do for the children – can't wait till next year! Thanks again 

(Lesley Johnsons, Facebook, 18. júní, 2010). 

 

My family love Sparks festival BECAUSE IT´S GREAT! BABY FEST is perfect 

for my toddler lots of space to run and get mucky and chill out and do what ever 

she wants ! love it .. fun for all the family! there is stuff for everyone – 

everywhere! (Joe Crofton, Facebook, 17. júní 2010).  

 

Þrátt fyrir að íbúatala Leicester sé svo há eru einungis 107 vinir á síðu barnalistahátíðar-

innar á Facebook. Síðan var sett upp 20. apríl síðastliðinn, aðeins rúmum mánuði á undan 

opnun hátíðarinnar, svo ekki er hægt að álykta um hvort um er að kenna litlum tíma, litlum 

áhuga íbúa Leicester á samskiptaforritinu Facebook, litlu aðgengi íbúa að vefmiðlum eða 

litlum áhuga íbúa á hátíðinni. Fjöldinn er engu að síður lítill á síðunni miðað við fjölda íbúa í 

borginni (Spark Children‟s Arts Festival, 2010). 

Ellen segist ekki telja hátíðina mjög stóra á mælikvarða hátíðanna í borginni, hún hafi 

ákveðið að leggja peninga í gæði viðburða fremur en frekari markaðssetningu. Hátíðin nái þó 

vel til ákveðins hóps, barnafólks og fólks sem vinnur við uppeldi og menntun í borginni. 

Draumurinn sé að hafa sérstaka deild sem vinni náið með skólunum árið um kring. Það hafi 

þó ekki tekist enn af fjárhagsástæðum (Bianchini, munnleg heimild, 28. janúar, 2010). 

Hugmyndina að stofnun Spark barnalistahátíðarinnar segist Ellen hafa fengið í fyrra 

starfi sínu fyrir fyrirtæki í leikhúsbransa í Liverpool, sem vann á mjög skemmtilegan hátt með 

börnum og skólum. Hún hafi orðið fyrir miklum áhrifum af því að sjá hvað hægt væri að gera 

með börnum og fyrir börn, nýsköpunina, gæðin og útvíkkun takmarkana. Að auki hefði hún 

sem barn farið mikið í leikhús og haft mikla gleði af, bæði þá og síðar. Henni fyndist því mjög 

mikilvægt að auka aðgengi barna að slíkum viðburðum og upplifunum. Hún hafi viljað leggja 

sitt af mörkum til þess. Á þeim tíma sem hún byrjaði hafi efnahagsaðstæður verið góðar og 

hún gripið þau tækifæri sem buðust á þeim tíma (Bianchini, munnleg heimild, 28. janúar, 

2010). 
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4.1 Stjórnskipulag barnalistahátíðarinnar 

Barnalistahátíðin Spark er sjálfseignarstofnun eða góðgerðarstofnun (e. Charitable Trust). The 

Charity Commission er sú stjórnsýslustofnun sem sér um allar sjálfeignarstofnanir. Sjálfseign-

arstofnun þarf skv. enskum lögum að uppfylla ákveðin skilyrði. Stofnunin þarf að setja 

ákveðna peningaupphæð í sjóð og ákveða mjög skilmerkilega í stofnskrá (e. Trust Deed) 

hvernig þeim sjóði skuli ráðstafað. Slíkar stofnanir geta einnig haft aðrar samþykktir (e. 

Statues) og/eða nánari reglugerðir (e. Bylaws). Sjálfseignarstofnuninni er venjulega sett stjórn 

(Board of Trustees) sem á að líta eftir því að peningum sé aflað og þeim eytt í samræmi við 

reglurnar. Ef starfsemi sjálfseignarstofnunarinnar er góðgerðatengd (menntun, heilsugæsla 

o.s.frv.) geta ráðamenn hennar sótt um til Charity Commission að sjálfseignarstofnunin fái 

góðgerðastöðu og verði það sem kallað er Charitable Trust eða Registered Charity hjá 

Charity Commission. Þá þarf stofnunin t.d. ekki að greiða tekjuskatt en verður hins vegar að 

lúta eftirliti og reglum Charity Commission. Þetta er algengt fyrirkomulag á rekstri lista- og 

menningarstofanna í Bretlandi, a.m.k. þess hluta stofnananna sem falla undir góðgerðar-

skilgreininguna (The Charity Commission, e.d).  

Barnalistahátíðin Spark hefur 7 manna stjórn (e. Trustees), sem ber lagalega ábyrgð á 

starfsemi stofnunarinnar. Seta í stjórninni er ólaunuð. Í upphafi starfseminnar fékk stofnandi 

Spark aðstoð frá konu að nafni Carmel Langstaff, sem vann í Miðstöð skapandi viðskipta í 

Leicester (e. Leicester Creative Business Depot). Hún bauðst til að leiða stofnunina fyrir 

vinnuhópinn, þar sem ekki er hægt að sækja um styrki sem einstaklingur, heldur einungis sem 

stofnun. Hún vann ötullega að þessari hlið mála og er nú stjórnarformaður Spark. Val í stjórn 

Spark hefur verið þannig háttað að framkvæmdastjóri og sitjandi stjórnarmenn hafa sóst eftir 

fólki til að sitja í stjórninni. Reynt hefur verið að fá fólk með mismunandi bakgrunn og/eða 

menntun á sviði kennslu, markaðsmála, lista, forritunar, rekstrar, fjármála, viðskipta, lögfræði, 

og einhverja sem hafa góð sambönd í stjórnsýslunni. Ellen Bianchini, stofnandi Spark, er 

forstjóri (e. Director), og getur sem slík ekki setið í stjórninni. Auk hennar er einn starfsmaður 

í fullu starfi og hefur hann starfsheitið framkvæmdastjóri (e. General Manager). Ellen er 

listrænn stjórnandi hátíðarinnar, fer hún bæði innanlands og erlendis og skoðar sýningar 

(aðallega sviðslistir) og velur og semur um þær sem henni finnast standast  þær gæðakröfur 

sem hátíðinni eru settar. Einnig stjórnar hún öllum sem inna launaða vinnu af hendi fyrir 

hátíðina en framkvæmdastjórinn stjórnar sjálfboðaliðum. Oftar en ekki koma margir 

sjálfboðaliðar til að vinna á hátíðinni frá háskólanum í Nottingham og háskólanum í Leicester. 

Ellen ber einnig ábyrgð á verkefnum í samstarfi við skóla og aðrar stofnanir hins opinbera. 

Aðrir launaðir starfsmenn sem koma að rekstrinum eru „freelance“/verktakar, eða vinna 
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aðeins hluta úr ári. Þannig vinnur markaðsstjóri hátíðarinnar (e. Marketing Manager), sem 

útbýr kynningarefni o.fl. frá byrjun janúar ár hvert, nokkra daga í viku, fram yfir hátíðina í 

byrjun sumars. Einnig vinnur starfsmaður að samskiptum við fjölmiðla hluta úr ári. 

Starfsmaður sem vinnur að fjáröflun og styrkjaöflun (e. Sponsorship and Development 

Manager) kemur inn einu sinni í viku og laun hans eru eingöngu árangurstengd, þ.a. hann fær 

greidda þóknun af þeim framlögum sem hann nær að afla. Eins og gefur að skilja koma flestir 

að vinnunni við undirbúning rétt fyrir hátíðina og við framkvæmd hennar (Bianchini, 

munnleg heimild, 28. janúar 2010). Á eftirfarandi mynd má sá uppbyggingu í stjórnun 

barnalistahátíðarinnar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 5. Skipurit Spark barnalistahátíðarinnar 
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listahátíðarformið söluvænna, vinsælla og fékk meiri athygli fjölmiðla en venjuleg starfsemi 

liststofnana (Frey, 2003, 74-75). Ólafur Kvaran, listfræðingur og fyrrverandi forstöðumaður 

Listasafns Íslands, segir listahátíðarformið vera mun meira spennandi fyrir rekstraraðila og 

stjórnmálamenn heldur en dagleg starfsemi safna og sviðslistastofnana. Þrátt fyrir að 

hátíðirnar byggist oft á grunnvinnu stofnananna og séu oftar en ekki í miklu samstarfi við þær 

(Ólafur Kvaran, munnleg heimild, 1. júní 2010). Það má þannig ætla að það sé árangursríkt 

fyrir liststofnanirnar að vera í samstarfi við listahátíðar til að vekja athygli á starfsemi sinni og 

fá betra aðgengi að fjölmiðlum. Dawson Smith, aðstoðamaður framkvæmdastjóra hátíðasviðs 

Leicester, fullyrðir að framsetning á nafni/vörumerki hátíðarinnar Spark og sú ákvörðun að 

kalla verkefnið barnalistahátíð sé að stórum hluta ástæðan fyrir velgengni hátíðarinnar. Það að 

verkefnið sé listahátíð barna hafi mun meiri sjarma en ef verkefnið hefði verið kynnt sem 

kennslumiðað verkefni fyrir börn. Þá hefði það líklega lent frekar inn á borði menntasviðsins 

og væri að líkindum búið að skera það niður fyrir löngu (Smith, munnleg heimild, 28. janúar 

2010). Ellen segir að liststofnanir í Leicester sýni mikinn áhuga á samstarfi við hátíðina. Hún 

hafi því unnið með liststofnunum, t.d. leikhúsum og listasöfnum. Þannig hafi til að mynda 

stærsta leikhús borgarinnar hýst sýningar hátíðarinnar og Nýlistasafn borgarinnar tekið þátt í 

að þróa ótrúlega skemmtilegan viðburð, Babyfest, sem áður hefur verið lýst í kafla 4 og sem 

nú er orðinn fastur viðburður á hátíðinni (Bianchini, munnleg heimild, 28. janúar 2010).  

4.2 Samsetning fjármögnunar barnalistahátíðarinnar 

Barnalistahátíðin Spark er rekin með styrkjum frá opinberu fé og sjálfsaflafé. Helsta 

undirstaða fjármögnunar er fastur styrkur frá enska listráðinu (e. Arts Council England) að 

upphæð 70.000 pund árlega og 9.000 pund frá borgarráði Leicester. Veltan á síðasta ári varð 

þó 130.000 pund þannig að sjálfsaflafé stofnunarinnar hefur verið 51.000 pund það ár 

(Bianchini, munnleg heimild, 28. janúar 2010). Í bæklingi Spark árið 2009 kemur fram að það 

séu 6 kostunaraðilar (e. Funders) fyrir utan Listráð Englands og Leicester-borg. Þar inni í eru 

m.a. Leicestershire County Council, Blaby District Council, North West Leicestershire 

District Council, Charnwood sem allt eru opinberir aðilar. Happdrætti (e. Big lottery fund og 

Lottery grants for local groups) eru einnig talin til kostunaraðila hátíðarinnar. Að auki eru 

taldir upp nokkrir lykilsamstarfsaðilar. Helsti viðskiptasamstarfsaðili (e. Key Business 

Partner: At your School) er Alliance Leicester, sem er banki. Viðburðasamstarfsaðilar 

(e.Event Partners) eru Barclays Commercial sem einnig er banki og Highcross Leicester sem 

er verslunarmiðstöð. Samstarfsaðili í fjölmiðlum (e. Media Parter) er útvarpsstöðin Takeover 

radio, samstarfsaðili í prentun (e. Print Partner) er fyrirtækið Taylor Bloxham, samstarfsaðili 
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um pappír (e. Paper Partner) er Premier Beswick og opinbert hótel listahátíðarinnar er The 

Belmont Hotel. Neðst í upptalningunni eru þrjú fyrirtæki sem kölluð eru vinir hátíðarinnar (e. 

Friends of the Festival): J.P. Boden & Company Ltd, sem er póstverslun, Harding Machine 

Tools Ltd., sem er fyrirtæki í byggingariðnaði og Puffin Books, sem er bókaútgáfa (Spark 

Children‟s Arts Festival, 2009). Sumir styrkir eru í formi afsláttar, t.d. gefur prentsmiðjan 

Spark 50% afslátt og kemst þannig inn í bæklinginn sem samstarfsaðili í prentun. Einnig fær 

Spark góðan samning við hótel fyrir þá listamenn sem koma langt að og þurfa gistingu. Árið 

2009 hefur það augljóslega verið við Belmont-hótelið. Engar tekjur eru af miðasölu, þar sem 

hagnað af henni fær sá staður eða sú stofnun sem leggur til húsnæðið. Þannig fær leikhús sem 

sýnir viðburð á hátíðinni allan ágóða af miðasölu á þann viðburð. Skólar þurfa að borga Spark 

ákveðna upphæð fyrir að fá til sín sýningar á hátíðinni en þeir borga aldrei fullt gjald því 

Spark niðurgreiðir allar sýningar til skóla (Bianchini, munnleg heimild, 28. janúar 2010).  

Spark barnalisthátíðin leigir skrifstofuaðstöðu af borginni í húsnæði Miðstöðvar 

skapandi viðskipta í Leicester (e. Leicester Creative Business Depot) fyrir 4.000 pund á ári.  

Stjórn Spark setur fram fjármála- og stjórnunarstefnu (e. Financial Management and 

Controls Policy) sem er endurskoðuð reglulega. Síðasta útgáfa stefnunnar frá febrúar 2010 

(The Spark Children‟s Arts Festival, 2010a) fjallar um áætlun stofnunarinnar um hvernig hún 

hagi starfsemi sinni í þá átt að uppfylla þau lög sem um hana gilda. Þar er einnig talað um að 

fjárhagsár stofnunarinnar sé frá 1. september til 31. Ágúst og fylgir þannig skólaárinu fremur 

en almanaksári. Talað er um hverjir skulu vera prófkúruhafar og hvernig gengið sé frá 

greiðslum sem stofnunin þarf að inna af hendi. Verksvið forstjóra og stjórnar í fjárumsýslu 

eru skilgreind og talað um reglur varðandi útlagðan kostnað starfsmanna og bílastyrki.  

4.3 Tengsl menningar- og menntastefnu við rekstur barnalistahátíðarinnar 

Þar sem Barnalistahátíðin Spark er komin í hóp stofnana sem Listráð Englands (e. Arts 

Council England) styrkir reglulega (regurarly based) þarf stofnunin að vera með mjög skýr 

markmið og stefnu. Það fylgir því rekstarfyrirkomulagi að vera góðgerðar-

stofnun/sjálfseignarstofnun, auk þess sem listráðið gerir miklar kröfur til stofnana sem það 

veitir fasta styrki.  

Í stefnuskjali listráðsins í málefnum barna og ungmenna (upp að 25 ára aldri) (Arts 

Council England, 2005, 10) kemur fram að listráðið styrkir reglulega yfir 1.100 liststofnanir, 

venjulega með endurskoðun á þriggja ára fresti. Spark þarf þannig að leggja fram 

viðskiptaáætlun til a.m.k. þriggja ára í senn til að viðhalda styrknum.  
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Einnig kemur fram í stefnuskjali Listráðs Englands að það vinni þar að auki verkefni að 

eigin frumkvæði, deili út styrkjum til einstaka verkefna og vinni með ráðuneytum og deildum 

annarra sviða að sameiginlegum verkefnum (Arts Council England, 2005, 10).  

Í kaflanum Children, young people and the art: our vision kemur fram eftirfarandi sýn 

ráðisins (Arts Council England, 2005, 6): 

 

We believe that everyone in England, through early childhood to young adulthood 

and beyond, should engage with the highest quality of arts and creative 

experiences [...] opportunities that stimulate a lifelong passion for the arts and a 

lifetime involvement as reflective and critical spectators and/or as creative 

practitioners in and beyond the arts (Arts Council England, 2005, 6). 

 

Þessi sýn passar við það sem forstjóri Spark segir vera eitt af aðalmarkmiðum 

stofnunarinnar, að gefa börnum tækifæri á að njóta lista í hæsta gæðaflokki með það fyrir 

augum að skapa þeim jákvæða reynslu og mögulega áhuga á listum það sem eftir er 

(Bianchini, munnleg heimild, 28. janúar 2010). 

Í stefnu ráðsins kemur einnig fram sterk sýn um aðkomu skólakerfisins: „Artists and 

other creative professionals and those in sectors that collaborate with the arts – such as the 

education, health and youth justice sectors – can facilitate exciting, inspirational and 

challenging activity by, with and for children and young people“ (Arts Council England, 

2005, 6). Verkefnið Creative Partnership eða skapandi samstarf er verkefni sem enska 

listráðið tók að sér að framkvæma eftir að fram hafði komið gagnrýni á námskrá 

grunnskólanna frá 1988 fyrir að þrengt hafi verið að skapandi greinum og kennslu í skólunum 

(Education and Skills Committee, 2007, 3). Námskrá grunnskóla er sett fram í fjórum 

aldurstengdum lykilstigum (e. key stages). Fyrsta lykilstig er fyrir nemendur 5 til 7 ára (key 

stage 1), annað lykilstigið nemendur milli 7 og 11 ára (key stage 2), þriðja lykilstigið 

nemendur 11 til 14 ára (key stage 3). Fjórða lykilstigið er fyrir nemendur á aldrinum 14 til 16 

ára (key stage 4) en á því stigi er ekki sérstök námskrá í listum og hönnun. Í lok hvers stigs 

fara nemendur í samræmd próf í a.m.k. ensku og stærðfræði (National Curriculum, e.d.). 

Ríkið setur viðmið um árangur í þessum tveimur greinum á hverju stigi og gengur hart eftir 

því að þau viðmið náist. Það hefur átt stóran þátt í aða ýta skapandi greinum til hliðar í 

skólastarfinu (skólastjóri 1, munnleg heimild, 29. janúar 2010). Til að bregðast við þessari 

gagnrýni setti ríkisstjórnin af stað Creative Partnership sem verkefni til tvegga ára, árið 2002 

á 16 skólasvæðum. Fleiri svæði voru svo tekin inn árið 2004 og verkefninu haldið áfram. 
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(Education and Skills Committee, 2007, 3). Creative Partnership er stjórnað af listráðinu. 

Markmið verkefnisins er að sýna fram á hið mikilvæga hlutverk sem sköpun og skapandi fólk 

getur haft á að umbreyta kennslu hinnar dæmigerðu námskár fyrir börn á öllum aldri og með 

mismunandi getu (Arts Council England, 2005, 15). Verkefnið fjármagnar atvinnumenn í 

listum og sköpun til að fara inn í skólana og vinna samhliða kennurum og nemendum, auk 

þess að bjóða upp á faglega þróun starfsmanna skóla og handleiðslu í sköpun í víðara 

samhengi endurbóta skólastofnana. Meirihluti fjármögnunar Creative Partnership kemur frá 

ráðuneyti menningarmála, fjölmiðla og íþrótta (e. Department for Culture, Media and Sport) 

en minnihluti kemur frá ráðuneyti barna, skóla og fjölskyldna (e. Department for Children, 

Schools and Families) (Education and Skills Committee, 2007, 3). Verkefnið hefur verið í 

þróun undanfarin ár og var rekstrarfyrirkomulagi þess breytt í apríl 2009. Nú er það rekið sem 

hluti af sjálfstæðri stofnun, sem ekki er rekin í hagnaðarskyni (e. non-profit) og er nú kallað 

The Mighty Creative. The Mighty Creative stendur fyrir fleiri verkefnum fyrir börn, ungt fólk 

og kennara, eins og Find your Talent, Ignition, MLA (Museum, Libraries, Archives) Strategic 

Commissioning o.fl. (The Mighty Creative, e.d.). Hazel Townsend, verkefnisstjóri 

stofnunarinnar í Leicester og Leicestershire, segir starfsemina ná yfir samstarf við 260 skóla 

rekna af hinu opinbera í Miðaustur- og Austur-Englandi. Í verkefnum Creative Partnership 

styrkir stofnunin skólana um 75% af kostnaði verkefnis en 25% kostnaðar fellur á skólana. 

Einnig þurfi skólarnir að útvega verkefnastjóra og greiða laun þeirra. Stefnt er að því að auka 

frjálsræði í áætlun verkefna, þannig að þau verði ekki eins niðurnjörvuð heldur geti þróast í 

skapandi umhverfi á sjálfsprottinn (e. organic) hátt. Hún segir um 130 skóla vera í Leicester 

en stofnunin hafi unnið með u.þ.b. helmingi þeirra í árið 2009. Meginmarkmið Mighty 

creative séu lík markmiðum Creative Partnership, að þroska börn í gegnum sköpun og listir 

til þess að örva sjálfstraust og skapandi hugsun með framtíðarhagsmuni barnanna og 

samfélagsins í huga. Hazel segist vinna mikið með Ellen, forstjóra Spark barnalista-

hátíðarinnar, m.a.vegna þess góða tengslanets sem hún hafi á svæðinu og þeirra gæða í vinnu-

brögðum og dagská sem Spark býður upp á (Townsend, munnleg heimild, 28. janúar 2010). 

Eins og sést á töflu 3 í kafla 4.1 og kemur fram í menntastefnu Spark vinnur Spark 

mikið í skólunum. 61 viðburður er skrásettur í skólum árið 2009 og rúmlega 4.000 

þátttakendur í þeim viðburðum. Það er aukning frá því árið áður þegar um var að ræða 22 

viðburði í skólum og rúmlega 2.000 þátttakendur. Margir þessara atburða hafa verið unnir í 

samstarfi við Creative Partnership-verkefnið (The Spark Children‟s Arts Festival, 2009a og 

2009b). Þróun starfsemi Spark er því greinilega í átt að auknu samstarfi við skóla.  
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Í stefnumörkun enska listráðsins er einnig fjallað um hagrænt gildi sköpunar og lista og 

fullyrt að menningariðnaðurinn sé sá hluti breska hagkerfisins sem sé í næstmestum vexti. Því 

ættu börn og ungt fólk að vera undirbúin til að taka þátt í þeirri þróun með því að þroska 

sköpun sína og listræna þátttöku (Arts Council England, 2005, 8). Í markmiðasetningu stefn-

unnar fram til ársins 2008 er eitt markmiðanna „að sjá á víðan hátt félagslega viðurkenningu á 

gildi og umbreytingarkrafti lista og sköpunar, sérstaklega í tengslum við börn og ungt fólk“
6
. 

(Arts Council England, 2005, 12). Einnig kemur eftirfarandi tilvitnun fram síðar í skjalinu frá 

skóla sem hlotið hafði verðlaun sama ár og stefnan er gefin út: 

 

The arts are used to support Children‟s learning in other areas of the curriculum 

and because the staff believe that there is an intrinsic value to the teaching of the 

arts. The arts are not seen as an „extra‟ that can be fitted in after literacy and 

numeracy (Sharrow Nursery and Infant School, Sheffield, 2005/ Arts Council  

England, 2005, 14)  

 

Þar sem þessi tilvitnun er sett inn í stefnuskjalið má ætla að það lýsi viðhorfi sem 

listráðinu sé hugleikið. Í kaflanum um hugmyndir listráðsins til framtíðar (e. Taking our 

vision forward) segir m.a. að ráðið muni ná háum gæðastaðli í þátttöku barna og ungmenna 

listum og sköpun með því að vinna með öðrum stofnunum, sveitarfélögum og deildum (e. 

agencies), til að hámarka jákvæð áhrif listanna á markmið þeirra og stefnu (Arts Council 

England, 2005, 13).  

Ætla má að samstarf listráðsins við Spark barnalistahátíðina falli vel að ofangreindum 

stefnumarkmiðum þar sem starfsemi þess styrkir markmið sveitarfélagsins í listupplifun 

barna, styrkir skólakerfið með menntunarstefnu sinni og styrkir sjálfsmynd sveitarfélagsins 

sem listahátíðarsamfélags. Í útgefinni menningarstefnu Leicester kemur fram í kaflanum um 

þá sýn sem borgaryfirvöld hafa fyrir menningu í borginni til framtíðar (e. A vision for the 

culture of our city) að Leicester skuli í framtíðinni verða fræg fyrir að vera borg hátíða (e. 

Festival City) (Leicester City Council, e.d.).  

Í nýrri áætlun listráðsins fram til 2011 er komin meiri áhersla á aðgengi fyrir alla. Nafn 

áætlunarinnar lýsir því en fyrirsögn hennar er „Frábær list fyrir alla 2008-2011“ (e. Great art 

for everyone 2008-2011). Þar kemur fram að þeir peningar sem ráðið fær til úthlutunar eigi að 

                                                 
6
 Ísl. þýð. höf. úr „to see wide social recognition of the value and transformational power of the arts and 

creativity, particularly in relation to children and young people“ (Art Council England, 2005, 12). 
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nýtast fyrir sem flesta „út um allt land“. Þessi áætlun fjallar um listir almennt, en í henni er 

sérstakur kafli um börn og ungmenni. Þar segir m.a. (Arts Council England, 2008, 6):  

 

When children and young people experience high-quality arts, it helps them to 

develop not only their own artistic skills and cultural understanding, but also 

encourages the development of their talents in other aspects of their lives. 

 

Spark fellur vel undir ofangreind markmið þar sem mikil áhersla er á að bjóða börnum 

upp á upplifun af gæðalistum. Spark hefur líka aukið almennt aðgengi að viðburðum sínum, 

byrjaði á því að vinna með skólum en hefur víkkað út starfsemi sína með árunum og er nú 

með viðburði, bæði fyrir skóla sem og viðburði fyrir fjölskyldur og börn, t.d. í almennings-

görðum í borginni (Binachini, munnleg heimild 28. janúar 2010). Það er í anda nýrrar stefnu-

mörkunar ráðsins um aukið aðgengi. Stefnan um aukið aðgengi kemur líka sterkt fram í 

námskrá grunnskóla í listum og hönnun þar sem segir í formála að „jöfn tækifæri er eitt af 

megingildum og tilgangi þeim sem liggja að baki skólanámskránni og vinnu skóla“
7
 (The 

National Curriculum for England, 1999, 4). 

Þar sem Spark er góðgerðastofunun/sjálfseignarstofnun vinnur hún eftir stofnskrá eða 

skipulagsskrá (e. Trust Deed). Þar koma fram nákvæmar vinnureglur stofnunarinnar. Í stofn-

skránni er nafn fyrirtækisins, staðsetning, markmið, umboð (e. Powers), reglur um stjórnar-

menn (e. benefits to menbers and trustees), ábyrgðarstaða, tryggingar, slitareglur og frekari 

útskýringar (The Companies Act 1985 and 1989).  

Allar stofnanir sem fá fasta styrki frá hinu opinbera í Englandi þurfa að útbúa jafnréttis-

stefnu. Þær þurfa að útbúa greinargerð um það hvernig þær ætli að stuðla að jöfnu aðgengi og 

tækifærum óháð litarhætti, stöðu, kyni og aldri. Spark er nú að útbúa slíka skriflega stefnu. 

Stofnunin hefur þó frá 2006 verið með skýra stefnu um verndun barna og ungmenna sem taka 

þátt í viðburðum á vegum Spark (e. Children & Young Person Protection Policy). Þetta eru 

mjög skýrar kröfur, settar fram í mörgum liðum þar sem fram koma markmið stefnunnar, 

siðareglur, reglur varðandi viðburði og hvernig umgangast eigi viðkvæmar upplýsingar. Allir 

samstarfsaðilar Spark þurfa að skrifa undir viljayfirlýsingu um að þeir hyggist fara að þessum 

reglum (The Spark Children‟s Arts Festival, 2007).  

Spark gefur einnig út markaðsáætlun til þriggja ára í senn. Í áætluninni 2008–2011 

kemur m.a. fram greining á markaði, markhópum og markaðsleiðum, svót-greining (greining 

                                                 
7
 Ísl. þýð. höf. á „Equality of opportunity is one of broad set of common values and purposes which underpin the 

school curriculum and the work of schools.“ (The National Curriculum for England, 1999, 4). 
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á styrkleikum, veikleikum, ógnunum og tækifærum) og nákvæm tímasett verkáætlun til eins 

árs, auk fylgiskjals með starfsreglum og markmiðum þróunarhóps. Þróunarhópurinn var settur 

á til að leita tækifæra m.a. til að útvíkka starfsemi stofnunarinnar og auka fjármögnun og 

kynningarmöguleika (The Spark Children‟s Arts Festival, 2008).  

„Rödd barna“ (e. Children’s voice) er stefna sem Spark vinnur nú að en sú stefna 

byggist á því að börn fái sjálf að koma með hugmyndir og leggja til málanna við að 

skipuleggja hátíðina. Það rímar við stefnu enska listráðsins þar sem segir: „Með því að hlusta 

á börn og ungmenni og virða listsköpun þeirra munum við skapa tækifæri sem hvetja til 

ævilangrar ástríðu fyrir listum...“
8
 (Arts Council England, 2005,6). 

Enska námskrá grunnskóla í listum og hönnun (e. Arts and Design) er byggð upp líkt og 

aðrar námskrár, í lykilstigum (e. Key Stages). Stigin eru almennt fjögur, en aðeins koma fram 

markmið fyrir listir og hönnun í fyrstu þremur stigunum á heimasíðu hinnar almennu ensku 

námskrár. Fyrir námið eru svo settar 6 færniþrep (e. levels), sem nemendum er ætlað að ná 

mislangt eftir aldri. Þannig er við lok 1. lykilstigs (e. key stage 1) við sjö ára aldur ætlast til að 

nemendur hafi náð færniþrepi 2, við lok 2. lykilstigs, 11 ára, færniþrepi 4 og við lok 3. Lykil-

stigs (e. key stage 3) eða við 14 ára aldur færniþrepi 6. Spark barnalistahátíðin er miðuð við 

þátttöku barna frá fæðingu til 13 ára aldurs (The National Curriculum for England, 1999, 7). 

Starfsemi hátíðarinnar liggur því á aldursbili fyrstu þriggja stiganna  í námskrá grunnskólanna 

í listum og hönnun.  

 Í fyrsta kafla námskrárinnar er upptalning á því hvernig hægt sé að efla ákveðna þætti 

eins og menningarlegan, andlegan, siðfræðilegan og félagslegan þroska í gegnum kennslu á 

listum og hönnun. Í sama kafla er fjallað um hvernig hægt sé að auka hæfni í þáttum eins og 

notkun talna, samskiptum og verkefnalausnum í gegnum listir og hönnun og hvernig kennsla í 

listum og hönnun getur almennt stutt aðra hluta námskrárinnar (The National Curriculum for 

England, 1999, 8-9). Slík markmið er svipuð markmiðum verkefnisins Creative partnership 

sem Spark hefur unnið með og er fjallað betur um í kafla 4.4. Hverju lykilstigi er svo úthlutað 

u.þ.b. einni og hálfri blaðsíðu í fremur almennum markmiðum. Á lykilstigi 1 eiga nemendur 

að þroska sköpunargáfu og ímyndunarafl með því „að kanna hið sjónræna, snertanlega og 

skynjanlega eiginleika efnis og ferla“ (The National Curriculum for England, 1999, 16). Þetta 

rímar vel við viðburði Spark eins og t.d. Babyfest, sem snýst einmitt um að vinna með ungum 

börnum skynjun mismunandi efnis og verkferla. Á lykilstigi 2 kemur fram í meginmarkmiði 

að á því stigi eigi nemendur að þróa sköpun sína og ímyndunarafl með flóknari verkefnum. 

                                                 
8
 Ísl. þýð. höf. á „Through listening to children and young people and valuing their artistic practice, we will 

provide relevant oppurtunities that stimulat a lifelong passion for the arts...“ (Art Council England, 2005, 6) 
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Þar er einnig komið inn á mikilvægi gagnrýnnar skoðunar á tilgangi lista í menningarlegu og 

sögulegu samhengi (The National Curriculum for England, 1999, 18). Leikhúsverk sem koma 

í skólana, fylgt eftir með vinnustofum, sýna að Spark vinnur eftir þessum marmiðum í 

samstarfi sínu við skólana. Einnig sú stefna Spark að sýna börnum á þessum aldri „erfiðari“ 

tilraunamiðuð verk í skólunum og gefa svo færi á umræðum við nemendur mætti segja að félli 

vel undir þetta markmið námskrárinnar. Á lykilstigi 3 er talað um að nemendur tengi námið 

nútímanum og þrói með sér frekari sjálfstæði við framsetningu eigin hugmynda, tilfinninga og 

tilgangi (The National Curriculum for England, 1999, 20). Viðburður Spark þar sem 

nemendur á þessum aldri vinna með atvinnudanshöfundum og sýna afraksturinn í 

atvinnuleikhúsi má segja að komi á móts við þessi markmið lykilstigs 3. Við slíkar aðstæður 

þurfa nemendur að sýna mun meira sjálfstæði en í verkefnum í sínu venjulega umhverfi, auk 

þess að fá tækifæri til að leggja til eigið framlag við sköpun verksins. Starfsemi Spark-

barnalistahátíðarinnar virðist þannig vinna í anda markmiða námskrár grunnskólanna í listum 

og hönnun.  

Spark hefur gefið út menntaáætlun um samskipti sín við skólana (e. Education strategy 

and delivery plan). Fjallað verður nánar um hana í kaflanum um tengsl barnalistahátíðarinnar 

við skólakerfið (kafli 4.4).  

4.4 Tengsl barnalistahátíðarinnar við skólakerfið 

Frá fyrsta starfsári Spark hefur það verið eitt af meginmarkmiðum hátíðarinnar að fara með 

sýningar út í skólana og vinna með skólunum á einn eða annan hátt. Spark barnalistahátíðin 

hefur skilgreinda menntastefnu og áætlun í samskiptum við skóla (e. Education strategy and 

delivery plan). Áætlunin er mjög skýrt fram sett. Í henni kemur fram að meginmarkmið í sam-

skiptum stofnunarinnar við skólana sé „að gefa börnum tækifæri til að sökkva sér í listir, sem 

áhorfendur, sem nemendur, sem skaparar eigin verka“. 
9
(The Spark Children‟s Arts Festival, 

2009a). Leiðir að því markmiði snúast aðallega um þrennt: jafnt aðgengi, gæði og 

skuldbindingu við menntun. Skuldbinding við menntun er skýrð nánar í tveimur liðum: a) 

skuldbinding við að allt sem hátíðin býður upp á hafi menntunarlegt gildi og b) skuldbinding 

til að þróa og nýta aukin tækifæri sem geta bætt og dýpkað viðburði hátíðarinnar til gagns 

fyrir hópa eins og börn, kennara, foreldra/fjölskyldur og listsérfræðinga borgarinnar (The 

Spark Children‟s Arts Festival, 2009a). 

                                                 
9
 Ísl. þýð. höf. á „to give children the opportunity to immerse themselves in the arts, as audiences, as learners, as 

creators of their own work.“ (The Spark Children‟s Art Festival, 2009a). 
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Í menntaáætluninni kemur einnig fram að Spark hafi farið með listsýningar milli skóla 

frá upphafi starfsemi sinnar, fyrst aðeins leiksýningar, en frá árinu 2008 einnig tónlistaratriði. 

Stofnunin hafi boðið reglulega upp á endurmenntun (CPD = Continuing Professional Devel-

opment) fyrir kennara í samstarfi við LLAEC (Leicester and Leicestershire Arts in Education 

Centre). Þau verkefni hafi verið fjármögnuð annað hvort af Creative Partnersship, 

átaksverkefni enska listráðsins, eða af borginni úr sjóði endurmenntunar kennara. Einnig hafi 

árið 2007 verið fenginn einstaklingur með sérfræðiþekkingu á sviði náms og kennslumála í 

stjórn Spark. Spark hefur unnið með mörgum átaksverkefnum hins opinbera. Fyrir utan 

Creative Partnership) hefur stofnunin unnið með verkefnunum Find Your Talent, sem er 

verkefni sem ætlað er að hjálpa börnum og ungmennum að finna sinn stað í listheiminum, 

Teacher´s Odyssey og NQT training, sem eru endurmenntunaráætlanir fyrir kennara, 

Extended Schools sem snýst um aukna samvinnu skóla og stofnana utan hans og Study 

Support, sem styður skapandi verkefni utan skólastofunnar (The Spark Children‟s Arts 

Festival, 2009a).  

Skólastjóri í barnaskóla í Leicester segir stefnu stjórnvalda í menntamálum vera orðna 

of bóknámsmiðaða, allri listkennslu hafi verið fórnað á altari samræmdra prófa í ensku og 

stærðfræði. Þá hefði skólum verið sett ákveðin viðmiðunarmörk í árangri nemenda og ef sá 

árangur næðist ekki myndi ríkið taka yfir rekstur skólans. Í Leicester búi margir sem ekki hafa 

ensku að móðurmáli og komi því ekki vel út úr þessum prófum. Það sé því lítil áhersla á listir 

sem fag, heldur fari öll orkan í að kenna stærðfræði og ensku. Kennurum sé heldur ekki búin 

góð aðstaða til listkennslu í skólunum. Því sé starfsemi Spark í samstarfi við skólana mjög 

mikilvæg og framboð hennar afar vel þegið inn í listlítið umhverfi barnanna (skólastjóri 1, 

munnleg heimild, 29. janúar 2010).  

Skólastjóri í ungbarnaskóla tekur í sama streng. Hún segir eftirlitsmann koma í skólana 

árlega og taka þá út, aðallega með tilliti til kennslu í bóklegum greinum. Ekki sé horft til 

skapandi starfs í þeirri úttekt, né sérstaklega hvatt til þess háttar kennslu. Hún segir Spark 

skipta miklu máli þar sem verkefni sem hátíðin bjóði upp á séu fagleg og það vanti bæði 

kennara með listmenntun og kennslureynslu inn í skólana til að sjá um slíka kennslu 

(skólastjóri 2, munnleg heimild, 29. janúar 2010). 

Skólastjóri í skóla sem hefur lagt sérstaka áherslu á listkennslu og byggt listgreinahús 

fyrir nemendur sína, auk þess að hafa á að skipa sérmenntuðum listgreinakennurum segir 

stefnu menntayfirvalda vera skýra. Bóklegar greinar gangi fyrir, sérstaklega nám í ensku og 

stærðfræði. Það hafi þó komið bakslag þegar yfirvöld áttuðu sig á því að nemendur sem fóru í 

gegnum allt skólakerfið án skapandi vinnu hefðu sífellt minni getu til að finna nýjar lausnir í 
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verkefnum sínum úti í atvinnulífinu. Yfirvöld áttuðu sig á að þetta væri farið að hafa 

ískyggileg áhrif og heilu kynslóðirnar hefðu enga þjálfun í skapandi hugsun. Því var brugðist 

við með því að setja af stað verkefnið Creative Partnership, með það fyrir augum að hækka 

einkunnir í bóklegum greinum, sérstaklega ensku og stærðfræði. Skólum var boðið að fá 

utanaðkomandi listamenn til að koma og hjálpa kennurum að kenna greinar sínar á skapandi 

hátt. Skólastjórinn segir sinn skóla ekki hafa farið þá leið heldur hina að börnin fái alltaf 

listkennslu, þrátt fyrir að ekki sé gert ráð fyrir því í skólakerfinu. Skólinn og kennarar hans 

hafi unnið með Spark barnalistahátíðinni en ekki sé eins mikilvægt fyrir hann að vera í því 

samstarfi eins og fyrir flesta aðra skóla, sem ekki „stelist“ til að gera listgreinum svo hátt 

undir höfði (skólastjóri 3, munnleg heimild, 29. janúar 2010). 

Í greinargerð Lucy Bani, sem situr í stjórn Spark og er sérfræðingur Spark í 

menntamálum, kemur fram svipuð afstaða. Þar segir í kaflanum Creativity in the Curriculum 

local context að líklegt sé að það að kennarar séu undir pressu frá hinu opinbera að nemendur 

þeirra standist samræmd próf (e. Key Stage tests) geti orðið til þess að minnka skapandi vinnu 

í skólunum (Bani, 2008). 

Í nýrri áætlun enska listráðsins (til ársins 2011) kemur fram sú ákveðna menntastefna að 

öll börn og ungmenni eigi rétt á að fá fimm tíma kennslu í menningarlegri virkni (e. cultural 

activity), án þess þó að skilgreina nánar hvað menningarleg virkni er. Í næstu setningu segir 

svo að framtíð skapandi hagkerfis sé háð því að börn og ungmenni samtímans fái tækifæri til 

að taka þátt í listum og sköpun. Þetta kemur fram í eftirfarandi málsgrein (Arts Council 

England, 2008, 6):  

 

Our vision complements the Government‟s aspiration that, in three years‟ time, all 

children and young people in schools will be entitled to five hours of cultural 

activity every week. The future of the creative economy depends on opportunities 

for children and young people to participate in arts and creativity being provided 

today. 

 

Augljóst er að með Creative Partnership/Mighty creative og ofangreindri stefnumörkun 

er verið að reyna að koma aftur inn kennslu í skapandi greinum í skólana.  

Í menntaáætlun Spark fjallar kaflinn The local context um það hvernig Spark kemur til 

móts við þá staðreynd sem fram kemur þar, að börn í Leicester séu 20% ver stödd en önnur 

börn í Englandi hvað varði málskilning og samskiptafærni. Þar kemur fram að barnalista-

hátíðin sé mikilvægt úrræði til bóta í þessum málaflokki. Með því að nýta sér viðburði 
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hátíðarinnar séu skólar að vinna að skapandi námskrá, það hvetji til skapandi kennslu og 

náms, auðgi málskilning og samskiptafærni, auðgi færni nemenda og kennara í skapandi 

hugsun og geti aukið áhuga barna og foreldra á námi (The Spark Children‟s Arts Festival, 

2009a). 

Ellen segir börn sjaldan fá aðgang að stöðum sem fullorðnir listamenn sýna á, eins og 

leikhúsum og listasöfnum. Þeirra listsköpun sé alltaf í samhengi við vinnu með atvinnulista-

mönnum. Fái nemendur að sýna listsköpun sína sé það alltaf í því samhengi (Ellen Bianchini, 

munnleg heimild 28. janúar 2010). Dæmi um slíkt er t.d. viðburðurinn Igniting hiphop á 

hátíðinni 2010 þar sem börn og ungmenni stigu á svið Curve-leikhússins í Leicester eftir 

vinnu með virtum danshöfundum og fleiri listamönnum. (The Spark Children‟s Arts Festival, 

e.d.a). 

Af ofangreindri umræðu má sjá að Spark barnalistahátíðin virðist ná góðum árangri í 

samskiptum sínum við skóla og aðrar stofnanir og áhugi á þátttöku, bæði almennings og 

fagfólks, virðist vera að aukast. Nafn hátíðarinnar virðist hafa unnið sér sess í borginni og í 

þeim markhópum sem starfsemin beinist helst að, skólum, fjölskyldum og börnum. Spark 

vinnur bæði eftir stefnu menningar- og menntayfirvalda í Englandi. Það má ætla að með 

tilkomu Spark barnalistahátíðarinnar hafi sýnileiki barnalistsköpunar og aðgengi barna að 

listum og listsköpun aukist, bæði í skólum Leicester og utan þeirra. Því er fýsilegt að skoða 

þetta samstarfslíkan frekar með það fyrir augum að kanna hvernig eða hvort hægt væri að 

nýta sér þá þekkingu sem þar býr til að bæta listkennslu í grunnskólum á Íslandi.  
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5. Sænska barnamyndasafnið (sæ. Svenska barnbildarkivet) 

 

Sænska barnamyndasafnið (sæ. 

Svenska Barnbildarkivet) er staðsett í 

Listasafninu í Eskilstuna (sæ. Eskils-

tuna konstmuseum) í Svíþjóð og hefur 

verið rekið sem deild í því frá 1. júlí 

2007. Þetta samstarfsform liststofnunar 

og skóla er spennandi að skoða í því 

samhengi að finna líkan þar sem barnalistsköpun verður sýnileg og unnið er sérstaklega sterkt 

með sýningarhluta barnalistsköpunar. Það kallast á við aðalmarkmið ritgerðarinnar, að finna 

leiðir sem þegar eru farnar erlendis til að kanna möguleika á yfirfæslu þeirra leiða inn í 

íslenskt samfélag til að auka sýningarhluta barnalistsköpunar í listkennslu í skólum. Það 

aðgengi sem skólar fá að sýningarrými listasafnsins í gegnum barnamyndasafnið er 

forvitnilegur og ferskur möguleiki inn í þá markmiðasetningu. Því er þetta form lagt fram í þá 

umræðu.  

Barnamyndasafnið var upphaflega stofnað 1977 uppúr einkasafni Jan Brandts mynd-

listarkennara sem hann gaf borgaryfirvöldum og samanstóð að miklum hluta af safni barna-

mynda frá sjötta og sjöunda áratugnum en hefur þróast upp í að verða miðstöð söfununar 

barnamynda í Svíþjóð. Í safninu eru aðallega sænskar barnamyndir en þar er einnig að finna 

myndir barna af öðru þjóðerni og alþjóðlegan hluta (Eskilstuna commun, e.d.). Safnið á nú 

um 650.000 skráðar barnamyndir og er talið að elstu myndirnar séu frá því um 1790. 

Myndirnar hafa m.a. komið frá skólum, heimilum og teiknisamkeppnum ýmiss konar. Ulla 

Martola, safnstjóri barnamyndasafnsins, segist hafa sóst eftir því við fyrirtæki sem standa fyrir 

teiknisamkeppnum að fá gefins allar innsendar myndir eftir að samkeppnunum ljúki. Einnig 

hafi hún haft samband við skóla í tengslum við stærri verkefni og óskað eftir að fá myndir 

sem eru unnar í því samhengi. Þannig nái hún til sem breiðasta hóps og flestra barna í 

borginni (Martola, munnleg heimild, 26. janúar 2010). 

Meginmarkmið safnsins er að safna barnamyndum, skrá þær og veita aðgang að þeim til 

rannsókna. Ekki er safnað þrívíðum verkum barna sökum plássleysis í geymslurými en þó er 

safnað myndum af þrívíðum verkum. (Eskilstuna commun, e.d.) Varðveisla pappírsmynda er 

að hluta til skv. leiðbeiningum sænska Ríkisskjalasafnsins um skjalavörslu og að hluta til með 

aðferðum til að varðveita myndlist. Borgarsafnið í Eskilstuna (sæ. Eskilstuna Stadsmuseum) 



52 

 

varðveitir textílhluti fyrir safnið og safn sænsku kvikmyndastofnunarinnar varðveitir 

kvikmyndir. Ljósmyndir eru geymdar í ljósmyndasafni í nýju safnahúsi fyrir menningararf í 

Eskilstuna (Martola, munnleg heimild, 20. janúar 2009). Safnið tekur við öllum barnamynd-

um, án þess að velja úr. Þannig eru allar myndir sem safninu áskotnast varðveittar, sem er 

ástæða þess að það er nefnt skjalasafn (sæ. arkiv) en ekki safn (sæ. museum). Hver mynd frá 

sérhverju barni er verðmæt fyrir safnið (Martola, munnleg heimild, 26. janúar 2010).    

Unnið er að því að koma myndunum á rafrænt form og í lok ársins 2008 var búið að 

skanna inn 108.789 myndir (Svensk barnbildarkiv, 2009). Eftirfarandi tafla sýnir tölulegar 

upplýsingar úr skýrslu sem send eru árlega til yfirvalda. Þessar tölur eru frá árinu 2008 

(Svensk Barnbildarkiv, 2009): 

 

Tafla 5: Tölulegar upplýsingar í ársskýrslu Sænska barnamyndasafnsins fyrir árið 2008 

TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR 2008 1/1 – 31/12  

Fjöldi heimsókna, safnið 160 gestir 

Fjöldi heimsókna, heimasíða 914 heimsóknir 

Fyrirspurnir, pantanir 41 skipti 

Þjónusta við rannsóknir, innan og utan stofnunar 6 skipti 

Afhendingar 7 afhendingar, 770 myndir 

Skráð söfn 30 söfn 

- á stigi 3 (skráning hverrar myndar) 3 söfn, 10 myndir 

Skannaðar myndir 24 söfn, 23.240 myndir 

Sýningar 2 stk. 

Sýningargestir 26.237 gestir 

 

Eins og sést á töflu 5 stóð barnamyndasafnið fyrir 2 sýningum í listasafninu árið 2008. 

Það er algengur fjöldi sýninga eftir að safnið sameinaðist listasafninu. Áður, meðan barna-

myndasafnið var rekið sem hluti barnamenningarmiðstöðvar, var það með sýningar allan 

ársins hring. Ulla Martola (munnleg heimild, 25. janúar 2010) segir vinnuferlið við uppsetn-

ingu sýninga barnamyndasafnsins vera tvenns konar.  

Annar hátturinn er sá að hún hefur frumkvæði að því að setja upp sýningu og byrjar á að 

setja hugmynd sína fram á sameiginlegum fundi starfsmanna listasafnsins þar sem hugmyndin 

er rædd. Þetta getur bæði verið sérstök sýning barnamyndasafnsins sem og hluti annarra 
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sýninga sem eru á dagskrá í listasafninu. Þegar búið að komast að niðurstöðu um umfang, efni 

og tímasetningu sýningarinnar er búin til áætlun um aðföng og þá hjálp sem Ulla þarf að fá til 

þess að sýningin geti orðið að veruleika. Svo er unnið eftir þeirri verkáætlun fram að opnunar-

degi sýningar. Val mynda til sýninga er algjörlega í valdi safnstjóra barnamyndasafnsins.  

Hinn hátturinn er sá að oft kemur framkvæmdastjóri listasafnsins til Ullu, riðlist 

uppsetning sýninga á einhvern hátt, t.d. með því að listamenn forfallist og geti ekki tekið þátt í 

sýningum listasafnsins. Hann biður hana um að fylla upp í það rými sem þá myndast með 

sýningu á barnamyndunum og þau koma sér saman um á hvern hátt barnamyndasýningin geti 

stutt eða rímað við þá listsýningu sem fyrirhuguð er í afgangi rýmisins. Slíkar sýningar hafi 

sem gefur að skilja lítinn undirbúningstíma en ótrúlega oft hafa komið út skemmtilegar sýn-

ingar með þessum hætti. Ulla segist hafa á tilfinningunni að framkvæmdastjóri safnsins komi 

fyrst til sín í slíkum aðstæðum og athugi með möguleika á aðkomu barnamyndasafnsins áður 

en hann leitar annarra leiða, eins og að bjóða öðrum listamönnum að koma með verk inn í 

rýmið sem þarf að fylla (Martola, munnleg heimild, 25. janúar 2009). 

Barnamyndasafnið heldur nokkrar sýningar á ári í samstarfi við bókasafn, skjalasafn, og 

borgarsafn Eskilstuna. Samstarfsnefndin samanstendur af tveimur fulltrúum frá borgarsafninu, 

og einum frá hverju hinna. Samstarfið er kallað ABM; A fyrir arkiv/skjalasafn, B fyrir 

bibliotek/bókasafn og M fyrir museum/safn. Ulla Martola safnstjóri barnamyndasafnsins situr 

í nefndinni fyrir hönd listasafnsins. ABM-samstarfið kemur fram á skipuriti frá menningar-

sviði á mynd 7 í kafla 5.1. Á þeirri mynd er það í íslenskri þýðingu höfundar kallar SBS 

(skjalasafn, bókasafn, safn). 

Barnamyndasafnið á töluvert safn af listkennslubókum og hlutum sem notaðir hafa 

verið í listkennslu, bæði frá einkaskólum og ríkisreknum skólum, frá 19. og 20. öldinni. Auk 

þess er í safninu tilvísanaskrá sem hægt er að nálgast í rannsóknarskyni (Eskilstuna Konst-

museum, e.d.a).  

Ulla Martola, safnstjóri barnamyndasafnsins, segir að þjónusta við rannsakendur sé líka 

stór þáttur í starfi hennar og fari vaxandi. Nú sé t.d. stórt rannsóknarverkefni á barnamyndum 

í gangi, þar sem 8 prófessorar frá hinum ýmsu háskólum í Svíþjóð (Mälardalenháskóla, 

Konstfack, háskólanum í Linköping og Stokkhólmsháskóla) eru að vinna rannsóknir á 

barnamyndum, þó hver með sín ólíku rannsóknarmarkmið. Áætlað er að niðustöður þessara 

rannsókna verði birtar og gefnar út í ritröð í byrjun árs 2011 (Martola, munnleg heimild, 26. 

janúar 2010).  

Gott aðgengi er að safninu fyrir almenning. Til dæmis getur hver sem á mynd í safninu 

fengið að sjá hana hvenær sem er. Þannig hafa þó nokkrir komið á fullorðinsárum til að sýna 
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börnum sínum gamlar myndir eftir sjálfa sig. Myndirnar eru allar skráðar undir nafni höfundar 

og því alltaf mögulegt að finna myndir fyrir þá sem þess óska (Martola, munnleg heimild). 

5.1 Stjórnskipulag barnamyndasafnsins 

Eskilstuna er rúmlega 94.000 manna borg í Svíþjóð, skráðir íbúar 94.645 árið 2009 skv. 

ársáætlun borgarinnar (Eskiltuna kommun 2009, 38). Í borgarstjórn Eskilstuna sitja 79 kjörnir 

borgarfulltrúar. Í menningar- og frístundanefnd bæjarins (sæ. kultur- og fritidsnämnden) sitja 

15 aðalmenn og 7 varamenn (Förtroendevalda mandatperioden 2007 - 2010). Á eftirfarandi 

mynd sést hvar menningar- og frístundanefndin er staðsett í skipuriti stjórnkerfis borgarinnar 

(Eskilstuna kommun, 2009a, 60): 

 

 

 

Mynd 6: Skipurit nefnda Eskilstuna (Eskilstuna kommun,2009a, 60)
10

  

  

                                                 
10

 Ísl. þýð. höfundar. 
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Eftirfarandi mynd sýnir svo stöðu listasafnsins sem hýsir sænska barnamyndasafnið, í 

skipuriti út frá menningar- og tómstundaráði (Kultur og fritidsnämnden, 2010):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7: Skipurit Menningar- og frístundasviðs (Kultur- og fritidsnämnden, 2010)
11

 

 

Sænska barnamyndasafnið starfar sem hluti Listasafnsins í Eskilstuna (sæ. Eskilstuna 

Konstmuseum) og er því staðsett þar í skipuritinu á mynd 7. Safnstjóri barnamyndasafnsins 

vinnur sem starfsmaður listasafnsins og heyrir ekki beinlínis undir framkvæmdastjóra þess, 

þar sem hann er alls ráðandi varðandi um þennan hluta safneignarinnar og fær laun sín frá 

ríkinu í gegnum sænska menningarráðið (sæ. Svenska kulturråded) á meðan aðrir starfsmenn 

listasafnsins fá laun frá borginni. Framkvæmdastjóri listasafnsins heyrir svo beint undir 

                                                 
11

 Ísl. þýð. höfundar. 
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menningarstjórann (sæ. kulturchefen), sem er næstæðsti ópólitíski yfirmaður menningarmála í 

borginni. Yfir honum er sameiginlegur yfirmaður menningarsviðs og frístundasviðs, fram-

kvæmdastjóri sviðanna beggja (sæ. förvaltningschefen) sem svarar svo til hinnar pólitísku 

menningar- og frístundanefndar (Königsson, munnleg heimild 25. janúar 2010).  

Hvorki barnamyndasafnið né Listasafnið hafa stjórn, heldur einungis framkvæmda-

stjóra/safnstjóra. Ákvarðanir um sýningar eru teknar á sameiginlegum starfsmannafundum, 

þar sem allir starfmenn safnsins mætast á jafningjagrundvelli. Eftir að búið er að ákveða 

sýningar er búið til sérstakt vinnuteymi utan um hverja sýningu. Barnamyndasafnið vinnur 

inn í sama skipulagi. Safnstjóri barnamyndasafnsins er þó einráður um endanlegt val mynda á 

sýningar, þrátt fyrir að umgjörð sýninganna sé unnin í samráði við annað starfsfólk og fram-

kvæmdastjóra listasafnsins (Martola, munnleg heimild, 25.janúar 2010). 

5.2 Samsetning fjármögnunar barnamyndasafnsins 

Sænska barnamyndasafnið fær árlega fastan styrk frá sænska menningarráðinu og hefur sú 

upphæð verið 390.000 sænskar krónur (SEK) undanfarin ár (Martola, munnleg heimild, 20. 

janúar 2009). Það fjármagn hefur verið notað til að borga launakostnað eins starfsmanns, 

safnstjórans. Föst upphæð til safnsins frá menningarráðinu hefur verið skorin niður vegna 

lélegs efnahagsástands, áður var upphæðin miðuð við launakostnað einnar og hálfrar stöðu en 

samsvarar nú launakostnaði einnar stöðu (Martola, munnleg heimild, 26. janúar 2010). Eftir 

að safnið færðist í Listasafnið hefur þó verið starfsmaður í 50% stöðu til aðstoðar við skönnun 

mynda og fleira en hann hefur verið fenginn að láni í gegnum félagssvið borgarinnar úr 

verkefni fyrir atvinnulaust fólk. Borgin greiðir þá laun starfsmannsins í stað atvinnuleysisbóta 

(Åström, munnleg heimild 25. janúar 2010).  

Allur annar kostnaður eins og tæknilegur kostnaður við uppsetningu sýninga, safn-

geymslu, o.þ.h. fellur á rekstur Listasafnsins og fléttast inn í hann, t.d. með samnýtingu 

tæknimanna og með samnýtingu skrifstofu- og geymsluaðstöðu (Åström, munnleg heimild, 

25. janúar 2010). Barnamyndasafnið hefur ekki eigin fjárhagsáætlun eða sjálfstæðan fjárhag 

að öðru leyti en þó hefur það fengið sértæka verkefnastyrki frá menningarráðinu mörgum 

sinnum (Martola, munnleg heimild, 20. janúar 2009).  

Listasafnið í Eskilstuna hefur á að skipa 10 starfsmönnum en 8,5 stöðugildi greidd af 

borginni skiptast á þá starfsmenn. Listasafnið fær 9.000.000 SEK frá borginni árlega. Að auki 

fær það um 600.000 SEK frá Sænska listráðinu en þar inní er greiðsla upp á tæplega 400.000 

SEK sem ætluð er barnamyndasafninu. Listasafnið fær því 200.000 SEK frá listráðinu. Frá 

léninu fær safnið svo 375.000 SEK en í sænskri stjórnsýslu er millistig á milli ríkis og 
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sveitarfélaga, lén, sem í eru 9 sveitarfélög. Það þýðir að u.þ.b. milljón SEK kemur frá öðrum 

stöðum en borgaryfirvöldum, eða 1/10 fjármagnsins. Safnið er þó eingöngu rekið fyrir 

opinbert fé, engir einkaaðilar eða einkafyrirtæki styrkja listasafnið að staðaldri. Fyrirtæki hafa 

komið til listasafnsins og óskað eftir að gerast kostunaraðilar en þau fá ekki auglýsingu utan 

að getið er um styrkinn í sýningarbæklingi (Åström, munnleg heimild, 25. janúar 2010).  

Blandað fjármagn frá hinu opinbera og einkaaðilum (þá einkum bönkum) getur þó bæst 

við fjármögnunina í tilefni af einstaka stærri sýningum. Framkvæmdastjóri leggur á hverju ári 

fram sýningaráætlun fyrir næsta ár á eftir til samþykktar fyrir hina pólitísku menningar- og 

ferðamálanefnd. Nefndin óskar stundum eftir ákveðnu þema eða samstarfi í kringum ákveðinn 

hluta sýninga safnsins. Óski nefndin eftir ákveðnu þema til umfjöllunar fylgir venjulega 

aukafjármagn með til þeirrar sýningar. Að auki hefur listasafnið fengið norræna styrki í 

samstarfsverkefnum sínum við önnur Norðurlönd, eins og t.d. styrk frá Nordisk kulturfond í 

Kaupmannahöfn (Åström, munnleg heimild, 25. janúar 2010).  

Húsnæðið sem Sænska barnamyndasafnið er í ásamt Listasafninu er í eigu fasteigna-

sviðs borgarinnar en Listasafnið borgar um 4.000.000 SEK í kostnað vegna húsnæðis. Þar inní 

er kostnaður við rafmagn, hita og rakastjórnun, loftræstikerfi o.þ.h. Um 1/3 kostnaðarins fer 

því í þennan lið. Sýningarrými safnsins er 1.200 m
2
 en geymsluplássið um 300 m

2
. Að auki 

eru skrifstofurými í húsinu. Núverandi húsnæði var tekið í notkun árið 2007 (Åström, 

munnleg heimild, 25. janúar 2010). 

Meðan barnamyndasafnið var staðsett í barnamenningarmiðstöðinni voru laun safn-

stjóra einnig greidd af sænska listráðinu. Annar rekstrarkostnaður barnamenningarmiðstöðv-

arinnar var greiddur af borginni. Heildarkostnaður rekstursins var 3.000.000 SEK á ári en 

innifalinn í því var húsnæðiskostnaður, launakostnaður og allur annar kostnaður. Ekki 

reyndist unnt að fá nánari sundurliðun á kostnaði barnamenningarmiðstöðvar. Þegar hún var 

lögð niður fór fjármagn sem áætlað var til launakostnaðar með til þeirra stofnana sem 

starfsmenn voru fluttir til en það sem þá var eftir var sett í að stofna nýtt starf sem á að sjá um 

samræmingu milli kennaranna og vera tengiliður við skólana. Ekkert fjármagn fór til skólanna 

til að mæta þeirri breytingu að þjónusta listgreinakennaranna var ekki lengur ókeypis eins og 

hún hafði verið í barnamenningarmiðstöðinni
12

 (Åström, munnleg heimild, 13. júlí 2010). 

5.3 Tengsl menningar- og menntastefnu við rekstur barnamyndasafnsins 

Eva Königsson, yfirmaður menningarmála í Eskilstuna, (sæ. kulturchef) segir enga 

forskrifaða menningarstefnu til í Eskilstuna. Hún segir þó að byrjað sé á undirbúningi þess að 
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 Sjá nánari lýsingu á barnamenningarmiðstöð í kafla 5.5. 
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setja niður forskrifaða menningastefnu í borginni. Sú vinna sé þó skammt á veg komin. 

Borgin hefur hins vegar sett fram mjög vítt stefnuplagg eða sýn (sæ. vision), sem líta má á 

sem einskonar mennta- og menningarstefnu setta fram með mjög opnum markmiðum 

(Königsson, munnleg heimild). Í sýninni koma fram eftirtalin markmið, sett fram sem 

fullyrðingar (Eskilstuna kommun, 2007a, 3): 

 

Við erum hinn stolti frjálsi bær  

Við erum hugrökk og ögrum 

Við virðum að fólk er mismunandi 

Við tökum ábyrgð á öruggri og sjálfbærri framtíð 

Þú kemur til okkar til að upplifa, hrífast og læra
13

  

 

Königsson segir stefnu stjórnvalda vera í samræmi við ofangreinda sýn borgarinnar, þar 

sem barnamyndasafnið standi upp úr, sé óvenjulegt og það sýni ákveðið þor eða hugrekki að 

setja barnamenningu á stall á þennan hátt að sameina það listasafninu og brjóta þannig 

ákveðið norm í listheiminum. (Königsson, munnleg heimild, 24. janúar 2010).  

Ekki má lesa neitt um áherslu á sýningarhluta sköpunarferlisins í námskrá skólanna í 

myndlist. Námskráin hvetur ekki sérstaklega til samvinnu við stofnanir eins og barnamynda-

safnið eða barnamenningarmiðstöðvar. Kennarar geta að eigin frumkvæði haft samband við 

barnamyndasafnið eða listasafnið hafi þeir hugmyndir um samstarfsverkefni við safnið eða 

safnstjóri hefur frumkvæði að samstarfi við skólanna og hefur þá beint samband við kennara. 

Svo virðist sem á hærri stigum, hvort sem um er að ræða skólastjórnendur eða menntasvið eða 

í námskrá séu kennarar ekki hvattir sérstaklega til sýningarstarfsemi listsköpunar barna 

(Åström, munnleg heimild, 24. janúar 2010).  

Ákveðin mennta- og menningarstefna kemur einnig fram í námskrá grunnskóla. Þar 

segir að kennsla skuli miða að „þekkingu á að setja fram, greina og hafa samskipti með 

myndum“ (Skolverket, 2008/09). Í námskránni kemur einnig fram sú skoðun að þekking á 

myndum og framsetningu þeirra hjálpi skólanum að skilgreina sig sem menningarumhverfi. 

Einnig er talað rétt barna til að hafa aðgengi að mismunandi menningu og menningarstofnun-

um samfélagsins (Skolverket, 2008/09).  

Sænska ríkið gefur út stefnuskrá fyrir barna- og unglingamenningu í gegnum Sænska 

listráðið. Í enskri útgáfu heitir það „The Swedish Arts council´s Strategy on Culture for 
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 Ísl. þýð. höfundar. 
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Children and young People“ (Svenska kulturrådet, e.d.) Þar kemur fram eftirfarandi stefna í 

kynningarkafla: 

 
The Swedish Arts Council is dedicated to enhancing opportunities for children 

and young people to experience professional art and culture and engage in 

creative activities of their own [...] Art and culture create the necessary conditions 

for social inclusion, individual development and greater acceptance of the outside 

world. It is therefore particularly important that young people be regularly 

exposed to art and culture and that they pursue their own creative activities in 

their childhood and teenage years. The Swedish Arts Council has therefore 

adopted the present strategy to ensure that its efforts to make art and culture 

accessible to children and young people are carried out in an organised, focused 

and sustainable manner (Svenska kulturrådet, e.d.). 

 
Í stefnuskránni kemur fram mikilvægi þess að aðgengi sé byggt á jafnréttisgrunni, þar 

sem allir hafi sama aðgengi, óháð aldri, kyni, tungumáli eða trú og óháð landfræðilegum, 

þjóðar- eða menningarlegum uppruna, lifnaðarháttum eða möguleikum til virkni. Í markmið-

um sem koma fram í kaflanum Sænska listráðið fylgist með menningarlegri þróun (e. The 

Swedish Arts Council monitors cultural developments) kemur fram að listráðið sé skyldugt til 

að vinna að markmiðum sínum með öllum hlutaðeigandi ráðuneytum, stofnunum og deildum 

á sviði lista og menntunar. Í markmiðum kaflans Listráðið aflar bakgrunnsupplýsinga fyrir 

menningarstefnu ríkisins (e. The Arts Council provides background information for national 

cultural policy) kemur fram að ráðið skuli safna saman þekkingu á listsköpun barna með það 

fyrir augum að auka skilning á menningu barna og unglinga. 30% rannsóknarfjár sem 

listráðinu áskotnist eigi að fara til rannsóknar á barna- og unglingamenningu (Svenska 

kulturrådet, e.d.).  

Einnig kemur fram í markmiðum kaflans Listráðið hjálpar til við að koma til 

framkvæmdar menningarstefnu ríkisins (e. The Arts Council helps implement national 

cultural policy) að 30% styrkja sem ráðið veitir skuli vera veitt starfsemi eða verkefnum sem 

með beinum hætti sé í þágu barna- og unglingamenningar. Í lok stefnuskrárinnar eru talin upp 

ábyrgðarsvið embætta innan ráðsins við framfylgd hvers hluta stefnunnar (Svenska 

kulturrådet, e.d.). 

Segja má að starfsemi Sænska barnamyndasafnsins í Eskilstuna falli sérlega vel undir 

þessa liði í stefnuskránni, þar sem það safnar öllum myndum barna óháð kyni, trú, þjóðerni, 
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stétt eða stöðu, sé hluti opinberrar stofnunar á sviði lista, safni gríðarlegri þekkingu á barna-

listsköpun, standi fyrir og þjóni rannsóknarmarkmiðum á barnamyndum og verkefni þess séu 

oftar en ekki með beinum hætti í þágu barna- og ungmennamenningar. Það er því auðsýnt að 

sá fasti styrkur sem barnamyndasafnið fær ár hvert er í samræmi við stefnumörkun listráðsins 

á sviði barnamenningar.  

Sænska ríkið hefur líka sett fram kröfu til sveitarfélaga um aukið skapandi starf í 

grunnskólum landsins og hafa sett fjármuni í að því verkefni verði hrundið í framkvæmd. 

Verkefnið nefnist Skapande skole og er unnið eftir fyrirmynd frá átaksverkefni í Noregi sem 

nefndist þar Den kulturelle skolesekken. Ríkið hefur þetta ár sett 112 milljónir SEK í 

verkefnið og verður þeirri upphæð ráðstafað í gegnum Sænska listráðið. Aðalmarkmið 

verkefnisins, sem kemur fram á heimasíðu þess, er að í gegnum aukna samvinnu við 

menningar- og listalíf verði hægt að auka gæði þekkingar í grunnskólum landsins. Skólar hafi 

besta aðgengið að börnum og unglingum án tillitis til stéttar þeirra eða stöðu. Þegar unnið sé 

með skapandi og listræna starfsemi í skólum hafi hin uppeldisfræðilegu markmið auðgast og 

styrkst. Annað markmið sem kemur fram á heimasíðunni er að fagurfræði og sköpun geti 

aukið áhuga nemendanna á námi sínu, aukið skilning þeirra og skapað tilgang (Regering-

kansliet, e.d.). Verkefnið miðast við kennslu nemenda í 4.–9. bekk. Sveitarfélög eða skólar 

geta sótt um styrki til sænska listráðsins til ákveðinna verkefna sem falla innan markmiða þess 

(Regeringkansliet, e.d.). 

Eva Königsson, menningarstjóri Eskilstuna, segir þetta verkefni geta verið frábæran 

samstarfsgrundvöll á milli menningar- og menntasviðs borgarinnar. Yfirleitt sé það samstarf 

ekki mikið, sérstaklega ekki á efstu stigum stjórnsýslunnar. Hún segir lítinn áhuga á samstarfi 

frá hendi menntasviðs, meiri áhugi sé á menningarsviðinu í þá átt. Menntasvið segist hafa næg 

verkefni á sinni könnu. En engu að síður sé líklegt að með verkefninu Skapande skole verði 

breyting þar á og samstarfið á milli sviðanna eigi eftir að aukast og batna, sérstaklega á æðstu 

stigum stjórnsýslunnar (Königsson, munnleg heimild 24. janúar 2010).  

Listasafnið í Eskilstuna hefur enga skipulagsskrá, en það hefur niðurskrifaða sýn, sem 

unnin var upp úr rannsóknarvinnu sem fram fór í kjölfar flutnings listasafnis í hið nýja 

húsnæði árið 2007. Kenneth Åström, framkvæmdastjóri listasafnsins, segir að það hafi þótt 

góð hugmynd að vinna að nýrri sýn við svo gagngerar breytingar sem flutningurinn var í 

starfsemi safnsins. Ákveðið var að vinna faglega að rannsókn, bæði meðal almennings og 

starfsfólks og annarra hlutaðeigandi aðila. Unnið var með fólkið í markvissum rýnihópum, þar 

sem safnað var upplýsingum um hvað því fyndist gott í starfseminni og hvað mætti bæta. 

Niðurstöðurnar sýndu að fólki fannst listasafnið hafa fjarlægst almenning, væri ekki nægjan-
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lega alþýðlegt, væri nærri því „á móti“ almenningi! Safnið á ekki bara að vera fyrir sérfræð-

inga og listamenn eða fólk yfir 55 ára heldur fyrir alla. Hluti af þeirri stefnu að bæta þetta er 

að hafa engan aðgangseyri að safninu og hægt er að koma og slappa af, fá sér að borða og 

eiga skemmtilega stund. Fólk þarf ekki að vera sérfræðingar í listum til að heimsækja safnið 

(Åström, munnleg heimild, 24. janúar 2010).  

Í sýninni er kemur ekki fram sérstaklega markmið vegna barnamyndasafnsins. Þó er 

talað um í kaflanum Mål og inritning að listasafnið skuli „vinna með barnamenningarmið-

stöðinni og listmiðlurum í kringum listuppeldislegar sýningar“. Sýnin var þá greinilega sett 

fram áður en ákveðið var að leggja niður barnamenningarmiðstöðina. Einnig eru tiltekin 

almenn markmið um safnkennslu og markmið um að safnið skuli auka samstarf sitt við 

skólana, grenndarsamfélagið og almenning. Meginsýnin sjálf er einungis 5 setningar og er 

fremur almenn. Hún fjallar um að safnið sé staður samræðu þar sem fortíð og nútíð mætast. 

Talað er um mikilvægi þess að vinna á gagnvirkan hátt og þarna mætist fólk og list. Safnið er 

hugsað sem lærdómsumhverfi sem hafi áhugavekjandi áhrif, bæði til aukins skilning og til 

áhuga á því að skapa sjálfur (Eskilstuna konstmuseum, e.d./e.d.b). 

Barnamyndasafnið kom í safnið á þessum tíma og spurning hvort það hafi passað inn í 

þessa „andlitslyftingu“ safnsins að taka það að sér á þeim tíma. Kenneth minnist þó ekki á það 

sem ástæðu, heldur segir hugmyndina hafa komið frá formanni hinnar pólitísku menningar- 

og frístundanefndar. Hann talar þó um að þetta hafi verið góður tímapunktur til að sameina 

söfnin og það að fá safn barnamynda inn í safneign listasafnsins hafi gert það mun sterkara. 

Ástæðuna fyrir söfnun barnamynda almennt segir Kenneth þá að myndir barna segi svo mikið 

um samtímann. Þær segi sömu sögu og verk fullorðinna en frá öðru sjónarmiði. „Ég held að 

börn séu beinskeyttari í listsköpun sinni en fullorðnir, fullorðnir ritskoði verk sín meira. Börn 

teikna bara það sem þau sjá og eins og þeim líður. Ég held að það sé mjög mikilvægt sjónar-

horn“ (Åström, munnleg heimild, 24. janúar 2010). 

Ulla Martola, safnstjóri barnamyndasafnsins segir þetta viðhorf framkvæmdastjóra 

safnsins einstakt. Hún segist hafa óskað eftir því að fá að sýna barnamyndir í öðrum lista-

söfnum en almennt séu listasöfn frekar neikvæð til samvinnu og erfitt sé að fá að sýna barna-

myndir í þeim. Alls staðar annars staðar sé það auðsótt mál að sýna myndirnar. Ulla segist 

vonast til þess að listasafnið í Eskilstuna geti orðið fyrirmynd fyrir fleiri listasöfn í þá átt að 

opna fyrir börn sem sýnendur í sölum þeirra (Martola, munnleg heimild, 25. janúar 2010). 

Barnamyndasafnið hefur sína eigin sýningarstefnu. Hún felst í því að mismuna ekki eftir 

kyni barna, stétt eða stöðu. Á sýningum er reynt að hafa hlutfall drengja og stúlkna sem 

jafnast. Einnig eru allar myndir safnsins merktar nafni höfundar á sýningum en ekki er tekið 
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við myndum í safnið þar sem þær upplýsingar liggja ekki fyrir. Reynt er að sýna mismunandi 

menningarheima og að fá teikningar frá sem flestum þjóðarbrotum en í eldri hluta safneignar-

innar eru þó eingöngu myndir eftir börn af sænskum uppruna (Martola, munnleg heimild, 25. 

janúar 2010).  

Barnamyndasafnið hefur aldrei haft skipulagsskrá en stefna þess kemur m.a. fram í 

markmiðum á heimasíðu þess. Meginmarkmið safnsins er að safna barnamyndum, skrá þær 

og veita aðgang að þeim til rannsókna (Eskilstuna kommun e.d). Einnig er það markmið 

safnsins að setja á stall sköpun barna, með því að safna myndum þeirra og sýna þær. Þannig 

er verkum barna sýnd virðing. Markmið safnsins er að stuðla að rannsóknum á barnamyndum 

og aðstoða rannsakendur. Safnið stendur einnig fyrir ráðstefnum og námskeiðum og uppfyllir 

þannig markmið sín um aðgengi og upplýsingagjöf um safneignina. Það er líka stefna safnsins 

að myndirnar sé aldrei notað í markaðslegum tilgangi og fyrirtækjum ekki veittur aðgangur að 

þeim í hagnaðarskyni, jafnvel þótt sumir hlutar safneignarinnar séu til komnir vegna 

teiknisamkeppni fyrirtækja (Martola, munnleg heimild, 25. janúar 2010). 

Starfsemi eins og barnamyndasafn passar vel inn í hina sósíaldemókratísku hugsun um 

velferðarsamfélag þar sem börn eru gildir þjóðfélagsþegnar og allir í samfélaginu skipta jafn 

miklu máli, en sósíaldemókratar og vinstri flokkurinn hafa verið ráðandi í borginni um árabil 

(Martola, munnleg heimild, 25. janúar 2010). Stjórnmálamenn hafa áhuga á safninu að því 

leyti að tilvera þess veitir Eskilstuna ákveðna sérstöðu eða „good-will“ út á við. Það kemur 

m.a. fram í stuðningi Sænska listráðsins við starfsemina. Þeir eru stoltir af því að safnið sé 

staðsett í Eskilstuna og líta svo á að þar séu þeir í fremstu röð með að upphefja 

barnamenningu. Að börn séu dýrmæt og réttindi þeirra skipti máli í samfélaginu. Verið sé að 

veita opinberu fé í þennan rekstur af virðingu fyrir börnum, vinnu þeirra og sköpun 

(Königsson, munnleg heimild, 24. janúar, 2010).  

5.4 Tengsl barnamyndasafnsins við skólakerfið 

Sænska barnamyndasafnið safnar myndum frá öllum skólum í Eskilstuna. Er það gert með 

ýmsum hætti. Safnið stendur fyrir samkeppnum með ýmsum þemum (eins og sjá má á 

auglýsingu á mynd 8), hefur samband við skóla og kennara, óskar eftir myndum frá 

nemendum og hefur forgöngu um sameiginleg verkefni milli safns og skóla. Safnið býður upp 

á þá þjónustu að setja saman smærri sýningar til að fara með t.d. í skólana eða aðrar stofnanir 

borgarinnar. Í þeim tilfellum sem lánað er til skóla eða í almenningsrými er um að ræða afrit 

af myndunum sem skannaðar hafa verið rafrænt. En ef um er að ræða samstarf við annað 

listasafn eru að sjálfsögðu lánaðar upprunalegar myndir til sýningar (Martola, munnleg 
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heimild, 25. janúar 2010). Á heimasíðu safnsins er hægt að panta sýningu og þar er einnig að 

finna lýsingar á samstarfi við söfn og skóla (Svensk barnabildarkiv, e.d.) .  

Dæmi um slíkt er samstarf barnamyndasafnsins við Atvinnusafnið í Norrköping. Þar 

voru settar upp barnamyndir frá 19. og 20. öld, sem allar fjölluðu um draumastarfið. Sýningin 

hét „Ég ætla að verða...“ og var uppi frá 25. október 2003 til 18. janúar 2004. Börnum frá 

mismunandi skólum var boðið á sýninguna og leikritauppfærslu á staðnum og einnig 

vinnustofu, þar sem nemendur bjuggu til sínar eigin myndir um sitt draumastarf. Þessar 

myndir eru nú einnig hluti safneignar barnamyndasafnsins (Svensk barnbildarkiv, e.d.). 

Annað dæmi um skólasamstarf var sýningin „Uppáhaldsstaðurinn minn, árið 2005. Það 

var meðan Barnamyndasafnið var hluti Barnamenningarmiðstöðvarinnar í Eskilstuna. Safnið 

stóð þá fyrir samstarfi milli tveggja skóla í Eskilstuna og tveggja skóla í Gatchina, sem er bær 

rétt fyrir utan  St. Pétursborg í Rússlandi og er vinbær Eskilstuna. Sænskir kennarar og börn 

fóru í heimsókn til Rússlands og rússneskir kennarar og börn komu til Eskilstuna. Sýning á 

verkum barnanna var haldin í báðum löndunum (Weinstock, 2005).  

Rickard Unneberg, myndlistarkennari í öðrum sænska þátttökuskólanum, Lagerbergs-

skolan, lýsir samskiptum sínum við barnamyndasafnið svo að safnstjórinn hafi haft samband 

við skólastjórann um samstarf í þessu verkefni og skólastjórinn hafi svo leitað til sín. Safn-

stjórinn hefur áður leitað til kennarans og sóst eftir myndum sem nemendur hans unnu í 

verkefni sem sveitarfélagið bauð skólunum að taka þátt í og fjallaði um það hvernig 

Eskilstuna yrði árið 2020. Rickard segir barnamyndasafnið hafa gert vinnu skólanna í 

listgreinum sýnilegri og sýnt verkum barna virðingu með því að standa fyrir samstarfi við 

skólana um sýningar á verkunum. Það séu ákveðin forréttindi að hafa möguleika á slíku 

samstarfi við safnið, sem væri ekki fyrir hendi ef hann væri að kenna t.d. í Stokkhólmi. 

Auðvelt sé að ná sambandi við safnstjóra barnamyndasafnsins og líklegt að hugmyndum frá 

myndlistarkennurum um samstarf verði tekið á jákvæðan hátt (Unneberg, munnleg heimild 

24. janúar 2010). 

Ulla Martola, safnstjóri barnamyndasafnsins, segir samskipti við skólastofnanir og 

kennara vera annars konar eftir að safnið flutti í listasafnið. Samskiptin séu á ákveðin hátt 

fjarlægari, hún hafi frekar frumkvæði að samskiptum við skólana heldur en áður, þegar safnið 

hafi verið hluti barnamenningarmiðstöðvarinnar. Þrátt fyrir að kennarar hafi síður frumkvæði 

að samskiptum við safnið en áður séu þeir þó alltaf mjög jákvæðir þegar leitað er til þeirra og 

meðvitaðir um tilveru safnsins. Þeir komi mikið bæði með skólahópa á sýningar og í sérstaka 

safnkennslu og/eða vinnustofur sem boðið er upp á í listasafninu. Einnig komi margir 

myndlistarkennarar á barnalistsýningarnar sem eru settar upp í safninu. Meginþorri fólks sem 
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kemur á barnalistsýningar er fullorðið fólk. Ulla segir að börn virðist ekki hafa mikinn áhuga 

á að skoða myndir eftir önnur börn en sjálf sig eða vini sína. Ekki nema það sé í stærra 

samhengi við aðra listræna vinnu, sem þau sjálf eru þátttakendur í (Martola, munnleg heimild, 

25. janúar 2010).  

Menningar- og frístundasviðið gefur árlega út bækling með tilboðum, sem dreift er í 

skólana. Hann nefnist Menningarbæklingur fyrir börn og ungmenni (sæ. Kulturkatalogen för 

barn och unga). Efni hans er skipt í sjö kafla. Í fyrstu fimm er tilboðum aldursskipt frá leik-

skólaaldri upp í ungmenni á menntaskólaldri. Næstseinasti kaflinn hefur að geyma framboð til 

frístundaiðkunar og í seinasta kaflanum er yfirlit um stofnanir sem heyra undir menningar- og 

frístundasviðið. Í seinasta kafla bæklingsins er barnamyndasafninu lýst í hluta kafla um 

listasafnið. (Eskilstuna kommun, 2010, 3). Á baksíðu bæklingsins frá haustinu 2009 sem sést 

á eftirfarandi mynd (mynd 8) má sjá tilboð til skólanna um teiknisamkeppni (sæ. Bild-

konsttävling), þar sem fram kemur að hluti myndanna verði sýndur í listasafninu frá 26. 

nóvember 2009 til 3. janúar 2010 og allar myndirnar verði svo varðveittar í 

barnamyndasafninu sem heimild um hluta hátíðarhalda í tilefni af 350 ára afmæli Eskilstuna 

(Eskilstuna commun 2009b, 26).  

 

 

Mynd 8: Baksíða Kulturkatalogen för barn och unga (Eskilstuna kommun, 2009b, 26) 
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Listasafnið er einnig með tilboð til allra aldurshópa en það er meira hannað eins og 

almenn safnakennsla heldur en samstarf listasafnsins og skólanna. Börnin koma með 

kennurnum sínum í safnið, þar sem myndlistarkennari tekur á móti þeim og fer með þeim í 

ákveðna dagskrá sem tengist oftar en ekki sýningum safnsins á hverjum tíma. Hóparnir geta 

komið frá einu og upp í nokkur skipti í kringum eitt verkefni (Eskilstuna kommun, 2010). 

Boðið er upp á að skólarnir geti fengið myndlistarkennara safnsins inn í skólana frá einu og 

upp í þrjú skipti, en skólarnir þurfa að borga ákv. gjald fyrir hvert skipti. Það er fremur 

sjaldgæft að skólarnir óski eftir því, allavega ekki eftir mörgum skiptum (Grip, munnleg 

heimild, 25. janúar 2010). Ekki er minnst á barnamyndasafnið í tilboðum bæklinganna, nema 

í þessari sérstöku auglýsingu á baksíðu 2009 heftisins en eins og áður segir kemur fram 

kynning á safninu í kaflanum um stofnanir menningar- og tómstundasviðsins.  

Kenneth Åstöm, framkvæmdastjóri listasafnsins í Eskilstuna, segir kennara geta komið 

með óskir um að sýna verk nemenda í sölum safnsins. Þær óskir þurfi þó að koma með góðum 

fyrirvara og fara í sama umræðuferli og aðrar sýningar safnsins fara í gegnum og í samvinnu 

við safnstjóra barnamyndasafnsins. Það sé þó ekkert sem standi í vegi fyrir því að slík sýning 

yrði sýnd í listasafninu, hvort heldur um væri að ræða sýningu í hluta sýningarrýmisins eða í 

sýningarrýminu öllu, sé rétt að farið í skipulagningu hennar (Åström, munnleg heimild, 25. 

janúar 2010). 

5.5 Barnamyndasafnið sem hluti af Barnamenningarmiðstöð Eskilstuna 

Barnamyndasafnið starfaði sem hluti af barnamenningarmiðstöð fram að árinu 2007, en var 

þá fært undir listasafnið. Ásamt starfsmanni safnsins kom einnig myndlistarkennari frá barna-

menningarmiðstöðinni sem nú sér um að taka á móti skólahópum og um fræðslustarf safnsins, 

bæði listasafnsins og barnamyndasafnsins (Martola, munnleg heimild, 25. janúar 2010).  

Það eru nokkrar barnamenningarmiðstöðvar í Svíþjóð. Sumar eru reknar af menningar-

sviði en aðrar af menntakerfinu. Barnamenningarmiðstöðin í Eskilstuna var rekin af menn-

ingarsviðinu og var til húsa í sama húsi og listasafnið í Eskilstuna er nú en öðrum hluta þess. 

Starfsemi miðstöðvarinnar var lögð niður í þeirri mynd árið 2007 (Martola, munnleg heimild 

25. janúar 2010).  

Yvonne Grip myndlistarkennari (2010, munnleg heimild) segir barnamenningarmið-

stöðina hafa verið til húsa í stóru sérhæfðu húsnæði, þar sem voru saman komin listgreina-

kennarar mismunandi greina; leiklistarkennari, danskennari, myndlistarkennari og tónlistar-

kennari, auk þess sem barnamyndasafnið hafi verið staðsett í húsnæðinu frá upphafi. Hver 

kennari (og barnamyndasafnið) hafði sérstakt rými í húsinu en möguleiki var á miklum 
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samgangi og þverfaglegu starfi í húsinu. Barnamenningarmiðstöðin var rekin fyrir opinbert fé 

og skipulagið var þannig að kennararnir fóru út í skólana einu sinni í viku til að aðstoða í 

framkvæmd listrænna verkefna, frá tveimur og upp í átta vikur eftir umfangi verkefnanna. 

Þeir aðstoðuðu kennarana í skólunum við að koma verkefninu í framkvæmd. Segja má að um 

eins konar kennsluráðgjöf hafi verið um að ræða. Þessi ráðgjöf var skólunum að kostnaðar-

lausu. Síðan var nemendum boðið að setja upp sýningar í sýningarrými miðstöðvarinnar, sem 

einnig hýsti sýningar barnamyndasafnsins. Einnig var nemendum boðið að koma á valdar 

sýningar barnamyndasafnsins og sagði Yvonne að það hefði verið hluti af skipulaginu að hver 

hópur kæmi a.m.k. einu sinni í heimsókn í barnamenningarmiðstöðina í vinnuferlinu. Hún 

segir að þarna hafi farið fram mjög öflugt starf. Stór hluti af því væri vegna nálægðar list-

greinakennara við hver annan, þar sem það gaf þeim möguleika á að leita ráða við útfærslur 

verkefna og auðvelt var að skipuleggja vinnu þverfaglegra verkefna. Barnamyndasafnið hafi 

þar gengt mikilvægu hlutverki í skipulagi sýningarhluta sköpunarferlisins/verkefnanna, þar 

sem þar hefðu árið um kring verið sýningar á barnamyndlist en ekki einu sinni til tvisvar á ári 

eins og nú er. Einnig taldi Yvonne mikilvægt að í þessu fyrirkomulagi greiddi borgin laun 

kennaranna og gerði þeim kleift að fara á þennan hátt inn í skólana og aðstoða án þess að 

þurfa að rukka skólana fyrir hvert skipti (Grip, munnleg heimild, 25. janúar 2010).  

Ulla Martola (munnleg heimild, 25. janúar 2010) tekur í sama streng. Hún segir 

samskipti við kennara hafa verið bæði tíðari og kennarar hafi komið meira að fyrra bragði til 

að leita ráða og ræða ákveðin verkefni. Bæði þá kennara sem unnu í miðstöðinni sem og 

kennara úr skólunum. Það að allir voru að vinna í sama húsi gaf betri möguleika á tíðari 

samskiptum en nú þegar barnamyndasafnið er með skrifstofu langt frá öllum kennurunum.  

Núverandi fyrirkomulag segir Yvonne vera afleiðingar pólitískra umbyltinga í borginni, 

þar sem ákveðið hafi verið að nota sérhæft húsnæði barnamenningarmiðstöðvarinnar undir 

aðra starfsemi. Hin pólitíska refskák hafi þannig orðið til þess að þessu ágæta fyrirkomulagi 

hafi verið breytt, hver listgreinakennari hafi verið fluttur hreppaflutningum, hver til sinnar 

stofnunar, myndlistarkennarinn í listasafnið, tónlistarkennarinn í tónlistarskólann og 

leiklistarkennarinn í leikhúsið o.þ.h. Einnig var ákveðið að skólarnir myndu borga fyrir hverja 

heimsókn kennsluráðgjafanna og aðeins er gert ráð fyrir að fara einu sinni til tvisvar í hvern 

skóla. Meiri áhersla sé á að nemendur komi í safnið, heldur en að listgreinakennarar fari út í 

skólana. Með þessari skipulagsbreytingu segir Yvonne að hafi glatast þeir samvinnumögu-

leikar sem fólust í því að vera undir sama þaki, aðstaðan hafi verið til fyrirmyndar og alls ekki 

verið sambærileg inni á þeim stofnunum sem kennararnir voru færðir til. Einnig hafi þessi 

breyting á greiðslufyrirkomulagi orðið til þess að skólarnir sæktu minna og minna í að fá slíka 
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ráðgjöf. Stofnanavæðingin lýsi sér enn betur í því að nú þurfi þau að tala við millilið, sem var 

staða sem var búin til við þessa breytingu, vilji þau fara í samstarf í einhverju verkefni. Þetta 

telur hún hafa verið afturför uppeldisfræðilega (Grip, munnleg heimild, 25. janúar 2010). 

Ulla bendir hins vegar á að fyrirkomulag barnamenningarmiðstöðvar hafi verið mjög 

dýrt fyrir borgina og hægt sé að leysa málin á mismunandi hátt. Með þessu nýja fyrirkomulagi 

sé um að ræða sömu þjónustu við skólana en í öðru formi. Einnig segir Ulla að safnið hafi 

fengið „hærri stöðu í þjóðfélaginu“ við það að verða hluti listasafnsins. Á sýningar þess komi 

nú fólk hvaðanæva, jafnvel frá Stokkhólmi og Malmö, sem það gerði ekki áður. 

Stjórnmálamenn hafi nú meiri áhuga á safninu, mæti við opnanir og borgarstjórinn opni oft 

sýningar safnsins. Þetta veki meiri athygli á safneigninni út á við og auki virði safnsins 

(Martola, munnleg heimild, 25. janúar 2010).  

Af ofangreindri umræðu má sjá að sænska barnamyndasafnið hefur eftir að það fluttist 

til listasafnsins minnkað vægi samstarfs við skóla miðað við það sem áður var. Áhersla virðist 

verða frekar á söfnun og rannsóknir heldur en sýningarhluta sem tengist skólum, þrátt fyrir að 

barnamyndasafnið fái aðgengi að safnrými listasafnsins til sýninga. Sömuleiðis má túlka sem 

svo að aðgengi barnamyndasafnsins að skólum og kennurum hafi minnkað við þessa 

breytingu. Ljóst er þó að sýningarmöguleikar skóla eru óvenjumiklir í Eskilstuna, einmitt 

vegna staðsetningar og starfsemi barnamyndasafnsins. Þetta er mjög fróðlegt að skoða nánar. 

Mikilvægt er að skoða bæði aðgengi skólanna að safninu og safnsins að skólunum bæði á 

meðan safnið var hluti barnamenningarmiðstöðvar og listasafnsins. Þannig verða bæði 

samstarfslíkönin skoðuð með það að markmiði að skoða möguleikana sem felast í hvoru 

tveggja og finna þar farsælar leiðir til að nota í uppbyggingu sýningar- og gagnrýniþáttar 

listkennslu í grunnskólum á Íslandi.  
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6. Samanburður og greining 

 

6.1 Fjármögnun 

Sænska barnamyndasafnið í Eskilstuna og Spark barnalisthátíðin í Leicester eru reknar á 

mismunandi hátt, þrátt fyrir svipað rekstrarumhverfi. Á meðan barnamyndasafnið er algjör-

lega rekið fyrir opinbert fé, þarf barnalistahátíðin að afla sjálf u.þ.b. 35% árlegs rekstrarfjár. 

Hluti þess fjár er að vísu fenginn frá opinberum aðilum en engu að síður er alltaf einhver hluti 

fenginn hjá fyrirtækjum, bæði beint og óbeint með fríðindasamningum (Bianchini, munnleg 

heimild 28. janúar 2010). Barnamenningarmiðstöðin í Eskilstuna, sem kalla má þriðja líkanið 

í þessu sambandi, var rekið einungis fyrir opinbert fé, að mestu frá borginni. Þá var þó 

launakostnaður starfsmanns barnamyndsafns borgaður af ríkinu (Åström, munnleg heimild, 

25. janúar 2010). Samsetning fjármagnsins (e. funding mix) á núverandi rekstri er þó ekki 

mjög ólík milli stofnananna að því leyti að meirihluti rekstarkostnaðar er greiddur af ríkis-

reknum listráðum eftir reglu hæfilegrar fjarlægðar. Þannig er peningunum ekki ráðstafað beint 

af stjórnmálamönnum heldur eftir stefnu og reglum listráðsins. Starfsemi allra stofnananna 

fellur vel að markmiðum og stefnu listráðanna í málefnum barna og ungmenna, sem er mjög 

skýr í báðum löndum. Aðgengi allra barna að listum og menningu er áhersluatriði í stefnu-

mörkun beggja listráða, þó ekki í Englandi fyrr en með breytingum árið 2008 þar sem í 

sérstakri áætlun er sett fram aukin áhersla á það hugtak. Ef þessi uppsetning listráða með 

áherslu á aðgengi og hæfilega fjarlægð er sett í samhengi kenninga Chartrands og 

McCaugheys um tengsl opinbers valds til fjárveitinga og lista- og menningarlífs, myndu báðar 

stofnanirnar falla undir það líkan sem þau kalla Arkitektinn að því leyti að þau fá opinbert 

fjármagn sitt frá listráðum og taka við því sem stofnanir en ekki einstaklingar (Chartrand, og 

McCaughey, 1989, 6-7). Í kenningunni, sem sett er fram árið 1989, er sagt að í Bretlandi sé 

ríkjandi annað líkan, sem þau kalla velgjörðamanninn. Þar er opinberu fé einnig veitt í 

gegnum listráð en þó frekar til einstakra verkefna og listamanna heldur en stofnana. Greina 

má þó, ef mið er tekið af niðurstöðum þessarar rannsóknar, að það lítur út fyrir að opinberir 

aðilar í Bretlandi hafi síðan 1989 færst meira yfir í arkítektalíkanið, með þeirri kröfu sinni að 

deila frekar út fjármagni til stofnana heldur en einstaklinga en það kemur skýrt fram í viðtali 

við forstjóra og stofnanda Spark, Ellen Bianchini, um hvernig aðferðum þurfti að beita í 

upphafi til að komast að styrkjum listráðsins. Ekki hafi verið hægt að sækja um styrk til 

ráðsins sem einstaklingur og því hefði verið farið í það að setja af stað stofnun utan um 

hugmynd hennar um rekstur barnalistahátíðar. Einnig kemur þetta fram í nýrri áætlun 
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listráðsins þar sem aðgengishugmyndir eins og þær sem eru ríkjandi á Norðurlöndunum og 

koma fram í líkani arkitektsins eru settar mjög skýrt fram.  

Enska listráðið virðist ætlast til meiri forskrifaðrar stefnumótunar stofnana sem það 

styrkir á föstum grunni heldur en sænska listráðið. Fastur styrkur til Spark er endurskoðaður á 

þriggja ára fresti út frá áætlun sem stofnunin þarf að leggja fram og árlegri skýrslu um efndir 

áætluninnar. Spark leggur þar að auki fram forskrifaða markaðsáætlun, menntunaráætlun og 

barnaverndaráætlun og vinnur náið eftir stofnskrá. Einnig hefur stofnunin sjö stjórnarmenn 

sem bera rekstarlega ábyrgð og forstjórinn ber ábyrgð gagnvart. Í sænska barnamyndasafninu 

koma markmið þess fram á heimasíðu í nokkrum klausum. Sænska listráðið ætlast til verk-

áætlunar í upphafi hvers árs og skýrslu um starfsemi safnsins í lok árs. Þessar áætlanir/ 

skýrslur eru ekki viðamiklar. Einnig er í rauninni enginn yfirmaður yfir safnstjóra barna-

myndasafnis þrátt fyrir að opinberlega sé safnið hluti listasafnsins í Eskilstuna. Allur annar 

rekstrarkostnaður en launakostnaður safnstjóra fellur inn í rekstur listasafnsins, eins og kom 

skýrt fram bæði í máli safnstjóra barnamyndasafnsins og framkvæmdastjóra listasafnsins. 

Framkvæmdastjóri listasafnsins sagði einnig að stefna listasafnsins, bæði sýningarstefna sem 

og sú sýn sem sett var fram sem stefna safnsins árið 2007, gildi ekki fyrir barnamyndasafnið. 

Safnstjóri barnamyndasafnsins skilgreinir sína eigin sýningarstefnu, eins og fram kemur í 

kafla 5.3, en sú stefna er ekki niðurskrifuð eða opinber nema í huga safnstjórans. Þannig er 

barnamyndasafnið að mörgu leyti rekið eins og sjálfstætt safn innan listasafnsins.  

6.2 Stefnumótun 

Gott er að nota kenningar Minzbergs og Waters (Mintzberg og Waters, 1985) til að greina 

stefnumótun fyrirtækjanna og gerð þeirra. Spark barnalistahátíðin hefur mjög forskrifaða 

stefnu. Bæði kemur hún fram í skipulagsskrá stofnunarinnar og þeim áætlunum sem settar eru 

fram skriflega. Í nánari greiningu með kenningum Minzbergs og Waters má segja að stofn-

unin falli inní þá gerð stefnumótunar sem þau kalla frumkvöðulslega (e. entrepreneur), þar 

sem stefnumótunin á sér upphaf í miðlægri sýn eins leiðtoga sem hefur svigrúm til að 

bregðast við nýjum tækifærum. Stofnunin er undir persónulegri stjórn leiðtogans og 

starfsemin er staðsett á öruggri syllu í umhverfinu. Í þeirri gerð er stefnumótunin einmitt 

frekar forskrifuð. Ellen Bianchini, forstjóri Spark barnalistahátíðarinnar, kom henni 

upphaflega af stað með eigin hugmynd, dugnaði og elju. Það er samdóma álit allra viðmæl-

enda rannsóknarinnar í Englandi að hún sé leiðtogi stofnunarinnar og haldi uppi gæðum 

hennar og framgangi. Föst störf í stofnuninni árið um kring eru aðeins tvö. Forstjórinn (e. 

director) og framkvæmdastjóri (e. general manager). Framkvæmdastjóri hefur samkvæmt 
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skipuriti (sjá mynd 5) aðeins litla starfmannaumsýslu og virðist fyrst og fremst vera 

aðstoðamaður forstjórans í rekstrinum. Einnig má segja að val í stjórn Spark líti út fyrir að 

vera mjög „frumkvöðulsleg“ þar sem Bianchini fer til fólks og óskar eftir setu þess í stjórn-

inni, þó auðvitað með samþykki annarra stjórnarmeðlima. Eftirfarandi segir Ellen m.a. um 

aðferðir við val í stjórnina (Biancini, munnleg heimild 28. janúar 2010): 

 

There are various ways, we are conscious that we need a wealth of different kinds 

of expertise on the board and there are all sorts of ways of finding the right people 

with experience in education, art, programming, running a venue, contact with the 

local authority, financial, business, legal experience. It´s changed over the years 

but we´ve specifically looked for people to come on board with us (Biancini, 

munnleg heimild 28. janúar 2010).  

 

Það er alveg ljóst að Bianchini heldur vel um stjórnataumana og er sjálf allt í öllu, 

listrænn stjórnandi og stjórnar öllum sem eru í launuðum störfum hjá stofnuninni. Stjórnin 

virðist einnig vera henni meira til aðstoðar í rekstrinum, heldur en að hún þurfi að vinna eftir 

stjórnarsamþykktum sem hún á ekki sjálf hlut í.  

Stefnumótun barnamyndasafnsins í Eskilstuna er fremur sjálfsprottin. Segja má að hún 

falli helst inn í þá gerð stefnumótunar sem Minzberg og Waters kalla samkomulag eða 

einingu (e. consensus) (Biancini, munnleg heimild 28. janúar 2010). Í slíkri gerð stefnu-

mótunar á hún upphaf sitt í samkomulagi. Í gegnum gagnkvæma aðlögun koma starfsmenn 

upp mynstrum sem verða almenn í miðlægum áformum og stefnumótunin í slíkri gerð er 

einmitt fremur sjálfsprottin. Slík almenn miðlæg áform má sjá í stefnumótun barnamynda-

safnsins þar sem unnið er eftir ákveðinni miðlægri sýn en starfsemin er frjáls undan böndum 

tilbúinna forskrifaðra markmiða og jafnvel þeirra reglna og stefnumarkmiða sem gilda í þeirri 

stofnun sem safnið er hluti af. Barnamyndasafnið hefur enga yfirstjórn og safnstjóri þess þarf 

ekki að gera neinum skil um ákvarðanir sínar eða stefnu, nema í þessum óljósa, litla mæli í 

stuttri skýrslu til listráðsins ár hvert.  

Vera má að skýringin á þessum mismun á milli krafna ráðanna liggi í muninum sem er á 

þeirri upphæð sem sænska listráðið styrkir barnamyndasafnið annars vegar og þeirrar upp-

hæðar sem enska listráðið styrkir barnalistahátíðina um hins vegar. Sænska barnamyndasafnið 

fær 400.000 sænskar krónur (SEK) (um það bil 6.600.000 ISK) á ári frá sænska listráðinu en 

Spark barnalistahátíðin 70.000 Sterlingspund (GBP) frá því enska (um það bil 13.300.000 

ISK). Enska listráðið er þannig að fjárfesta rétt rúmlega  tvöfalt hærri upphæð í barnalista-
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hátíðinni heldur en sænska listráðið í barnamyndasafninu. Einnig er engin formleg forskrifuð 

menningarstefna í Eskilstuna á meðan mjög ítarlega forskrifaða menningarstefnu er að finna í 

Leicester. Stærðarmunur borganna gæti líka skipt máli hér, Eskilstuna með aðeins ríflega 

90.000 íbúa á móti Leicester þar sem búa tæplega 280.000 íbúar. Spurningin er hvort meira 

frjálsræði fylgi minni stjórnsýslueiningum.  

Aðgengi að opinberu fjármagni virðist þó vera líkt í Englandi og Svíþjóð að því leyti að 

það er bundið ákveðinni kröfu um markmiðasetningu í gegnum listráðin, þrátt fyrir að greini-

lega sé ætlast til ítarlegri markmiðasetninga á Englandi.  

Staðsetning barnamenningarmiðstöðvarinnar í Eskilstuna í líkönum Chartrands og 

McCaugheys er sú sama og barnamyndasafnsins. Stefnumótun barnamenningarmiðstöðvar-

innar virðist einnig hafa verið sjálfsprottin með svipuðu sniði og rekstur barnamyndasafnsins. 

Það mætti því líka fella hana undir þá gerð sem Mintzberg og Waters kalla samkomulag eða 

einingu (e. consensus). Sameiginleg sýn fólks sem vann þar saman án sérstaks leiðtoga eða 

yfirmanns, þar sem allir voru að vinna að sömu markmiðum á tiltölulega frjálsan hátt í 

skapandi umhverfi þar sem hægt var að bregðast fljótt við tækifærum í umhverfinu. 

6.3 Hugmynd verður að veruleika 

Starfsemi Spark barnalistahátíðar svo og sænska barnamyndasafnsins eiga sér uppsprettu í 

hugmyndum einstaklinga sem fyrst fara af stað sem styrkt verkefni en komast síðan í fastara 

form sem stofnanir eða hlutar stofnana. Í báðum tilfellum unnu þessir frumkvöðlar mikið 

kynningarstarf inni í borgarkerfinu og unnu hugmyndum sínum framgang á pólitíska sviðinu. 

Það er gagnlegt að nota kenningu Kingdons um stefnuglugga til að kanna hvað olli því að 

þessar stofnanir urðu að veruleika á þeim tíma og bera saman við aðstæður nú.  

Kingdon (1995) talar um að þrír þættir þurfi að vera til staðar eða þrír straumar þurfi að 

koma saman á ákveðnum stað og tíma til að hugmynd eða stefna sé framkvæmanleg: Pólitík, 

hugmyndafræði umhverfisins og þörf á því að leysa ákveðið verkefni eða vandamál. Barna-

myndasafnið er stofnað út frá einkasafni myndlistakennara. Hjá honum hafði safnast upp 

áralöng afurð barnamyndsköpunar sem í sjálfu sér er ákveðið vandamál sem hann vill leysa á 

annan hátt en að henda myndunum. Virði myndanna er líka mikið sem heimild um barnalist-

sköpun. Með því að ánafna borgaryfirvöldum barnamyndasafn sitt færir gefandinn verkefnið/ 

vandamálið um hvað gera skuli við myndirnar yfir á hið opinbera. Stefnan sem var ríkjandi á 

þeim tíma í borginni er, eins og í dag, mjög barnvæn. Jafnaðarmenn (sæ. socialdemokrater) 

voru við völd þá eins og nú og það er mjög í anda stefnu þeirra að gera vel við börn og líta á 

þau sem fullgilda þegna í þjóðfélaginu. Sú ákvörðun að opna safnið er þannig mjög í anda 
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þeirrar pólitísku stefnu sem er ríkjandi í stjórn borgarinnar. Allir þrír straumar kenningarinnar 

sem Kingdon setur sem skilyrði fyrir því að hugmynd geti orðið að veruleika hafa þannig á 

þeim tímapunkti verið í réttu samhengi þannig að stefnuglugginn eða tækfærið hefur opnast 

og stofnun barnamyndasafnsins orðið að veruleika.  

Spark barnalistahátíðin var stofnuð á góðæristímum þegar einkaframtak var metið að 

verðleikum. Hátíðin kom á sínum tíma inn í landslag hátíða í hátíðaborginni Leicester, þar 

sem áhersla á menningu fyrir börn var velkomin viðbót. Fyrirkomulag starfseminnar, lista-

hátíðarformið hefur án efa hjálpað til við að fella hugmyndina að stefnu borgaryfirvalda í 

Leicester og auka henni fylgi. Það kemur fram í viðtali við Bianchini, forstjóra Spark, þegar 

hún segir (Bianchini, munnleg heimild 28. janúar 2010):  

 

The festival is an independent organization. In some ways, the concept is 

interesting, Leicester City Council is pushing its image as a festival city. There are 

several festivals in the city, and that´s important that politically we fit in their 

strategy very well.  

 

Að auki eiga verkefni sem lúta að börnum oft pólitískt vinsældum að fagna, sérstaklega 

þegar þau eru svo vel sniðin að heildarmynd þeirrar stefnu sem fyrir er. Þar með eru tveir 

straumar Kingdons, stefnan og pólitíkin hliðhollir. Nokkrum árum áður hafði breska ríkis-

stjórnin verið gagnrýnd fyrir að þrengja að skapandi greinum í skólum og hafði á þessum tíma 

nýverið brugðist við með því að setja af stað verkefnið Creative Partnership. Starfsemi Spark, 

sem í upphafi beindist að mestu að skólunum, hefur þannig leyst ákveðið vandamál sem 

opinberir aðilar stóðu frammi fyrir. Á þessum tímapunkti voru því allir þrír straumar 

Kingdons hliðhollir og stefnugluggi/tækifæri hefur opnast og barnalistahátíðin orðið að 

veruleika. 

Það vekur þó athygli að í báðum raundæmunum, bæði barnamyndasafninu í Eskilstuna 

og Spark barnalistahátíðinni í Leicester, hefst starfsemin sem tilraunaverkefni sem eftir stuttan 

tíma (u.þ.b. tvö ár hjá báðum stofnunum) fer á fastan styrk frá hinu opinbera. Þannig hafa 

bæði verkefnin sannað sig og unnið traust hjá opinberum aðilum á mjög stuttum tíma.  

Það sem helst virðist vanta í þetta líkan Kingdons um stefnuglugga er málefni sem nú er 

mjög ofarlega á baugi í þjóðfélaginu en hefur efalítið alltaf skipt máli, en það er efnahags-

ástand og fjárhagsleg staða þess umhverfis sem framkvæmir hugmyndina eða stefnuna. 

Kannski mætti með góðum vilja lesa úr stefnuhlutanum eða pólitíska hluta kenningar hans að 

efnahagslegt ástand speglist í því hvernig hlutum er forgangsraðað. Efnahagslegar forsendur 
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þjóðfélagsins hafa áhrif á hvernig nýjar hugmyndir eða stefnur koma til framkvæmda. Hægt 

er að líta á það sem ákveðinn veikleika í kenningu Kingdons að ekki sé tekið meira tillit til 

þessara forsendna. Efnahagslegar ástæður eru nefnilega oft með því fyrsta sem viðmælendur 

segja ástæðu þess hvers vegna eða hvers vegna ekki stefnu eða hugmyndum sé fylgt á 

framkvæmdastig. Þannig töluðu bæði forstjóri Spark barnalistahátíðarinnar og safnstjóri 

barnamyndsafnsins í Eskilstuna um að þegar stofnanirnar hefðu verið settar af stað hefði verið 

umtalsvert betri efnahagslegar forsendur en nú er.  

6.4 Þjónar listfræðsla öðrum markmiðum en listarinnar sjálfrar? 

Hvaða ástæða liggur að baki því að stofnanir eins og barnamyndasafn og barnalistahátíð eru 

styrktar af opinberum aðilum? Vestheim og Belfiore hafa sett fram kenningu um þjónandi 

menningarstefnu sem gott er að hafa í huga þegar leitast er við að greina raunverulegar 

undirliggjandi ástæður þess að stefna er sett fram (Vestheim, 1994 og Belfiore, 2004). Eru 

raunverulegar ástæður fyrir þeirri stefnu stjórnvalda að styðja við stofnanirnar skýrar? Er ljóst 

að hverju stjórnvöld stefna eða eru stofnanirnar styrktar til að ná fram öðrum undirliggjandi 

markmiðum? 

Á sama hátt er gott að nota kenningu Eisners sem hann setti fram um þjónandi mennta-

stefnu í tengslum við myndlistarnám, sem lýsir raunverulegum markmiðum sem liggja að 

baki því að kenna listir í grunnskóla, til að greina hvers vegna samstarf stofnananna við skóla 

er litið svo jákvæðum augum af yfirvöldum. Í einni af átta ástæðum sem Eisner tilgreinir í 

kenningu sinni fyrir því að kenna skuli myndlist er sú að listfræðsla nýtist nemandanum til að 

ná betri árangri í svoköllunum grunnfögum, lestri, skrift og stærðfræði. Önnur ástæða sem 

Eisner tilgreinir er sú að að auðvelt sé að nota listfræðslunálgun til að samþætta margar 

námsgreinar og ná þannig betri árangri í kennslu, væntanlega með hagsmuni bóklegra greina í 

huga (Eisner, 2002). Þessar tvær ástæður virðast ríma vel við meginmarkmið átaksverkefnis 

ríkisstjórnar Englands, Creative Partnership, sem fjallað er um í köflum 4.3 og 4.4 og Spark 

barnalistahátíðin hefur unnið mikið með í samstarfsverkefnum sínum með skólum. Greinilegt 

er að þetta er stefna sem Spark þarf að taka tillit til, sem sést á því að sérstakt embætti í 

framkvæmd barnalistahátíðarinnar er nefnt Creative Partnerships Lead Practitioner eða 

sérfræðingur stofnunarinnar í samskiptum við Creative Partnership (sjá kafla 4.1).  

Eins og fram kemur í kafla 4.3 er Creative Partnership stjórnað af enska listráðinu. 

Markmið verkefnisins er að sýna fram á hið mikilvæga hlutverk sem sköpun og skapandi fólk 

getur haft á að umbreyta kennslu hinnar dæmigerðu námskár barna á öllum aldri og með 

mismunandi getu (Arts Council England, 2005, 15). Þetta er augljóslega þjónandi mennta-
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stefna þegar markmiðið er að í gegnum kennslu eða sköpun lista skuli nást betri árangur í 

öðrum greinum námskrárinnar. Allir skólastjórar sem talað var við í rannsókninni segja berum 

orðum að átaksverkefnið hafi verið sett upp og sé notað eingöngu til að bæta árangur 

nemenda í ensku og stærðfræði á samræmdum prófum (e. key stage tests). Það hafi þannig 

ekki listræn markmið í sjálfu sér og séu ekki sett til að auka vægi listgreina sem slíkra í 

skólakerfinu (sjá kafla 4.4). Listfræðsla sé þannig augljóslega þjónandi. Á sama hátt má líta á 

átaksverkefnið Skapande skola í Svíþjóð sem þjónandi menningar- og menntastefnu þar sem 

listum er ætlað að auka gæði þekkingar í grunnskólum. Einnig sé hægt að nota listkennsluna 

til þess að auka áhuga nemenda á námi sínu og skapa tilgang (sjá nánar í kafla 5.3). Skapande 

skola er á sama hátt og Creative Partnership, sett af stað með ákvörðun ríkisins en 

fjármagninu er ráðstafað í gegnum hin opinberu listráð landanna. Skólar og sveitarfélög geta 

sótt um styrki til að fá starfandi listamenn inn í skólana til ákveðinna afmarkaðra verkefna. 

Þrátt fyrir að markmið beggja verkefna séu augljóslega þjónandi markmið þá eru þau ekki sett 

fram á sama hátt. Þannig er talað um að auka gæði þekkingar í Svíþjóð en í Englandi er talað 

um að umbreyta hinni dæmigerðu námskrá skólanna. Skapande skola er þar að auki einungis 

á byrjunarstigi í Svíþjóð en mikil reynsla er komin á Creative Partnership í Englandi. Ljóst er 

að ef tekið er mark á því að allir viðmælendur í skólum á Englandi töldu markmið verkefnis-

ins Creative Partnership vera að hækka einkunnir á samræmdum prófum í ensku og stærð-

fræði að þá megi segja að í Englandi hafi verið sú ætlun ríkisins að gera stefnuna þjónandi 

verið augljósari heldur en í Svíþjóð. Í rannsókninni liggja þó fyrir meiri upplýsingar frá skól-

unum í Englandi heldur en Svíþjóð og eftir á að hyggja má segja að það geti á ákveðinn hátt 

veikt niðurstöður rannsóknarinnar að þessu leyti að hafa ekki sjónarmið fleiri aðila úr skólun-

um í Svíþjóð.  

Þrátt fyrir að Creative Partnership og Skapande skola séu samstarfsverkefni milli 

menningargeirans og menntageirans og þjóni menntunarlegum stefnumarkmiðum er fram-

kvæmdahluti þeirra alfarið í höndum menningargeirans eða listráðanna. Þegar stefnumörkun 

beggja listráða í málefnum barna og ungmenna er skoðuð nánar er ekki hægt að segja að hún 

sé eins þjónandi eins og stefna verkefnanna Creative Partnership og Skapende skola. Stefna 

enska listráðsins rímar til að mynda mun betur við það meginmarkmið Spark barnalista-

hátíðarinnar að gefa börnum tækifæri til njóta lista af hæsta gæðaflokki með það fyrir augum 

að skapa þeim jákvæða reynslu og mögulega áhuga á listum það sem eftir er (Ellen Bianchini, 

munnleg heimild, 28. janúar 2010 og Art Council England, 2005, 6). Þannig passar Creative 

Partnership í raun ekki við þá stefnu sem listráðið setur sér varðandi börn og ungmenni. Ekki 

er eins skýr munur á markmiðum Skapande skola og stefnumarkmiða sænska listráðsins í 
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málefnum barna og ungmenna en þó má sjá svipaðar áherslur þar eins og í Englandi. 

Markmið barnamyndasafnsins í Eskilstuna um mikilvægi þess að safna barnamenningu og 

stunda rannsóknir á henni má einnig sjá í stefnumarkmiðum sænska listráðsins þar sem talað 

er um að listráðið eigi að safna þekkingu um barnamenningu og að 30% fjármagns sem list-

ráðinu er úthlutað til rannsókna eigi að fara til rannsókna barnamenningar (Svenska Kultur-

rådet, e.d.). Aðalmarkmið sænska listráðsins fjallar þó líka um aðgengi barna að listum og 

mikilvægi þess að börn og ungmenni fái tækifæri til að njóta lista og stunda listir og er að því 

leyti líkt markmiðum enska listráðsins.  

6.5. Menntun og listir – árekstur rýma 

Í þjónandi stefnu Creative Partnership í Englandi og Skapande skola í Svíþjóð og stefnu-

markmiðum listráða beggja landa má segja að kristallist ólík viðhorf. List til að njóta og list 

sem tæki til að ná öðrum markmiðum. Tvö stór kerfi stjórnsýslunnar takast á; menning og 

menntun. Það að Creative Partnership skyldi vera gert að sjálfstæðri stofnun og þannig tekin 

út úr rekstri enska listráðsins mætti skilja sem pólitískan árekstur stefnumarkmiða, að list-

ráðinu finnist það eiga að berjast fyrir listum listanna vegna en ekki þjóna eingöngu hagsmun-

um menntakerfisins. Yfirráðasvæði þessara stóru málefna í öllum stjórnsýslueiningum virðast 

vera umlukin markalínum sem erfitt að yfirstíga. Umræða Foucault um rými og markalínur 

milli þeirra er gott tæki til að skoða þetta (Foucault, 2002). Eva Königsson, menningarstjóri í 

Eskilstuna, minnist á þessar markalínur í samskiptum sínum við yfirmenn menntamála í 

stjórnsýslunni (Königsson, munnleg heimild 25. janúar 2010). Hún segir menntasviðið vera 

mjög lokað og telji sig ekkert hafa með samstarf við menningar- og listasviðið að gera. Það sé 

yfirleitt menningarmegin sem óskað sé eftir samstarfi á hæstu stigum en ekki menntamegin. 

Hún segist þó halda að samskiptin verði gagnkvæmari eftir að átaksverkefni sænsku ríkis-

stjórnarinnar Skapande skola verði komið til framkvæmda. Þetta er að sjálfsögðu aðeins 

tilfinning einnar manneskju en svipað má einnig sjá á öðrum stigum. Ulla Martola, safnstjóri 

barnamyndasafnsins í Eskilstuna, talar um að hún hafi nær undantekningarlaust frumkvæði að 

því að fá skólana til samstarfs við safnið. Þó að kennarar séu ætíð jákvæðir til samstarfs sé 

ekki hvatt til þess sérstaklega, hvorki af skólastjórum né skólayfirvöldum. Þessar markalínur 

virðast hafa orðið sterkari eftir að safnið var flutt inn í liststofnunina, þar sem Martola og 

Yvonne myndlistarkennari töluðu um að samskipti við kennara hefðu verið mun gagnvirkari 

og sýningar á barnamyndum fleiri þegar barnamyndasafnið var hluti barnamenningarmið-

stöðvar. Þannig virðist vera hærri þröskuldur á milli menningar- og menntakerfis eftir að 

barnamyndasafnið flutti inn í listasafnið og sameinaðist rými menningar og lista (listasafninu) 
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fremur en rými uppeldis og menntunar (barnamenningarmiðstöðin). Ólafur Kvaran, list-

fræðingur og fyrrverandi forstöðumaður Listasafns Íslands, talar einnig um markalínur á milli 

menningar og menntakerfis og lýsir þeim sem valdablokkum sem báðar ráði yfir talsverðu 

opinberu fjármagni og þar með völdum. Menningarblokkin sé varari um sig við að hleypa 

menntablokkinni um of til valda inn á sitt svið, kannski vegna þess að menntablokkin sé 

aðeins sterkari í heildarkerfinu. Þess vegna séu ákveðnar skiljanlegar varnarlínur á milli 

þessara tveggja kerfa. Birtingarmynd þess er til dæmis þegar kennari kemur með nemendahóp 

inn á listasafn verður hann yfirleitt óvirkur, dettur úr hlutverki sínu um leið og hann stígur yfir 

markalínu listasafnsins, inn í rými þar sem hann hefur ekkert valdaumboð. Safnkennari tekur 

þá oftast við hlutverki kennarans þar sem listasafnið er rými á valdsviði hans. Ólafur segir 

þessa skiptingu þannig ekki endilega byggða á því hvað er börnum fyrir bestu, heldur spurn-

ing um vald í stærra samhengi. Það þurfi því að herja á einhverjar af þeim markalínum sem 

eru við líði til þess að bæta nám og kennslu barna en þó sé mikilvægt að skilja hvað liggur að 

baki þeim (Ólafur Kvaran, munnleg heimild, 1. júní 2010).  

Með báðum stofnunum, barnalistahátíð og barnamyndasafni, má þó segja að verið sé að 

stíga yfir ákveðnar markalínur inn í rými sem áður voru tileinkuð fullorðnu fólki. Bara það að 

kalla hátíðina barnaLISTAhátíð með orðinu list ruggar bátnum gagnvart mörgum og kallar á 

mótmæli úr ýmsum áttum. Bianchini forstjóri er þeirrar skoðunar að ekki sé spurning um að 

listsköpun barna sé list til jafns við það sem kallað er list á mælikvarða fullorðinna (Bianchini, 

munnleg heimild 28. janúar 2010). Martola, safnstjóri barnamyndasafnsins, vill aftur á móti 

alls ekki kalla safnið barnalistasafn heldur barnamyndasafn eða skjalasafn (sæ. arkiv) 

barnamynda (Martola, munnleg heimild 26. janúar 2010). Það er í rauninni merkilegt viðhorf 

ef litið er til þess að henni finnst eðlilegt að myndir safnsins skuli vera sýndar í sölum 

listasafnsins í tengslum við listaverk fullorðinna og að það hafi aukið virði safnsins að hafa 

verið fært undir listasafnið. Einnig virðist Martola vera mjög sátt við þessa rekstrarbreytingu, 

úr því að safnið sé hluti barnamenningarmiðstöðvar yfir í að vera hluti listasafns. Má ætla að 

liststimpillinn sem listasafnið hafi tengt barnamyndasafnið við hafi aukið þetta virði sem 

Martola vísar til (sjá kafla 5.5). Åström, framkvæmdastjóri listasafnsins, virðist þó telja verk 

barna vera listaverk, alla vega í því samhengi að listsköpun barna sé einlægari í túlkun sinni á 

samfélaginu og það sjónarhorn sé jafn mikilvægt og sjónarhorn listsköpunar fullorðinna 

listamanna (Åström, munnleg heimild 25. janúar 2010)
14

. Ólafur Kvaran segir safnafólk 

almennt ekki líta á sköpunarverk barna sem list. Það sé að líkindum byggt á ríkum hefðum 
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 Sjá kafla 5.3   
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skilgreininga safnalaga og alþjóðlegra staðla sem söfnin vinna eftir. Margir gangi svo langt að 

segja að börn geti ekki skapað list, sköpunin sé ekki lærð eða ætluð hegðun eins og hjá full-

orðnum. Kannski sé ástæðan sú að um leið og sköpunarverk fer inn í listasafnsrýmið má segja 

að það breytist opinberlega í listaverk. Það standi þannig í mörgu listasafnafólki að hleypa 

barnamyndum inn í þetta rými sem valdi því að þær endurskilgreinist sem listaverk komist 

þær innfyrir þessar markalínur (Ólafur Kvaran, munnleg heimild 1. júní 2010). Þannig mætti 

líta á þessa samsetningu barnamyndasafns og listasafns sem óvenjulega í safnaheiminum, þar 

sem markalínur eru almennt mjög skýrar. Martola segir viðhorf framkvæmdastjóra 

listasafnsins vera einstakt að þessu leyti að hleypa barnamyndasafninu inn í listasafnið með 

þessum hætti. Hún hafi fundið fyrir annars konar viðhorfum hjá framkvæmdastjórum annarra 

listasafna hafi hún óskað eftir sýningarsamstarfi. Erfitt sé að koma barnamyndunum til 

sýninga inn í viðurkennd listasöfn, þar komi hið gamalkunna viðhorf fram að barnamyndir 

séu ekki listsköpun og eigi þar af leiðandi ekki heima inni á listasöfnun. Að því leyti er í 

sjálfu sér merkilegt að Martola skuli sjálf ekki vilja kalla myndirnar listaverk og safnið barna-

listasafn. Hún gefur sjálf þá skýringu að ef myndirnar væru listaverk yrði að velja þær inn í 

safnið eftir ákveðnum listrænum markmiðum og þá yrði safnið listasafn. Hún hefði hins vegar 

engar forsendur til þess að ákvarða hvaða mynd væri list og hvaða mynd ekki. Börnin þyrftu 

að hafa jafnan rétt og á honum væri brotið ef slíkt val færi fram (Martola, munnleg heimild, 

25. janúar 2010). Þetta brýtur í raun bága við raunveruleikann því Martola velur alltaf myndir 

úr safninu til sýningar eftir því sem hentar sýningarmarkmiðum hverrar sýningar. Ákveðið val 

á sér því alltaf stað varðandi sýningarhluta safnsins, þó að allar myndir sem safninu áskotnast 

séu varðveittar. Einnig kemur fram í auglýsingu barnamyndasafnsins til skólanna um 

teiknisamkeppni að aðeins valinn hluti innsendra teikninga verði sýndur á listasafninu (sjá 

mynd 8 í kafla 5.4), svo þannig má eiginlega segja að forsendur fyrir því að kalla safnið ekki 

barnalistasafn vegna þess að ekki sé valið úr, allar teikningar séu jafnar, séu að hálfu leyti 

brostnar. Það má segja að þessi gjörningur, að listasafn skuli almennt taka til sín barnamyndir 

til varðveislu og sýna, sé ákveðin árás inn í rými sem fram til þessa hafi algjörlega verið 

helguð fullorðnum listamönnum og lokuð af með skýrum markalínum.  

Sama er að segja um listahátíðir sem hafa einnig yfirleitt einskorðast við þátttöku 

fullorðinna einstaklinga. Markalínur á milli fullorðinna og barna virðast þar ekki vera eins 

skýrar og í safnaheiminum. Ekki kom fram í rannsókninni í Englandi nein ádeila á tengingu 

listahátíðar við börn og listsköpun þeirra. Frekar á hinn bóginn að listahátíðarformið sé 

einmitt það sem geri hugmyndina spennandi og gefi henni aukið gildi. Það kemur til að 

mynda skýrt fram í máli Smith, aðstoðarmanns framkvæmdastjóra listahátíðaskrifstofu 
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Leicester, eins og sjá má í kafla 4.1. Þó segir Biancini, forstjóri Spark, að listsköpun barna 

hafi ekki aðgang að sýningarstöðum fullorðinna listamanna eins og leikhúsum og listasöfnum, 

nema undir strangri handleiðslu starfandi listamanna eða forsvarsmanna stofnananna. Það 

væri þó frekar undantekning fremur en regla, slík rými væru yfirleitt notuð frekar til miðlunar 

verka sem fullorðnir hefðu útbúið fyrir börn heldur en sem sýningarrými fyrir listsköpun 

barnanna. Hún segir barnalistahátíðina þó hafa áhuga á því að vinna í átt að því markmiði að 

börnin fái meiri aðgang að slíkum rýmum og segir til að mynda einn viðburð hátíðarinnar í ár, 

þar sem danshöfundar vinna með börnum og sýna svo afrakstur samvinnunar í leikhúsi, hafa 

verið skipulagðan með það í huga. Lýsingu á þeim viðburði er að finna í kafla 4.4.  

Aðgengi að rýmum má einnig skoða á félagslegan hátt. Í stefnumörkun menningar-

yfirvalda og menntayfirvalda beggja landa kemur skýrt fram mikilvægi aðgengis barna að 

listum og menningu, án mismununar vegna kynþáttar, félagslegra aðstæðna og fleiri þátta sem 

hafa haft aðgreinandi áhrif í samfélaginu. Kenning Bourdieu um félagsleg rými og habitus er 

gott tæki til að greina þennan aðgengisþátt nánar (Bourdieu, 2007 og Davíð Kristinsson, 

2007). Hvaða markmiði þjónar slík stefna? Af hverju þurfa allir að hafa sama aðgengi? Ætla 

má að hugsun yfirvalda sé einmitt að opna ákveðin félagsleg rými, sem áður hafa verið lokuð 

ákveðnum hópum samfélagsins, öllum börnum í gegnum skólakerfið. Þannig sé veitt 

félagsleg jöfnun sem kannski veitist ekki á heimilum barnanna eða í því umhverfi sem þau 

búa. Bourdieu gagnrýnir hins vegar skólakerfið og segir það auka félagslegan ójöfnuð. 

Birtingarmynd ólíks hegðunarmynsturs milli og efri stétta sé verðlaunuð og þeir sem komi inn 

í skólana með þann heimamund farnist betur en hinum sem ekki hafa slíkan bakgrunn frá 

heimili sínu. Í því ljósi má segja að t.d. það kerfi sem fram kemur í rannsókninni að hafi verið 

stundað á Englandi, ofuráhersla á samræmd próf, þannig að skapandi greinar hverfi í skólum, 

sé sú skólastefna sem Bourdieu bendi á að ali á ójöfnuði. Kunnátta í ensku sé t.d. þar inni sem 

mælitæki á færni nemenda, jafnt þeirra sem hafa ensku að móðurmáli og hinna sem tala önnur 

tungumál á heimili sínu. Allir viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um það sem markmið að 

með listupplifun og listfræðslu barna væri verið að gefa börnunum menningarauð sem myndi 

auka jöfnuð þeirra á meðal. Þannig sé mikilvægt að hlúa að þeim sem ekki eru „innfæddir“, 

hlusta á raddir þeirra og menningararfleifð.  

Bourdieu talar einnig um menningarauð sem einn af lykilþáttum þess að veitast aðgengi 

í valdameiri rými samfélagsins. Menntun í menningarlæsi væri þáttur sem gæti gert fólki, sem 

ekki fæddist inn í þann hóp, kleift að komast á ákveðinn hátt inn í það rými, þótt það taki 

lengri tíma heldur en ef það fæðist inn í fjölskyldu sem þegar býr yfir slíkum menningarauði, 

Hefði ekki réttan habitus eða formgerð til að bera en gæti áskapað sér nýja formgerð með 
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menntun. Ætla má að aðgengishugmynd stefnumörkunar beggja landa sé hugsuð til að reyna 

að veita börnum þessa jöfnu möguleika til valda í þjóðfélaginu. Almennt séð virðast listir og 

sköpun vera talin leið til þess sem rímar við hugmynd Bourdieus um möguleika fólks á að 

breyta sínum habitus í gegnum menntun. Viðmælendur rannsóknarinnar í skólum í Englandi 

töluðu allir um að þeir notuðu þessa leið, listfræðslu, með það að markmiði að auka mögu-

leika þeirra nemenda sem ekki hafa ensku að móðurmáli til betri samfélagsstöðu síðar meir í 

lífinu. Skólarnir sem heimsóttir voru í rannsókninni voru allir mjög fjölþjóðlegir (e. multi-

cultural) og minnihluti nemenda „enskir“ samkvæmt þeirri skilgreiningu að enska var ekki 

þeirra fyrsta mál. Slík markmið með listfræðslu eru augljóslega þjónandi markmið eða 

þjónandi stefnumörkun að því leyti að listum er ætlað að gefa nemendum aðgengi að 

stofnunum þjóðfélagsins sem þeir annars fengju ekki heima hjá sér.  

Hjá öllum viðmælendum rannsóknarinnar í Englandi komu fram þau viðhorf að skól-

arnir þyrftu að veita börnunum listræna upplifun og menntun þar sem oft og tíðum ylli fátækt 

eða menningarlegur munur því að börnunum væri ekki heimilt að nýta sér það framboð list-

viðburða og listkennslu sem væri annars opinberlega í boði í samfélaginu. Fyrir suma menn-

ingarhópa væri það t.d. algjörlega fáránlegt að fara í leikhús og þegar börnum úr slíkum 

hópum væri boðið með skólanum á leikhús þyrfti oft að sækja fast eftir leyfi foreldra til að 

barnið fengi að taka þátt. Það væri ekki alltaf auðsótt mál. Í Svíþjóð virtist ekki vera eins 

mikil þörf fyrir innkomu barnamyndasafnsins og barnamenningarmiðstöðvarinnar í þessum 

tilgangi þar sem þrátt fyrir að vera mjög menningarlega blönduð borg virtist í Eskilstuna ekki 

vera eins stéttskipt samfélag eins og í Leicester. Aðgengi barna að listum og menningu virtist 

þar vera sjálfsagðara og þrátt fyrir að sænska ríkið hafi ætlast til að skólar í Svíþjóð tækju þátt 

í átaksverkefninu Skapande skola líkt og enska ríkið gerði í gegnum Creative Partnership 

virðast ekki liggja sömu ástæður að baki. Skólar í Svíþjóð virðast þannig enn halda úti 

sérfræðikennslu í listum í skólunum og þörfin fyrir slíkt átaksverkefni kannski ekki eins brýn 

og í samfélagi þar sem sérfræðingar í listkennslu eru horfnir úr skólakerfinu. Þannig virtist til 

dæmis samvinna barnamenningarmiðstöðvarinnar við skólana í Eskilstuna hafa verið meira á 

jafningjagrundvelli, ráðgjafar unnu við hlið kennara skólanna á annan máta en samvinna 

barnalistahátíðarinnar virðist virka þar sem atvinnumenn lista koma inn í skólana sem algjörir 

sérfræðingar á sínu sviði og yfirtaka kennsluna á meðan þeir eru inni í skólunum. Einnig 

virðist barnamyndasafnið vinna á jafningjagrundvelli í þeim skólum sem það vinnur með, 

sérstaklega meðan það var hluti barnamenningarmiðstöðvarinnar. Með nýrri staðsetningu 

barnamyndasafnsins í listasafninu hefur þessi sérfræðistaða kannski aukist, sem gæti verið ein 

af ástæðum þess að kennarar leita minna eftir samstarfi við safnið á jafningjagrunni en áður.  



80 

 

Martola segir að börn hafi lítinn áhuga á að koma á barnalistsýningar í listasafninu þar 

sem þau séu vön að myndirnar þeirra séu sýndar á veggjum skólanna (Martola, munnleg 

heimild 25. janúar, 2010). Þetta lýsir sýningarþætti myndlistarkennslunnar í skólunum en í 

kennslustofu viðmælanda í sænska skólanum var augljóslega verið að vinna og sýna listræna 

vinnu nemenda í rýminu. Slíkt var ekki að sjá í ensku skólunum, heldur einungis verkefni 

tengd bóklegum greinum.  

Segja má að sýnileiki barnalistsköpunar sé ólíkur milli þessa tveggja stofnana, barna-

myndasafnsins og barnalistahátíðarinnar, hvað snertir samstarf þeirra við skólana. Í tilfelli 

barnalistahátíðarinnar virðist upplifunar- og gagnrýnihluti listfræðslunnar vera meginvið-

fangsefni samskipta stofnunarinnar við skólana. Í tilfelli barnamyndasafnsins virðist sýning-

arhluti barnalistsköpunar eðli málsins samkvæmt vera meginsnertiflötur samskipta þess við 

skólana. Barnamenningarmiðstöð virðist vera líkan sem vinnur að fleiri þáttum í samskiptum 

sínum við skólana; hugmynda- samþættingar- og ferlisþáttum með börnunum og kennurum 

þeirra, auk sýningarþáttarins í gegnum þáverandi barnamyndasafn, fremur en upplifunar af 

störfum starfandi listamanna. Yfirfærsla myndlistarkennara í listasafnið hefur án efa aukið 

upplifunarþátt nemenda á atvinnulist í kennsluferlinu en glatað hugmynda-, samþættingar og 

ferlisþáttunum um leið.  

En hvernig er hægt að yfirfæra þessi líkön yfir á íslenskt rekstrarumhverfi? Hvernig 

rímar það við stefnumörkun íslenskra stjórnvalda? Er hægt að yfirfæra þá reynslu sem þessar 

stofnanir búa yfir til að bæta listkennslu í grunnskólum á Íslandi?  

6.6 Samanburður við Ísland 

Ef litið er til þeirra aðferða sem eru viðhafðar hér á landi við úthlutun opinbers fjármagns til 

lista- og menningarlífs má sjá að Ísland flokkast undir arkítektalíkan Chartrands og 

McCaugheys þar sem fastir styrkir eru veittir til stærri stofnana beint á fjárlögum. Hér má til 

dæmis nefna stofnanir eins og Þjóðleikhúsið og Listasafn Íslands. Ennfremur eru veittir aðrir 

styrkir samkvæmt reglu hæfilegrar fjarlægðar í gegnum fjölda sjóða sem hafa sérstaka 

fagstjórn. Hér má nefna Bókmenntasjóð, Barnamenningarsjóð og Kvikmyndasjóð (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Þetta fyrirkomulag líkist því sem gerist í Svíþjóð og 

Englandi. Það er þó að því leyti ólíkt að hér er ekki eitt stórt íslenskt listráð sem setur sér 

heildarstefnu (bæði almenna og sérstaka í málefnum barna og ungmenna) eins og enska og 

sænska listráðið. Að því leyti er skipulagið hér á landi fjær líkani velgjörðamanns Chartrands 

og McCaugheys en skipulagið á Englandi og í Svíþjóð.  
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Menningarstefna í málefnum barna og ungmenna er mjög vel skilgreind í báðum 

löndum sem rannsóknin náði til í gegnum stefnu listráðanna. Ekki er til slík forskrifuð 

menningarstefna fyrir Ísland. Mótun forskrifaðrar menningarstefnu á Íslandi er þó verkefni 

sem er í vinnslu hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Ekki er hægt að fullyrða að 

stefnuleysi ríki í menningarmálum í landinu þrátt fyrir það, þar sem hægt er að líta á stefnu-

mótunaryfirlýsingar, löggjöf  bæði fjárlög og sérlög, sértæka styrki ákveðinna verkefna og 

samningagerð, sem ákveðna menningarstefnu (Haukur F. Hannesson, 2009). „Einfaldasta 

útgáfa menningarstefnu eru allar gjörðir yfirvalda, hvort sem þeim er fylgt eftir beint af hinu 

opinbera eða í gegnum staðgengla þess, þar sem þær gjörðir hafa áhrif á líf hins almenna 

borgara“
15

 (Mulchacy, 2006, 320). Í skýrslu sem Haukur F. Hannesson tók saman fyrir 

mennta- og menningarmálaráðuneytið í desember 2009 þar sem hann greinir menningarstefnu 

ríkisins koma fram nokkrir liðir þar sem menningardeild ráðuneytisins fjármagnar augljóslega 

verkefni eða stofnanir sem tengjast börnum og grunnskólastarfi. Verkefnið Tónlist fyrir alla 

fær tæplega 7,9 milljóna króna framlag á fjárlögum 2009 en verkefnið gengur út á að starfandi 

tónlistarmenn fara á milli skóla og spila fyrir og spjalla við nemendur. Það er eina verkefnið 

sem menningardeild ráðuneytisins kostar sem lýtur að beinni listfræðslu í grunnskólum. 

Ráðuneytið veitir þó árlega styrk til Barnamenningarsjóðs sem útdeilir því fjármagni til 

sértækra verkefna sem geta allt eins tengst listkennslu í grunnskólum. Árið 2009 var sjóðnum 

úthlutað 4.9 milljónum króna á fjárlögum (Haukur F. Hannesson 2009/Fjárlög 2009). Tenging 

er við grunnskóla varðandi uppsetningu stjórnar Barnamenningarsjóðs en í riti ráðuneytisins, 

Menning, listir, menningararfur, útvarp, málrækt, íþróttir, æskulýðsmál, kemur fram að 

Kennarasamband Íslands tilnefnir einn fulltrúa í fimm manna stjórn sjóðsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2009, 8).  

Menntadeild ráðuneytisins lagði 211 milljónir króna til grunnskólastarfs á fjárlögum 

2009. Þar inni í eru framlög til sérstakra fræðsluverkefna, Sprotasjóðs, endurmenntunar og 

höfundarréttasamtaka vegna ljósritunar á höfundarverndarréttuðu efni. Einnig greiðir ráðu-

neytið sérstakt framlag til Námsgagnastofnunar sem á fjárlögum 2009 var 436,8 milljónir 

(Fjárlög 2009, 02-720). Listasafn Íslands er einnig fast á fjárlögum því samkvæmt safnalögum 

gegnir það listfræðsluhlutverki sem getur nýst grunnskólabörnum til listnáms (Safnalög nr. 

106/2001). Námsgagnasjóður var stofnaður árið 2007 og hefur fengið föst fjárframlög á fjár-

lögum síðan þá, um 100 milljónir króna árlega. Ætla má að einhver hluti þessa fjármagns fari 

nokkuð örugglega til listkennslu á grunnskólastigi en lýsir þó ekki neinni sérstakri stefnu-

                                                 
15

 „Stated most simply, public policy is the sum of goverment activities, whether pursued directly or through 

agents, as those activities have influence on the lives of citizens“ (Mulchacy, 2006, 320). 
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mótun stjórnvalda í málefnum listfræðslu í grunnskólum. Í skýrslu Námsgagnasjóðs 2008-

2009 kemur fram að samtals hafi verið greiddar 87.613.419 kr. úr sjóðnum það ár. Þar af hafa 

3.369.429 kr. verið gjaldfærðar undir liðnum listgreinar og 539.600 undir liðnum Hönnun og 

smíði. Þannig fara u.þ.b. 4,5 % af framlagi til Námsgagnsjóðs til fræðslu í list- og 

verkgreinum. Að vísu er talinn upp stór liður undir heitinu Annað upp á 53.237.714 kr (um 

60% heildarkostnaðar) sem er ekki sundurliðaður frekar og gæti hafa verið notaður til 

einhverra kaupa á námsgögnum sem nýttust listgreinum (Námsgagnasjóður, 2009).  

Sú stefna stjórnvalda sem óbeint kemur m.a. fram í gegnum þessar fjárveitingar og 

uppsetningu sjóða má segja að sé sjálfsprottin stefna samkvæmt greiningu Minzbergs og 

Waters um stefnumótun. Ráðuneyti mennta- og menningarmála veitir fé til stofnana beint eða 

eftir reglu hæfilegrar fjarlægðar í gegnum ráð eða sjóði eftir engri sérstakri sjáanlegri reglu. 

Menntamálaráðherra hefur einnig sérstakan sjóð sem hann getur ráðstafað að vild beint til 

þeirra verkefna sem honum hugnast (Guðni Olgeirsson, munnleg heimild 9. júlí 2010). Þannig 

má segja að hér á landi sé við úthlutun fjár frá ráðuneytinu aðeins að hluta til farið eftir reglu 

hæfilegrar fjarlægðar.  

Listfræðsla grunnskóla er á ábyrgð sveitarfélaga (Lög um grunnskóla, 2008). Í rannsókn 

Gerðar Jónsdóttur (2009) í meistararitgerð hennar um menningarstefnur íslenskra sveitar-

félaga og landshlutasamtaka kemur fram að landshlutasamtök og sveitarfélög séu í auknum 

mæli farin að setja fram forskrifaðar menningarstefnur. Af 78 sveitarfélögum hafa þó aðeins 

13 þeirra mótað og samþykkt forskrifaða stefnu í menningarmálum en nær öll landshluta-

samtök eða 7 af 8. Gerður tengir markmið menningarstefna landshlutasamtakanna við 

menningarsamninga sem ríkið gerði við landshluta með það að markmiði að færa ábyrgð á 

menningarmálum frá ráðuneytinu til sveitarfélaganna (Gerður Jónsdóttir, 2009). Slík stjórnun 

eða stefna hefur verið kölluð pólitísk og menningarleg dreifistýring. Þannig dreifist bæði 

pólitískt vald og pólitísk ábyrgð í þessum málaflokki frá ríki til þeirra sem standa menningu 

hvers svæðis nær og eru í betri aðstöðu til að forgangsraða verkefnum og greina sértækari 

þarfir svæðisins. Menningarleg dreifistýring lýsir sér í þeirri hugmynd að allir hafi jafnan rétt 

á aðgengi að menningu (Duelund og Larsson, 2003, 385). Með þessari stefnumótun, dreifi-

stýringu í menningarmálum má segja að ráðuneytið telji aðgengi að menningu skipta miklu 

máli fyrir íbúa landsins. Sú stefna rímar við áherslur menningarstefnumótunar í Svíþjóð og á 

Englandi. Menningarsamningarnir innhalda líka ákveðin markmið sem hægt er að líta á að séu 

hliðstæð þeirri kröfu ensku og sænsku listráðanna að veita fjármagn aðeins gegn ákveðinni 
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markmiðasetningu
16

. Að því leyti má einnig segja að rekstrarumhverfið í menningarmálum sé 

líkt í löndunum þremur.  

Í menntastefnu íslenskra yfirvalda sem fram kemur í Aðalnámskrá er einnig skýrt sett 

fram mikilvægi aðgengis barna að listum og menningu. Í tilvitnun í inngangi má sjá þá 

fullyrðingu að almenn menntun eigi að skapa börnum tækifæri til listnáms og að grunnskólar 

eigi að efla menningarvitund Íslendinga (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 1999, 

15). Að skapa tækifæri er að veita börnum aðgengi að listnámi í skólanum og með því 

menningarauð samfélagsins.  

Ísland hefur oft verið talið einsleitt samfélag, lítið sé um menningarlega blöndun og 

ekki sé stór hluti íbúa landsins sem hafi íslensku að öðru tungumáli sínu.  Það sem er 

sammerkt með báðum borgunum sem hýsa þær stofnanir sem hér hafa verið til skoðunar 

(Leicester og Eskilstuna), er að samsetning íbúa er mjög menningarlega blönduð. Á báðum 

stöðum mátti heyra þau viðhorf að stofnanirnar tækju sérstaklega tillit til þessa atriðis og 

hefðu það að markmiði að eyða áhrifum fordóma og sundrungar sem oft myndast í slíkum 

samfélögum. Á Íslandi hefur menningarleg blöndun aukist með auknum fjölda erlendra 

ríkisborgara sem kjósa að setjast að á Íslandi. Þannig jókst hlutfall erlendra ríkisborgara á 

Íslandi úr 2% árið 1996 í 6.8% árið 2009, sem er líkt hlutfall og í Noregi og Danmörku 

(Hagstofa Íslands, 2009). Það er því líklegt að á þessu sviði sé íslenskt umhverfi ekki eins 

ólíkt og ætlað er, og að í framtíðinni þurfi að taka aukið tillit til álíkra þátta í stefnumörkun 

hér á landi.   

Haukur F. Hannesson (2009, 22) segir menningarstefnu geta verið þrenns konar. Hún 

geti verið framsækin og ætluð til uppbyggingar og nýsköpunar. Hún geti líka verið viðhalds-

stefna þar sem styrktar eru þær burðarstoðir sem fyrir eru í menningarlífinu. Svo geti hún 

verið varnarstefna þar sem unnið er markvisst að því að minnkandi fjármagn eða erfiðar 

efnahagslegar kringumstæður veiki menningarlífið sem minnst. Haukur bendir á að ef fjár-

framlög séu skorin um of niður í þessum málaflokki hafi það „áhrif á menningarlega sjálfs-

mynd þjóðarinnar og getu hennar og vilja til frumkvæðis og athafna þegar til langs tíma er 

litið. Því er nauðsynlegt að forgangsraða vandlega við gerð fjárlaga þannig að burðarvirki 

íslenskrar menningar standi áfram þrátt fyrir erfiðar ytri aðstæður“ (Haukur F. Hannesson, 

2009, 22). Þetta má yfirfæra yfir á menntastefnu í listkennslu í grunnskólum. Ákveðin hætta 

virðist myndast þegar kreppir að í fjármálum að farið sé að forgangsraða námsgreinum á 

svipaðan hátt og nauðþurftum og munaðarvöru. Þá virðist tilhneigingin verða sú að bóklegar 
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greinar séu á einhvern hátt taldar mikilvægari eða meira lífsnauðsynlegar en listgreinar. 

Lýsingarháttur þátíðar verður þannig mikilvægari skólakerfinu heldur en þrívíddarteikning 

eða kjólahönnun. Í rýnihópi kennara í rannsókn sem höfundur tók þátt í að gera haustið 2008 

kemur sterklega fram að í síðustu efnahagslægð á Íslandi í kringum 1990 hafi slíkt orðið 

raunin. Skorið hafi verið niður kennsla í list- og verkgreinum og „jafnvel“ náttúrufræði 

[orðalag viðmælanda] (Anna Leif Elídóttir, Ingibjörg Hannesdóttir, Sigrún Lilja Einarsdóttir, 

2008). Slíkar áherslur virðast samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hafa orðið raunin í 

Englandi. Með ofurkappi á árangur í samræmdum prófum og hörku ríkisins gagnvart því að 

skólar næðu skilgreindum lágmarksárangri í þeim að viðurlagðri yfirtöku ríkisins á rekstri 

skólans virðist sérfræðiþekking kennara í listgreinakennslu hafa lagst af og skapandi starf 

þannig orðið undantekning frekar en regla í skólum almennt. Með þessum gjörningi vilja 

viðmælendur rannsóknarinnar meina að burðarvirki skapandi hugsunar hafi horfið úr hugs-

anagangi nemenda og þegar yfirvöld hefðu vaknað upp við vondan draum hefði hin mikil-

væga sérfræðiþekking þegar glatast úr skólakerfinu. Átaksverkefni ríkisstjórnarinnar, Creative 

Partnership, hafi ekki virkað sem skyldi til að fylla upp í það gat sem hefði myndast inni í 

skólunum og langan tíma taki að vinna upp þessar „skemmdir“ á skólakerfinu.  

Á Íslandi er mikil sérfræðimenntun í listgreinakennslu grunnskóla, sérstaklega á Stór-

Reykjavíkursvæðinu. Í skýrslu starfshóps í listgreinakennslu, sem Menntasvið Reykjavíkur-

borgar stýrir, kemur fram að í Reykjavík séu til að mynda allar stöður myndmenntakennara og 

textílkennara í grunnskólum borgarinnar fylltar með fólki með sérmenntun í faginu 

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2009, 34). Í Aðalnámskrá grunnskóla eru, eins og fram hefur 

komið, einnig mjög skýr markmið um allt nema sýningarþátt barnalistsköpunarinnar. Þetta 

endurspeglast í niðurstöðu rannsóknar Anne Bamford (2009) þegar hún segir að gæði 

listkennslu á Íslandi séu mikil miðað við aðrar þjóðir. Það að hafa sérfræðimenntaða kennara 

inni í skólunum og sterka sýn í menntastefnu hefur án efa átt þátt í þessari tilteknu niðurstöðu. 

Mikilvægt er fyrir okkur Íslendinga að brjóta ekki niður þetta séríslenska burðarvirki lista og 

menningar í skólakerfinu. Frekar mætti hugsa sér að styrkja þennan góða árangur með skýrari 

stefnumörkun í námskrá og endurskipulagningu fjármagns sem fyrir er í kerfinu, þannig að 

möguleikar séu fyrir skólana að bæta sýningar- og gagnrýnihlut listkennslunnar. 

Ástæðu þess að sýningarhluta kennslunnar hafi ekki verið nægjanlega vel sinnt í annars 

mjög góðri listkennslu má ætla að sé annars vegar að finna í því að ekki komi fram skýr stefna 

í þeim málum í Aðalnámskrá en hins vegar aðstöðuleysis í skólakerfinu almennt til að hlúa að 

þeim þætti kennslunnar. Skólar hafa almennt ekki mikla aðstöðu til sýningarhalds. Í rannsókn 

minni á sýningarrýmum fyrir myndlist barna í skólum í Reykjavík kom í ljós að einungis um 
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þriðjungur skólanna var með sérhannað rými til sýningar á barnalistsköpun innan veggja 

skólans en allir viðmælendur rannsóknarinnar (myndlistarkennarar) nema einn bjuggust við 

að verk barnanna gætu verið skemmd meðan á sýningu þeirra stæði í skólarýminu (Ingibjörg 

Hannesdóttir, 2009). Þannig eru skólar góðir sýningarstaðir þegar horft er til aðgengis 

barnanna að sýningu á verkum þeirra en slæmir að því leyti að frekar er líklegt að verkin geti 

skemmst.  

6.7 Tillögur og möguleikar á Íslandi  

Ein leið til að auka gæði sýningar- og gagnrýnihluta listkennslu í grunnskólum (og reyndar 

alla hluta kennslunnar) er að fara eftir líkani sænsku barnamenningarmiðstöðvarinnar. Nú er í 

Reykjavíkurborg starfandi þjónustumiðstöð fyrir ljósmyndun og kvikmyndagerð, Myndver 

grunnskólanna. Hún þjónustar alla grunnskóla í Reykjavík og heldur þar að auki úti árlegri 

kvikmyndhátíð grunnskólanemenda. Árlega veitir Reykjavíkurborg u.þ.b. 6,6 milljónum 

króna til þessa verkefnis, auk tækjakaupakostnaðarliðs upp á tæplega 100 þúsund krónur árið 

2008 (Friðrik Hans Friðjónsson, munnleg heimild 9. júlí 2010). Rekstrarkostnaði er haldið 

niðri með því að staðsetja þjónustuna í skóla þar sem nemendum hefur fækkað og pláss er 

fyrir starfsemina. Þarna er samankomin þekking sem mætti útvíkka og gera að barnalistamið-

stöð grunnskólanna. Hægt væri að nota að hluta til fyrirkomulag samstarfslíkans barnamenn-

ingarmiðstöðvarlíkansins í Svíþjóð, sem er í raun ekki ólíkt því sem gert er í Myndverinu í 

dag. Hægt væri að leiða saman kennaramenntað fagfólk í kvikmyndagerð, dansi, leiklist, 

myndlist og tónlist og mögulega hönnun, bæði hluta og fatnaðar. Mikilvægt væri að hluti 

starfseminnar væri sýningarrými fyrir listsýningar grunnskóla, annað hvort í húsnæði mið-

stöðvarinnar eða með samstarfi við liststofnanir. Einnig mætti hugsa sér einhvers konar 

færanlegt sýningarrými sem skólarnir gætu fengið til sín tímabundið til sýninga inni í 

skólunum. Starfsemin væri ekki eingöngu aðgengileg skólum í Reykjavík, heldur einnig 

grunnskólum annarra sveitarfélaga um land allt. Þá yrði kvikmyndahátíðin og aðrir þeir 

viðburðir sem tengjast listsköpun barna einnig aðgengilegir öðrum sveitarfélögum með 

ákveðnum afmörkuðum hætti.  

Hugsanlega mætti sjá fyrir sér að Hitt húsið sem stjórnar Skrekk, hæfileikakeppni 

grunnskólanna í Borgarleikhúsinu, leggi fram starfsmann í leiklistarhluta barnalistamiðstöðv-

arinnar. Fagfélög eins og Dansráð Íslands gætu lagt fram fjármagn við að greiða hluta 

launakostnaðar kennara á sínu sviði og óskað yrði eftir framlögum frá Samtökum íslenskra 

sveitarfélaga til að fyrir jafna aðgang að þjónustunni. Hvert sveitarfélag myndi þá greiða til 

verkefnisins samkvæmt fjölda skóla. Framlag Reykjavíkurborgar yrði það sama og undanfarin 
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ár til Myndversins og Þróunarsjóður og menntamálaráðuneytið myndu styrkja verkefnið, t.d. í 

gegnum barnamenningarsjóð eða aðra sjóði, á meðan verið væri að vinna að þróun þess. 

Starfsemin myndi vera staðsett í skólabyggingu sem hefði til þess annars ónotað rými, eins og 

fyrirkomulag húsnæðismála Myndversins er nú, en það er staðsett í tveimur skólastofum í 

húsnæði Hvassaleitisskóla. Um væri að ræða rammastefnumótun slíkrar miðstöðvar með 

möguleikum á skapandi útfærslu og samvinnu milli listgreina.  

Þar sem svo margir sérfræðingar starfa inni í grunnskólunum er hægt að ætla að með 

slíkri starfsemi myndu gæði listkennslu almennt aukast verulega og hægt væri að vinna sér-

staklega með þá þætti sem samkvæmt skýslu Bamford er ábótavant, gagnrýni- og sýningarþátt 

kennslunnar. Með það í huga væri með slíkri miðlægri stöð auðveldara að hanna samvinnu 

milli liststofnana og skólakerfisins í heild, kynning á þeirri þjónustu sem er í boði hjá 

liststofnunum til skólakerfisins kæmist betur til skila á jafningjagrundvelli og auðveldara væri 

að vinna að stærri verkefnum eins og t.d. barnamenningarhátíð, endurmenntun fyrir kennara á 

þessu sviði og jafnvel námsgagnagerð. Ekki má gleyma að listgreinakennarar eru oft og tíðum 

fáir í og dreifðir í skólunum og slík miðstöð myndi auðvelda kennurunum störf sín að því leyti 

að hafa stað til að leita samráðs og efla sig faglega. Reynsla af starfsemi barnamenningarmið-

stöðvarinnar í Eskilstuna hefur sýnt að kennarar, bæði faglærðir listgreinakennarar og 

almennir kennarar nýta sér slíka þjónustu sé hún í boði (Grip, munnleg heimild, 26.janúar 

2010). Hugmyndin ætti að vera vel framkvæmanleg með því að færa til fjármagn sem nú 

þegar er veitt í barnamenningu víðs vegar um land og auka þannig þjónustu við skólana. Það 

sem hins vegar gæti verið veikleiki þessarar leiðar er að hætt er við að starfsemin nýtist 

skólum á Reykjavíkursvæðinu mun betur en skólum úti á landi og ferðakostnaður starfsmanna 

í verkefnum utan Reykjavíkur verði of mikill miðað við það fjármagn sem mögulegt er að 

leggja í slíka stofnun á niðurskurðartímum.  

Önnur leið til að bæta sýningarþátt listgreinakennslu væri að nýta þekkingu sænska 

barnamyndasafnsins og skólar stofnuðu til frekara samstarfs við starfandi listasöfn. Slíkt 

kallar á endurskilgreiningu safna á tilgangi sínum sem fræðslustofnana og opna markalínur á 

milli menntunar- og menningarkerfa stjórnsýslunnar, með hagsmuni barna að leiðarljósi. Slíkt 

aukið aðgengi mætti skipulegga með opnum huga þó með það að leiðarljósi að hvorugt 

kerfanna yfirtaki hitt. Nauðsynlegt væri að ná samstöðu milli skóla og safna um skilgreiningar 

á því hvort barnalistsköpun sé viðurkennt listform eða ekki. Yfirmaður safnfræðslu Listasafns 

Íslands, Rakel Pétursdóttir, segir mikilvægt fyrir söfn að vinna með safneignina fyrst og 

fremst eða að sýningar barna séu í tengslum við starfandi listamenn eða vinnu þeirra með 

listamönnunum sem eru að sýna í safninu. (Rakel Pétursdóttir, munnleg heimild 9. júlí 2010). 
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Þessar markalínur mætti víkka út þar sem mjög margir kennarar sem kenna myndlist úti í 

skólunum eru menntaðir í myndlist, annað hvort sem myndlistarmenn eða myndlistarkenn-

arar. Í rannsókn Menntasviðs Reykjavíkurborgar kemur til að mynda fram að allir kennarar 

sem kenna myndlist og textílmennt í grunnskólum Reykjavíkur hafa til þess gilda sérmenntun 

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2009, 19). Þannig er ekki um eins breitt bil að ræða þegar 

talað er um að börn þurfi að vinna með listamönnum eins og ef börnin væru aðeins að vinna 

með ófaglærðu fólki út í skólunum. Þröskuldurinn á milli menntunar- og listheimanna ætti því 

að vera lægri heldur en virðist við fyrstu sýn og auðveldara yrði að koma á samstarfi þar sem 

rými menningar og mennta skarast.  

Listasafn Reykjavíkur hefur til að mynda sett af stað verkefni þar sem skólar geta fengið 

tilbúna listsýningu senda í skólana. Um er að ræða listaverk úr safneigninni sett upp sem lítil 

sýning í þar til gerðum kössum sem hægt er að flytja í skólana og með nokkrum handtökum 

setja upp sem sýningarrými í skólunum. Þetta er dæmi um þegar menningarkerfið færir 

menninguna inn í menntakerfið og kemur þannig til móts við ákveðinn óhreyfanleika beggja 

kerfa. Þetta gefur börnum sem ekki búa nærri listasafninu aðgengi og tækifæri sem er 

dýrmætt, einmitt í því skyni að kynna þau fyrir ákveðnu sýningarformi í myndlist og bæta 

listfræðslu, bæði á sviði sýningar- og gagnrýniþáttar. Ef menntakerfið fengi aðgengi að 

menningarkerfinu mætti þess vegna hugsa sér að nemendur fengju rými til að sýna verk sín úr 

skólunum í listasöfnunum í líkingu við fullorðna listamenn, þar sem þau vinna í skólunum 

undir handleiðslu fagfólks í myndlist. Slíkt virðist vera gert í barnamyndasafninu í Eskilstuna 

með góðum árangri, þegar t.d. er verið að sýna þar verk teiknisamkeppna sem nemendur 

vinna í skólunum í sal listasafnsins. Lykilatriði til að slíkt gangi upp er, eins og 

framkvæmdastjóri listasafnsins í Eskistuna benti á, góð skipulagning með löngum fyrirvara í 

samstarfi við alla þá starfsmenn sem vanalega þurfa að koma að listsýningum safnsins. Barna-

listsýningar ætti að sjálfsögðu að vinna á jafn fagmiðaðan hátt og aðrar sýningar, bæði af 

hendi skólans og hendi safnsins. Sem millistig í átt að slíku samstarfi mætti jafnvel hugsa sér 

samskonar færanlegt sýningarrými fyrir barnalistsköpun í listasafninu og listasafnið er að 

koma með út í skólana. Fjármögnun gæti verið að hver skóli myndi greiða ákveðinn hluta 

uppsetningarkostnaðar, eins og t.d. launakostnað kennara við uppsetningu sýningar, 

listasafnið myndi greiða launakostnað tæknimanna sem hvort eð er væru á launum hjá 

safninu, sótt yrði í opinbera sjóði um stuðning við verkefnið, t.d. úr Þróunarsjóði grunnskóla 

og styrk úr Barnamenningarsjóði. Ef slík leið væri farin væri einnig hægt að sækja til 

Sambands íslenskra sveitarfélaga um fastan styrk eða þjónustusamning eða til einstakra 
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sveitarfélaga þar sem söfn sem ynnu á þennan hátt væru staðsett. Eðlileg væri að fræðsludeild 

safnanna væru tengiliður skólanna við safnstjórnina.  

Kostur þessarar aðferðar er sá að nemendur myndu fá aðgang að félagslegu rými sem 

ekki einungis er tileinkað fullorðnum, heldur rými sem gefur listsköpun ákveðin liststimpil og 

eykur þannig virði listsköpunarinnar í augum samfélagsins. Þannig væri listsköpun barna sett 

á ákveðin viðurkenndan stall og henni sýnd virðing til jafns við listsköpun fullorðinna. Einnig 

væri líklegt að nemendur myndu frekar þora að stíga yfir markalínur listasafnsins hafi þeir 

upplifað sig sem þátttakanda og áhrifavald innan listasafnsrýmisins. Mögulega mætti hugsa 

sér að Listasafn Reykjavíkur myndi fara fyrir, og síðar myndu fleiri listasöfn fari að þeirra 

fyrirmynd, söfn eins og til dæmis Listasafn Íslands og Listasafn Akureyrar, sem þjónusta 

myndu þá stærra svæði.  

Ókostur aðferðarinnar væri aftur á móti sá að hætta er á því að tækifæri til sýninga verði 

ójöfn sökum fjölda skóla og takmarkaðs sýningarýmis safnanna sem nú þegar anna ekki 

eftirspurn fullorðinna listamanna. Barnalistsýningar yrðu þannig alltaf óverulegur hluti starf-

semi safnanna, eins og sést til að mynda á því að sænska barnamyndasafnið sýnir einungis 

einu sinni til tvisvar á listasafnsrýminu, miðað við að hafa verið með sýningar árið um kring 

þegar það var staðsett í barnamenningarmiðstöðinni. Einnig er spurning hvor foreldrar fari 

með börn sín langar leiðir til skoða listsýningar þeirra oftar en einu sinni og hvort börn hafi 

yfir höfuð áhuga á því að fara langar leiðir til að skoða verk sín annars staðar en í skólanum, 

eins og safnstjóri barnamyndasafnsins segir vera sína reynslu. Því sé slíkt sýningarform frekar 

sett upp fyrir fullorðna heldur en börnin og sá tilgangur náist ekki sem að er stefnt, þ.e. að 

auka aðgengi barnanna að þessu félagslega rými. Hafi foreldrar barnanna ekki þann habitus í 

fórum sínum að meta þetta umhverfi eða þora að stíga yfir markalínur þess sé hætt við að 

barnið fái ekki heldur að kynnast því rými menningarinnar. Ef barnalistasafn yrði hluti 

listasafns væri einnig eðlilegt að einhver söfnun eða varðveisla barnamynda færi fram í 

safninu. Slík aukning á starfsemi safnsins myndi kalla á framsækna stefnu sem hefði í för með 

sér kostnaðarauka fyrir safnið sem væri erfiður á niðurskurðartímum. Hætt er við að aðgengi 

barna á landsbyggðinni verði einnig alltaf minna, eigi að færa listina til skólanna þar sem 

erfiðara verði að setja upp sýningar utan stærstu þéttbýlissvæða vegna flutningskostnaðar.  

Þriðja leiðin sem skoðuð er í þessari rannsókn til að bæta sýningar- og gagnrýniþátt 

listgreinakennslu í grunnskóla væri að vinna eftir barnalistahátíðarforminu. Þar er sýningar-

hluta barnalistsköpunar gert hátt undir höfði og möguleiki að þróa það form í átt til meiri 

vinnu út í skólunum í líkingu við samstarf Spark barnalistahátíðarinnar við skóla í Leicester. 

Fjármögnun slíkrar hátíðar gæti verið lík samsetningu fjármögnunar Spark barnalistahátíðar-
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innar. Hluti kostnaðar greiddur af ríki og hluti af sveitarfélögum í hlutfalli við fjölda skóla og 

möguleika á þátttöku. Fyrirtæki í hverju sveitarfélagi legðu sitt af mörkum í formi beinna eða 

óbeinna framlaga. Spurning er hvort heppilegra sé að hafa slíka hátíð staðbundna í hverju 

sveitarfélagi fyrir sig, fremur en miðlægt í höfuðborginni. Um sömu tímasetningu gæti þó 

verið að ræða, þannig að barnalistarhátíðarvika væri á sama tíma um allt land, eins og 

verslunarmannahelgi er hátíðarhelgi um land allt.  

Kostir þessa fyrirkomulags í samstarfi við skóla eru að þægilegt er fyrir skóla að stefna 

að ákveðnum tímapunkti í listrænni sýningarvinnu. Í litlu samfélagi og í erfiðu fjárhags-

umhverfi er auðveldara að fjármagna slíkan viðburð heldur en stofnun sem er starfandi árið 

um kring. Einnig væri auðvelt að sækjast eftir sérstöku samstarfi við söfn og aðrar stofnanir 

þegar um svo skýrt afmarkaðan sýningartíma er að ræða. Vera má að hátíðarformið sé meira 

spennandi fyrir börn og geti þannig verið meira hvetjandi í styrk fjöldans sem tekur þátt í 

viðburðum og sýningum barnalistahátíðar frekar en ef einn skóli setur upp sýningu. Einnig má 

ætla að með þessu fyrirkomulagi sé aðgengi að fjölmiðlum auðveldara með það að markmiði 

að gera barnalistköpun sýnilegri í samfélaginu. Staðbundnar hátíðir um allt land á sama tíma 

myndu sameina íslenskar fjölskyldur á jákvæðan hátt og auka sýnileika barnamenningar og 

veita betra aðgengi að fjölmiðlum.  

Ókostir þessa forms er að aðgengi miðlægra skóla getur orðið meira en úthverfaskóla 

þar sem tilhneiging er til þess að setja upp stærri viðburði í miðbæ borga og ætlast til þess að 

skólar komi nemendum sínum langar leiðir með almenningssamgöngum. Það fyrirkomulag 

getur bæði verið of dýrt fyrir skólana og getur riðlað mjög almennri dagskrá sem fyrir er í 

skólanum, auk þess sem skertur fjárhagur skólanna á niðurskurðartímum leyfir ekki að 

aðstoðarmönnum sé borgað fyrir að fara með kennara og nemendum á milli hverfa. Án þeirrar 

hjálpar er erfitt fyrir kennara með stóra nemendahópa að sækja miðlæga viðburði og margir 

kennarar eru ekki tilbúnir að taka þá miklu ábyrgð sem fylgir því að passa upp á öryggi 

nemenda í slíkum ferðum. Áhersla stjórnar Spark barnalistahátíðar á að fara með 

gæðasýningar inn í skólana og vinna með þær þar sýnir að verið er að koma á móts við slíkar 

þarfir og jafna aðgengi skólanna að atburðum hátíðarinnar. Tímasetning slíkrar allsherjar-

hátíðar gæti orðið snúin, eigi hún að þjóna bæði skóla og heimilum, þar sem foreldrar þurfa 

oft að fylgja börnum sínum á viðburði fyrir almenning og því væri sumartími betri fyrir þá en 

þátttaka skóla útheimti að hátíðin væri tímasett innan starfstíma skóla en þó ekki í miðjum 

lokaönnum eins og prófatíma.  
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7. Niðurstöður  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar styðja þá tilgátu sem sett var í upphafi ritgerðarinnar að 

hægt sé að auka gæði listkennslu í grunnskólum með breyttu skipulagi í samskiptum grunn-

skóla og liststofnana. Þar með yrði brugðist við þeim niðurstöður rannsóknar Anne Bamford 

að á Íslandi sé sýningar- og gagnrýniþætti listsköpunarferlis barna í grunnskólum ábótavant. 

Sýnt þykir að hægt er að nota erlendar fyrirmyndir sem ákveðna leiðsögn í þeim tilgangi, eins 

og dæmin frá Leicester og Eskilstuna sýna. Í rannsókninni hefur verið leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum tveimur: Hvers konar líkan er mögulegt á samstarfi grunnskóla og 

liststofnana með það að markmiði að auka sýnileika listkennslu í grunnskólum og auka sýn-

ingarhluta og gagnrýniþátt listsköpunarferlis nemenda? Hvernig eru slík samstarfslíkön 

skipulögð erlendis og hvernig væri hægt að yfirfæra þau á íslenskan veruleika? Yfirlit um 

skipulag erlendu raundæmanna liggja fyrir og samanburður við íslenskar aðstæður. Hvernig 

væri þá raunhæft að nýta sem best þessar erlendu fyrirmyndir sem leiðsögn og hvaða skipulag 

í samskiptum grunnskóla og liststofnana er æskilegast til að ná þeim markmiðum að auka 

gæði listkennslu í grunnskólum og bæta sýningar- og gagnrýniþætti listsköpunarferlis barna í 

grunnskólum á Íslandi? 

Undanfarin ár hefur hugmynd um barnalistahátíð verið að þróast í Reykjavík. Fyrsta 

hátíðin sem reyndar var nefnd barnamenningarhátíð var svo haldin í apríl 2010. Samstarf 

hátíðarinnar við skóla var með þeim hætti að fulltrúaráð var myndað með fulltrúum úr skóla-

hverfunum og sat höfundur í því ráði sem fulltrúi grunnskóla í hverfi 4, sem eru skólar í 

Grafarvogshverfi og á Kjalarnesi. Fjölmargir skólar tóku þátt í hátíðinni. Hátíðin fjallar um 

„menningu barna, menningu með börnum og menningu fyrir börn”. (Barnamenningarhátíð, 

e.d) Á fyrsta stjórnarfundi var bókað að skólarnir væru „lykilatriði í öllum undirbúningi 

[hátíðarinnar] og mikilvægt að vera í góðu og jákvæðu sambandi við þá“ (Stjórn 

barnamenningarhátíðar, 2009) . Í níu manna stjórn situr einn fulltrúi Menntasviðs í stjórninni. 

Fjármögnun barnamenningarhátíðar var skipt á milli ríkis og sveitarfélagsins, ríkið lagði til 4 

mkr. og Reykjavíkurborg rúmar 6 milljónir. Starfsmenn viðburðasviðs Höfuðborgarstofu voru 

verkefnisstjórar hátíðarinnar. Aukafjárveiting frá Reykjavíkurborg vegna rekstur barnamenn-

ingarhúss á meðan á hátíðinni stóð var 300.000 kr. og 200.000. kr. framlag kom frá Mennta-

sviði Reykjavíkurborgar vegna sérstakrar listsmiðju sem haldin var í húsinu. Mörg fyrirtæki 

styrktu svo hátíðina með beinum eða óbeinum hætti (Barnamenningarhátíð, 2010).  

Reykjanesbær hefur haldið einnig haldið úti barnahátíð undanfarin 5 ár. Hugmyndin um 

barnahátíð þróaðist út frá samstarfi Listasafns Reykjanesbæjar við leikskóla, verkefni sem var 
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kallað Listahátíð barna. Nú er Reykjanesbær með vikulanga barna- og fjölskylduhátíð að vori. 

Ekki kemur fram á heimasíðu viðburðarins neitt um sérstakt samstarf við grunnskóla staðarins 

né sýningar grunnskólabarna en leikskólabörn setja upp listsýningu í sýningarrými listasafns-

ins þá viku sem hátíðin stendur (Barnahátíð, 2010). 

Segja má að barnalistahátíðarformið hafi samkvæmt þessu þegar haldið innreið sína í 

íslenskt samfélag. Einnig má segja að með starfsemi Myndvers grunnskóla sé kominn vísir að 

barnamenningarmiðstöð sem þjónusti og hvetji skóla og listgreinakennara til dáða. Listasafn 

Reykjavíkur er líka að sækja inn á ákveðin samstarfsmið með því að koma til móts við 

óhreyfanleika skólanna með hreyfanlegu sýningarkerfi og þannig aukinni þjónustu við skól-

ana. Listasafn Íslands hefur einnig átt í samstarfi við skólakerfið og sýnt afrakstur þess í 

sölum safnsins (Rakel Pétursdóttir, munnleg heimild 9. júlí 2010).  

En nýtist þessi starfsemi næganlega vel til þess að bæta sýningarhluta listsköpunar og 

gagnrýnihluta listkennslu í grunnskólum landsins í núverandi mynd? Ákveðin líkindi má sjá 

með þessum vaxtarsprotum í samstarfi grunnskóla og liststofnana og því samstarfsformi sem 

rannsóknin lýtur að, barnalistahátíð, barnamenningarmiðstöð og barnamyndasafni sem hluta 

listasafnsreksturs. Reksturinn erlendis hefur þó haft lengri tíma til að þróast og sníða af 

vankanta og taka bæði réttar og rangar ákvarðanir um reksturinn, eftir því að hvaða markmiði 

hefur verið stefnt á hverjum tíma. Auðsýnt er að alla þessa sprota má rækta í íslensku samfé-

lagi og sveigja að því markmiði að bregðast við þeirri staðreynd sem fram kemur í rannsókn 

Anne Bamford (2009), að bæta þarf sýningar- og gagnrýnihluta listkennslu í grunnskólum. 

Það þarf þó að gera með markvissum hætti. Þó að sjálfsprottin stefnumótun hafi ákveðna kosti 

í litlu þjóðfélagi eins og Íslandi eru skólastofnanir í eðli sínu þungar í vöfum og bundnar for-

skrifuðum stefnumarkmiðum Aðalnámskrár. Það sem fyrst þarf að bæta er að markmið Aðal-

námskrár í myndlist, textíl og hönnun verði sambærileg markmiðum tónlistar hvað varðar 

sýningarþátt listsköpunar í þessum greinum. Að því búnu væri nærtækast að hlúa að öllum 

þeim sprotum sem hafa verið að myndast (til dæmis í ofangreindri starfsemi) og sveigja þau 

að markmiðum Aðalnámskrár, þannig að báðir aðilar njóti góðs af.  

Ef nýtt er það úr reynslu þeirra raundæma sem skoðuð voru í rannsókninni í samhengi 

við ofangreinda þróun mála á Íslandi, mætti hugsa sér þrjár lausnir sem allar gætu verið til 

staðar á sama tíma, þróast samhliða og stutt hver aðra.  

Upp úr Myndveri grunnskólanna yrði þróuð í Barnalistamiðstöð grunnskólanna, sem 

hugsuð væri sem þjónustumiðstöð við alla skóla í Reykjavík. Staða 100% starfsmanns mynd-

versins yrði látin halda sér og hluti starfslýsingar yrði skilgreindur sem myndrænt söfnunar-

starf á barnalistsköpun í skólum og uppsetning og viðhald heimasíðu barnalistamiðstöðvar-
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innar. Miðstöðin yrði staðsett áfram í Hvassaleitisskóla og unnið væri að því að hún fengi líka 

rýmið sem skólasafnamiðstöð hefur á sama gangi. List- og verkgreinakennarar Hvassaleitis-

skóla yrðu í byrjun að hluta til (helst 50%) starfandi í barnalistamiðstöðinni eða ráðnir yrðu 

kennarar sérstaklega sem myndu nýta sameiginlega vinnuaðstöðu í sérgreinastofum skólans 

með kennurum skólans ef á þyrfti að halda. Hver kennari hefði þó vinnuaðstöðu í 

sameiginlegu rými á sama gangi í skólanum. Þannig myndi safnast saman á einn stað reynsla 

myndmenntakennara, danskennara, tónlistarkennara, smíðakennara, textílkennara og kvik-

myndagerðarkennara, sem með samstilltu átaki myndu vinna að því í samvinnu við hinn 

almenna listgreinakennara að bæta sérstaklega þessa tvo þætti kennslunnar, sýningarþáttinn 

og gagnrýniþáttinn. Þetta mætti gera með margþættum hætti: 

 

 Barnalistamiðstöðin hefði milligöngu um að finna gallerí eða listasöfn í borginni og 

kanna samstarf um sýningu barnamyndsköpunar skólanna. 

 Barnalistamiðstöðin myndi vera með í skipulagningu barnamenningarhátíðar og sitja 

fulltrúaráðsfundi skólanna. 

 Starfsmenn barnalistamiðstöðvarinnar myndu fara út í skólana og hjálpa kennurum, al-

mennum og listgreinakennurum, sem þess óskuðu, að undirbúa sýningar, t.d. framlag 

skólanna til barnamenningarhátíðar og væru milligöngumenn á milli kennara og stofn-

anna ef þess þarf. 

 Barnalistamiðstöðin stæði að kynningum í skólunum á sýningarmöguleikum listsköpun-

ar og skipulagningu við úthlutun sýningarstaða í samstarfi við eigendur sýningarrýma. 

 Barnalistamiðstöð hefði sýningarrými til umráða sem það gæti lánað skólum til sýninga, 

eins konar gallerý grunnskólanna. 

 Barnalistamiðstöðin fyndi leiðir fyrir skóla til að fjármagna sýningar og væri ráðgefandi 

varðandi það styrkjaumhverfi sem nú er hægt að sækja í. 

 Barnalistamiðstöðin safnar afrakstri barnalistsköpunar og barnalistsýninga í skólum á 

skipulagðan hátt í tölvutæku formi og með skráningu og getur þannig orðið hugmynda-

banki fyrir listgreinakennara í uppsetningu sýninga.  

 Barnalistamiðstöðin stæði fyrir endurmenntunarnámskeiðum fyrir listgreinakennara í 

listfræði og gagnrýni t.d. í samstarfi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og fræðslu-

deildir listasafna.  
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 Kostnaðarauki fyrir Reykjavíkurborg ætti í fyrstu ekki að verða meira en sem nemur 

tveimur stöðugildum en líkanið gæti svo þróast í átt að því að þjóna stærra svæði, kannski 

fyrst Stór-Reykjavíkursvæðinu og síðar landinu öllu. Þá myndi vera gert ráð fyrir að allar list-

greinar hefðu starfsmann í fullu starfi og samsetning fjármögnunar yrði á þann hátt sem lýst er 

í tillögum og mögulegum leiðum í byrjun kafla 6.7. Hægt væri að koma til móts við þennan 

kostnaðarauka með niðurskurði á til dæmis Námsgagnasjóði sem einhverju næmi og í gegnum 

sjóði og sértæka styrki frá ráðuneytinu. Einnig mætti sækja í nokkurra ára styrk í Þróunarsjóð 

grunnskóla í uppbyggingu á slíku verkefni og óska eftir styrk og samstarfi við endurmenntun-

arsjóð Kennarasambands Íslands.  

Í samstarfi við Barnalistamiðstöðina gæti svo Listasafn Reykjavíkur styrkt verkefni sitt 

enn frekar, starfsmenn barnalistamiðstöðva gætu fengið leiðbeiningar hjá fræðsludeild safns-

ins til að fara í skólana með sýningarkassana og kynna og ræða möguleika við kennara skól-

ans um notkun þeirra í skólastarfinu með það að markmiði að þjálfa gagnrýniþátt listsköpunar 

nemenda og gefa nemendum og kennurum tækifæri á að sjá uppsetta listsýningu í eigin um-

hverfi. Í þetta er þegar komið fjármagn, búið er að útbúa sýningarrýmin i kössunum svo 

áframhaldandi þróun ætti að geta átt sér stað. Barnalistamiðstöðin gæti svo útbúið svipað rými 

í færanlegu formi í samstarfi við safnkennara þar sem skólar gætu hannað sýningar inni í 

skólunum, með tengingu inn í safnaheiminn í gegnum Barnalistamiðstöðina. Jafnvel væri 

hægt að fá tæknimenn úr safninu í heimsókn í skólana til þess að ræða við nemendur um 

hönnun rýmis í listrænum uppsetningum sýninga eða við kennara á starfsdögum skóla eða á 

sameiginlegum námskeiðum í húsnæði Barnalistamiðstöðvarinnar. Um þetta gæti Barnalista-

miðstöðin haft milligöngu. Söfnun barnamyndlistar á tölvutæku formi í samstarfi við lista-

safnið gæti verið fyrsta skref að söfnun barnamynda hér á landi, líkt er og gert er í sænska 

barnamyndasafninu. Söfnunarhluti þess líkans er samt sem áður kannski ekki svarið við 

spurningum sem þessari rannsókn er ætlað að svara en samstarf Sænska barnamyndasafnsins 

við listasafnið í Eskilstuna og endurskilgreining Listasafnsins sem felur í sér samþykki við því 

að sýna afrakstur vinnu úr skólum borgarinnar í safninu er þó mjög fýsilegt að taka sér til 

fyrirmyndar í því augnamiði að bæta sýningarhluta barnalistsköpunar. Þetta mætti þróa í 

samvinnu starfsmanna Barnalistamiðstöðvarinnar og fræðsludeildar Listasafns Reykjavíkur 

og nota til að byrja með til þess lítið rými í safninu sem ætlað er sem upplifunarrými fyrir 

börn, búið til af fullorðnum. Byrja mætti á samvinnu safnsins og skóla út frá skólaheim-

sóknum 6. bekkjar sem safnið býður upp á til að kynna börnum safneign sína á verkum 

Kjarvals og nota rýmið til sýninga á verkum sem nemendur ynnu eftir heimsókn sína á safnið 

undir handleiðslu listgreinakennara. Síðar mætti þróa slík verkefni í átt að líkara samstarfi og 
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því sem Sænska barnamyndasafnið viðhefur um aðgengi að sýningarsal listasafnsins í 

Eskilstuna og börn fengju að vinna listaverk í almennt sýningarrými safnsins í samvinnu-

verkefni skóla og listasafnsins, kannski í tengslum við árlega barnamenningarhátíð. Vísir að 

slíku samstarfi mátti t.d. sjá í samstarfi Listasafns Reykjavíkur við skólana á barnamenningar-

hátíð 2010 þegar skólabörn klæddu styttur Ásmundar Sveinssonar í trefla síðasta vetrardag 

(Alma Dís Kristinsdóttir, munnleg heimild, 11. júlí 2010). 

Barnamenningarhátíð í Reykjavík og Barnahátíð í Reykjanesbæ eru hugmyndir sem 

grunnskólar þurfa að nálgast með markvissum hætti og geta nýst sérlega vel til að auka sýni-

leika og hlúa að sýningarhluta barnalistsköpunar í skólunum. Barnalistamiðstöð gæti verið 

góður styrkur fyrir skóla í skipulagningu sýninga á slíkri hátíð. Einnig skiptir máli með þessi 

aðalmarkmið í huga að fara að dæmi Spark barnalistahátíðarinnar og fara með upplifunar-

listsköpun atvinnumanna inn í skólana. Tónlist fyrir alla er gott dæmi um verkefni sem gerir 

þetta. Rithöfundar í fóstur var einnig slíkt verkefni sem Barnamenningarhátíð í Reykjavík 

2010 stóð fyrir (Barnamenningarhátíð, 2010). Slíka viðburði þarf að færa inn í skólana, líka 

tengda öðrum listgreinum. Veikleiki Spark barnalistahátíðarinnar liggur kannski helst í því að 

lítið er um annað en sviðslistaviðburði á dagskrá hennar. Mikilvægt er að hægt væri að ræða 

við listamennina eftir viðburðinn og er það fyrirkomulag Spark að hafa vinnustofur eða spjall 

í skólunum eftir slíka viðburði mjög lærdómsríkt fyrir nemendur og myndi auka gæði kennslu 

í gagnrýniþætti listsköpunar mikið. Gott spjall við myndlistarmann, hönnuð eða 

kvikmyndagerðarmann getur líka verið lærdómsrík kennslustund í gagnrýniþættinum. 

Fjölbreytileiki, gæði og aðgengi væri markmið sem myndi hjálpa grunnskólum að bæta gæði 

listkennslu sinnar í þessu tilliti. Barnamenningarhátíð gæti svo þróast sem viðburður allra 

sveitarfélaga á sama tíma með frekari aðkomu ríkis og samtaka sveitarfélaga eins og 

mögulegri þróun Barnalistamiðstöðvar frá þjónustu við Reykjavík yfir í þjónustu við landið í 

heild er lýst í kafla 6.7. 

Þegar allt er tekið saman er hægt að nýta sér sitt lítið af hverju úr þessum þremur sam-

starfslíkönum skóla og liststofnana sem þessi rannsókn nær til til þess að auka sýnileika 

barnalistsköpunar og auka gæði sýningar- og gagnrýnihluta listkennslu í grunnskólum. 

Rekstraraðstæður hér á Íslandi eru ekki svo mjög ólíkar aðstæðum á Englandi og Svíþjóð. 

Stefnumörkun í menningar- og menntamálum er ekki ósvipuð þó að í Englandi og 

Svíþjóð sé hún aðeins forskrifaðri en á Íslandi í menningarmálum en í raun minna forskrifuð í 

menntamálum listgreinakennslu. Á Íslandi er heldur ekki neitt sérstak ríkislistráð eins og í 

Englandi og Svíþjóð og því ekki eins rík hefð fyrir því að beita reglu hæfilegrar fjarlægðar hér 

og í þeim löndum. Það þarf þó ekki að vera ókostur þar sem án slíks ráðs fer minna fjármagn í 
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stjórnunarkostnað og meira verður til skiptanna í raunveruleg verkefni. Þó er að sjá ákveðin 

líkindi með löndunum í fjárveitingum hins opinbera til málaflokksins, t.d. er aðgengisþátt-

urinn mjög mikilvægur í öllum löndunum þremur. Að vísu má segja að efnahagslegt landslag 

sé ekki alveg sambærilegt milli landa eins og mál standa nú, vegna óvenju skæðrar 

efnahagskreppu á Íslandi, en að öðru leyti má segja að yfirfærslugildi sé hátt og líklegt að 

hægt sé að nýta þá þekkingu sem hefur skapast í þessum stofnunum til að bæta þá þætti sem 

komið hefur fram í rannsóknum að er ábótavant í listkennslu grunnskóla á Íslandi. 

Fjármögnun breytinga og framkvæmda þurfa vegna hins efnahagslega þáttar að fela í sér 

yfirfærslu fjár frá einum stað til annars í stað stórfellds kostnaðarauka. Slík fjármögnunarleið 

ætti að vera möguleg. 

Mikilvægasta leiðin til að ná því markmiði að bregðast við niðurstöðum skýrslu Anne 

Bamford og bæta sýningar- og gagnrýnihluta listkennslu í grunnskólum og auka sýnileika 

barnamyndlistar liggur þannig í því að samhæfa sýningaákvæði námskrár í öllum listgreinum 

auk þess að hlúa að þeirri góðu listkennslu sem er fyrir í skólunum og verja hana, bæði 

faglegum og fjárhagslegum niðurskurði. Bregðast svo við og hlúa að þeim sprotum sem nú 

þegar eru að myndast í íslensku samfélagi á faglegan og skipulagðan hátt. Þannig er hægt að 

uppfylla betur markmið þess velferðarþjóðfélags sem við viljum telja okkur til, um jafnt 

aðgengi íbúa að menningarauðlindum samfélagsins.  
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Viðauki I: Viðtalsrammi I 

 

The Children’s Archive in Eskilstuna 
 

A. Story and management 

1. When was the Children‟s Archive founded? 

2. What was it that made it possible to start this Children‟s Archive at that particular point of 

time? (Was it one particular person that encourage – a specific Politician maybe? Where did 

the original money come from? ) 

3. Who runs it? 

4. Is the Children‟s Archive run as a special department of or as a part of the main museum? 

5. Is there a special board of directors for the Children‟s Archive? If so how many and how 

are the members appointed? Is the board of directors politically appointed? (what about the 

Art Museum – same questions) 

6. How many employees are the in the Children‟s Archive? And how many in Eskilstuna Art 

Museum in whole? 

7. Please describe the relationship between Eskilstuna Art Museum and the Children‟s 

Archive? 

8. What is the management structure (stjórnunarlíkan) of the Children‟s Archive / Art 

Museum? 

8.a Can I see the Flow – chart (from the Art Museum as well) 

9. Could you describe the process of decision-making –how are decisions made concerning 

the exhibitions of the Children‟s Archive? 

Who are involved in the process of policy-setting for the Children‟s Archive? 

 

B. Community and public approach 

1. How is the archive organized in the city council administration? 

If no: 

1a. Which committee in the city decides about the museums affairs? 

2. How does the running of such museum fit to public policy of the city?  

3. Does the City of Eskilstuna have written cultural policy? 

4. Does the running of such an archive influence the community – in what way? 

5. Does the running of such a Children Archive influence art teaching in the public schools of 

the community? In what way? 
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6. Do the local educational authorities encourage the schools to work with the Children‟s 

Archive e.g. through the curriculum? 

7. Could you tell me about the relationship between the Children‟s Archive and local public 

schools / art teaching in the area – if so how? 

8. Do you see the being of a Children‟s Archive located in Eskilstuna as a positive effect on 

the local community? In what way? 

 

C. The Residence  

1. Who owns the building? 

2. Is the building suited to the museum´s needs?  

3. Tell me about the storage of the Children‟s artwork? Is that sufficient? 

4. How much do you pay in rent pr. year?  

 

D. Policy  

1. What is the main goal by running the Children‟s Archive? 

2. Do you have a written down policy about the running and goals of the museum?  

3. How does this document compare to the reality of running the museum? 

4. Please describe the Children‟s Archives exhibition policy. (main goals – why?) 

5. What is the main goal (arguments) by running the archive as a part of the Art Museum? 

6. How would you define the concept of culture in the context of this museum? 

- Is culture art – is art important – is Children‟s art important – is art for children important – 

why / why not? 

 

E. Financing 

1. What is the size of the budget (every year)? 

2. What is the funding mix of the museum – that is how the museum is financed – (public vs. 

private sources) 

3. What is the different sorts of income to run the museum? 

- Direct budget from the public authorities 

- Sponsors: individual / companies 

- National budget – direct from the parliament  

- National budget – money from the government through art council  
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3. What is the main goal:  

- Multiplicity  

- Adjustment to the Market 

- The quality of the Art is most important 

- That the Art should be approachable for everyone and participated by the most of 

people.  

4. Do you experience interest from local politicians in your exhibitions from the Children‟s 

Archive? 

5. Do you experience interest from local companies in link their brands to your organization? 

6. Are you getting funding for art for arts sake or is there social or commercial agenda or 

variety? (reasons)  

 
The Spark – Children’s Art Festival  

A. Story and management 

1. When was the Spark Children‟s Art Festival founded? 

2. What was it that made it possible to start this Children‟s Art Festival at that particular point 

of time? (Was it one particular person that encourage – a specific Politian maybe? Where did 

the original money come from? ) 

3. When is it due, during the year? Could you describe a typical Spark Children‟s Art Festival 

for me in a few words? 

4. Who runs the Festival? 

5. Is the Spark Children‟s Art Festival run as a special department of or as a part of some 

other organization? 

6. Is there a special board of directors for the Children‟s Art Festival? If so how many and 

how are the members appointed? Is the board of directors politically appointed?  

7. How many employees are in the Children‟s Art Festival? All year around / at the Festival 

time? 

8. What is the management structure (stjórnunarlíkan) of the Children‟s Art Festival  

8.a Can I see the company Flow – chard  

9. Could you describe the process of decision-making –how are decisions made concerning 

the exhibitions and project management of the Children‟s Art Festival? 

Who are involved in the process of policy-setting for the Children‟s Art Festival? 
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B. Community and public approach 

1. How is the festival organized in the city council administration? 

If no: 

1a. Which committee in the city decides about the festivals affairs? 

2. How does the running of such a festival fit to public policy of the city?  

3. Does the City of Leicester have written cultural policy? 

4. Does the running of such a festival as Spark influence the community – in what way? 

5. Does the running of such Spark Children Art Festival influence art teaching in the public 

schools of the community? In what way? 

6. Do the local educational authorities encourage the schools to work with the Children‟s Art 

Festival e.g. through the curriculum? 

7. Could you tell me about the relationship between the Children‟s Art Festival and local 

public schools / art teaching in the area – if so, how? 

8. Do you see the being of Spark Children‟s Art Festival located in Leicester as a positive 

affect on the local community? In what way? 

 

C. The Residence  

1. Who owns the building? 

2. Is the building suited to the project management of which the preparation and operation 

Children‟s Art Festival needs?  

4. How much do you pay in rent pr. year?  

 

D. Policy  

1. What is the main goal by running the Spark Children‟s Festival? 

2. Do you have a written down policy about the running and goals of the Spark Children‟s 

Festival? Time chart? 

3. If so, how does this document compare to the reality of running the festival? 

4. Please describe the Children‟s Art Festival exhibition policy. (Main goals – why?) 

5. How would you define the concept of culture in the context of the Spark Children‟s 

Festival? 

- Is culture art – is art important – is Children‟s art important – is art for children important – 

why / why not? 
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E. Financing 

1. What is the size of the budget (every year)? 

2. What is the funding mix of the festival – that is how the festivals cost is financed – (public 

vs. private sources) 

3. What is the different sorts of income to run the Spark Children‟s Festival? 

- Direct budget from the public authorities 

- Sponsors: individual / companies 

- national budget – direct from the parliament  

- national budget – money from the government through art council  

- tickets 

4. What is the main goal (please grade each goal from 1 to 10, 10 being the best fit):  

- Multiplicity  

- Adjustment to the Market 

- The quality of the Art is most important 

- That the Art should be approachable for everyone and participated by the most of people.  

5. Do you experience interest from local politicians in your exhibitions in the festival? 

6. Do you experience interest from local companies in link their brands to your organization? 

7. Are you getting funding for art for arts´ sake or is there social or commercial agenda or 

variety? (reasons)  
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Viðauki II: Viðtalsrammi II 

VIÐTALSRAMMI FYRIR VIÐTÖL VIÐ SKÓLA 
 

1. How many students are there in your school? 

 

2. Would you please describe the relationship of your school with Spark Children‟s Art 

Festival? How have your school used their services? 

 

3. Have you paid a fee for their services? What do you think about having to pay this 

fee? Do you think it should be a free service to schools? 

 

4. How does Spark fit into your schools policy/curriculum? 

 

5. Why have your school (you) choosed to work with Spark? 

 

6. Do you experience special interest/goodwill from … 

a) …local politicians… 

b) …the parents… 

c) …educational department of the city authorities…  

d) …school inspectors… 

... because of your school is parteicipating in the Spark events? 

 

7. Do you believe that the extistence of such a Children‟s Festival like Spark has 

influence on /encourages… 

a) …the school community 

b) …Art teachers / teachers 

c) …the whole community 

 

8. Do you think that Spark is getting regular public funding for Art´s sake or is there 

social or commercial agenda? Do you think that it should be funded that way? Would 

you think that educational authorities should step in to free the schools from the fee?  
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Viðauki III: Yfirlit um munnlegar heimildir 

 

Viðtöl út frá viðtalsrömmum: 

 

Svíþjóð: 

Eva Königsson, menningarstjóri Eskilstuna – 25. janúar 2010  

Kenneth Åström, framkvæmdastjóri Listasafns Eskilstuna – 25. janúar 2010  

Rickhard Unneberg, myndlistarkennari – 24. janúar 2010  

Ulla Martola,  safnstjóri Sænska barnamyndasafnsins – 26. janúar 2010  

Yvonne Grip, myndlistarkennari – 26. janúar 2010 

 

England: 

Ellen Bianchini, forstjóri Spark barnalistahátíðar – 28. janúar 2010 

Dawson Smith, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra listahátíðasviðs Leicester – 28 janúar 2010  

Hazel Townsend, verkefnisstjóri Mighty Creative – 28. janúar 2010  

Lisa Jaques, yfirmaður fræðslumála í Leicester City Gallery – 29. janúar 2010 – viðtal 

Skólastjóri 1 – 29. janúar 2010  

Skólastjóri 2 – 29. janúar 2010  

Skólastjóri 3 – 29. janúar 2010  

 

Aðrar munnlegar heimildir: 

 

Alma Dís Kristinsdóttir, fræðsludeild Listasafnis Reykjavíkur – tölvupóstur, 11. júlí 2010 

Ólafur Kvaran, prófessor Menntavísindasviðs H.Í. – 1. júní 2010 – óformlegt viðtal 

Friðrik Hans Friðjónsson, óformlegt viðtal 9. júlí 2010 

Guðni Olgeirsson, sérfræðingur hjá menntamálaráðuneytinu – óformlegt viðtal, 9. júlí 2010 

Rakel Pétursdóttir, deildarstj. fræðsludeildar Listasafns Íslands – óformlegt viðtal 9. júlí 2010 

Sif Gunnarsdóttir, forstöðumaður Höfuðborgarstofu – tölvupóstur – 7. september 2009  

Ulla Martola, safnstjóri Sænska barnamyndasafnsins – tölvupóstur 22. janúar 2009 
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Viðauki IV: Mynda- og töfluskrá 

 

Myndir: 

Mynd 1: Forskrifuð stefnumótun. 

Mynd 2: Sjálfsprottin stefnumótun. 

Mynd 3: Stefnugluggi Kingdons. 

Mynd 4: Forsíða á bæklingi Spark barnalistahátíðar 2010 (The Spark Children‟s Arts Festival, 

e.d.). 

Mynd 5: Skipurit Spark barnalistahátíðarinnar. 

Mynd 6: Skipurit nefnda Eskilstuna (Eskilstuna commun, 2009a, 60).  

Mynd 7: Skipurit Menningar- og frístundasviðs (Kultur- og fritidsnämnden, 2010). 

Mynd 8: Baksíða Kulturkatalogen för barn och unga (Eskilstuna kommun, 2009b, 26). 

 

 

Töflur: 

Tafla 1: Samantekt lýsinga á gerðum stefnumótunar (Mintzberg og Waters, 1984,270). 

Tafla 2: Viðmið um gæði rannsókna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 232). 

Tafla 3: Yfirlit yfir aðsókn á viðburði 2008 og 2009 (The Spark Children‟s Arts Festival 

2009b). 

Tafla 4: Fyrirtæki, listgreinar and tegund viðburða (The Spark Children‟s Art Festival 2009b). 

Tafla 5: Tölulegar upplýsingar í ársskýrslu Sænska barnamyndasafnsins fyrir árið 2008 

(Svensk barnbildarkiv, 2009). 

 

  


