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Keppnisform í listum 

Nauðsynleg forsenda þess að hægt sé að keppa í tiltekinni grein, til dæmis hlaupi, er að til sé 

viðmið sem nota má til að leggja hlutlægt mat á það hvort einn hafi staðið sig betur en annar. Í 

venjulegum keppnisgreinum, t.d. í frjálsum íþróttum, þá er svona viðmið gjarnan mjög einfalt, t.d. 

tími í sekúndum eða hæð eða lengd í sentimetrum. Í skák er það skilgreining á leiknum sjálfum 

sem leggur til slíkt hlutlægt viðmið. Í fótbolta telja menn mörk. Svo eru til keppnisgreinar þar sem 

viðmiðin eru flóknari, t.d. fimleikar eða listdans á skautum. 

Í listum er hægt að gera hlutina vel eða illa, betur eða verr, og slíkt mat er gjarnan hlutlægt ekki 

síður en í íþróttum. Jafnvel þar sem erfitt er að færa í orð eða skilgreina nákvæmlega mælikvarða á 

það í hverju góð frammistaða sé fólgin, þá er yfirleitt hægt að færa rök fyrir mati á því hvort 

tiltekin listiðkun sé góð eða léleg. Slíkt mat má svo ræða frekar á skynsamlegum forsendum og 

fólk sem hefur vit á efninu eru gjarnan tiltölulega sammála um hver sé rétt niðurstaða. Þess vegna 

fullnægja listir – a.m.k. margar listgreinar – því nauðsynlega skilyrði keppnisgreina að til sé 

hlutlægt viðmið um árangur. 

Hlutlægt viðmið um árangur er nauðsynleg forsenda keppnisgreina en ekki nægjanleg. Til 

viðbótar viðmiðinu þarf fleira að koma til, s.s. að fólk geti þekkt viðmiðið, að virknin sem krafist 

er sé sæmilega vel afmörkuð og að fólk geti komið saman og reynt með sér um hvernig því tekst 

að ná árangri samkvæmt viðmiðinu. Ýmsar listgreinar fullnægja einnig þessum skilyrðum og því 

má ætla að ekkert sé því til fyrirstöðu að mögulegt sé að keppa í listum. 

Þótt keppnisformið geti átt við í listum er ekki þar með sagt að það sé viðeigandi – og þótt 

það geti verið viðeigandi, þá er ekki þar með ljóst hvenær það er viðeigandi eða hvers vegna. Það er 

reyndar ekki að furða að það sé óljóst hvenær og hvers vegna keppni í listum sé viðeigandi því 

það er ekki alveg ljóst hvað það þýðir að keppa, jafnvel í dæmigerðum keppnisíþróttum eins og 

fótbolta. Þegar ég var í grunnskóla notuðum við löngu frímínúturnar til að spila fótbolta. Við 

skiptum í tvö lið og spiluðum í korter eða svo, tvisvar á dag, hvenær sem veður og færi leyfði – 

og reyndar oftar. En það átt sér ekki stað önnur keppni en sú sem einfaldlega felst í því að koma 
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boltanum í markið öðrum megin á vellinum og verja markið hinum megin. Þegar upp var staðið 

skipti kannski engu máli hvorir skoruðu meira. Og hefðum við strákarnir verið spurðir að því, 

þegar við komum rennsveittir inn í tíma, hvort við hefðum verið að keppa í fótbolta, þá hefðum 

við varla játað því. Við vorum örugglega að spila fótbolta, en við vorum ekki í neinni keppni. 

Nú mætti e.t.v. halda því fram að það sé ekki hægt að spila fótbolta öðruvísi en að keppa í 

honum. Það sé einfaldlega innbyggt í leik eins og fótbolta að það að leika leikinn feli í sér keppni. 

Í vissum skilningi er það alveg rétt, en í vissum skilningi ekki. Berum fótbolta saman við það að 

spila kasínu. Þegar ég sest niður til að spila kasínu við dóttur mína, þá finnst mér alls ekki rétt að 

segja að við séum að keppa. Við erum að spila. Samt er ákveðin keppni innbyggð í spil eins og 

kasínu, í sama skilningi og keppni er innbyggð í fótbolta. Samt er hægt að spila á spil, og það er 

líka hægt að spila fótbolta, án þess að vera í keppni. 

 

Innri og ytri hvatning 

Stundum er sagt að keppni sé mikilvæg sem hvatning – það hvetur fólk áfram hvort heldur í 

listum, íþróttum eða hverju sem er, að keppa við aðra. Hér er lítið dæmi um það hvernig keppni 

getur hvatt menn áfram. Dæmið er frá Ken Rove, sem var aðstoðarmaður George W. Bush á 

árunum 2000–2007: 

Þetta byrjaði allt á gamlárskvöld árið 2005 þegar Bush forseti spurði mig hvaða nýársheiti 
ég hefði gefið. Ég sagði honum að sem bókaáhugamaður sem væri hættur að lesa bækur, 
væri markmið mitt að lesa eina bók á viku á árinu 2006. Þremur dögum síðar, þar sem við 
vorum á skrifstofu forsetans, leit hann í augun á mér og sagði: „Ég er á númer tvö. Hvar ert 
þú staddur?“. Bush hafði snúið nýársheiti mínu upp í keppni. 
 Fyrir hreina tilviljun vorum við báðir að lesa Team of Rivals eftir Doris Kearns Goodwin. 
Forsetinn náði snemma naumu forskoti og var á undan fram í mars, þegar ég tók afgerandi 
forystu. Keppnin fór fljótlega úr böndunum Við töldum ekki bara bækurnar sem við lásum, 
heldur einnig blaðsíðufjöldann og síðan samanlagða stærð blaðsíðnanna í hverri bók – 
heildar ritflötinn.1 

Rove sigraði keppnina með 110 bækur gegn 95. Hér sjáum við gott dæmi um það hvað keppni 

getur verið áhrifarík hvatning. Í staðinn fyrir að lesa a.m.k. 52 bækur eins og hann hafði einsett 

sér, las Rove 110. Við getum ímyndað okkur að Rove hafi sett sér það markmið að lesa eina bók 

á viku á árinu 2006 vegna þess að hann saknaði þess að lesa bækur. Hann hafði notið þess að lesa 

bækur en svo höfðu hlutirnir þróast þannig að hann var alveg hættur því. Það má hins vegar 

spyrja sig hvort hann hafi notið þess að lesa bækurnar 110 sem hann komst yfir á þessu ári. Hann 

hefur að jafnaði verið liðlega þrjá daga með hverja bók. Mér er nær að halda að í raun hafi 

                                                
1 Rove, K. (2008). „Bush Is a Book Lover: A glimpse of what the president has been reading“, Wall Street Journal, 

26. desember 2008.  http://online.wsj.com/article/SB123025595706634689.html 
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lesturinn sem slíkur orðið undir – að hann hafi ekki stundað neinn unaðslestur heldur bara 

kapplestur og þegar uppi var staðið hafi hann kannski bara notið þess að hafa unnið keppnina við 

forsetann. 

Kapplestur Roves og Bush sýnir okkur að því áhrifaríkari sem keppni er sem ytri hvatning, því 

hættara er við því að hún eyðileggi eiginlegt gildi þess sem keppt er í. Sú keppni sem er innbyggð í 

kappleik eins og fótbolta eða spil eins og kasínu er innri hvatning í leiknum, en þegar fótbolti er 

leikinn til þess að sigra í keppni, er það keppni sem ytri hvatning sem ræður för. Ólíkt fótbolta og 

kasínu er það ekki keppnisþáttur sem segja má að sé innri hvatning til bóklesturs, en eins og í 

fótbolta og kasínu getur innri hvatningin lotið í lægra haldi fyrir ytri hvatningu sem kemur frá 

keppni. Ástæðurnar fyrir því að yfirleitt er einhvers virði að lesa bækur eru margvíslegar, og það 

sem raunverulega fær fólk til að lesa bækur og njóta lestursins er breytilegt frá einni manneskju til 

annarrar. Þegar fólk leggur áherslu á gildi bóklesturs fyrir gott og innihaldsríkt líf, þá skyldum við 

ætla að bóklesturinn sem slíkur hafi hvetjandi gildi en ekki að hvatningin komi fyrst og fremst frá 

einhverskonar ytra markmiði sem hefur ekkert með lesturinn sem slíkan að gera. 

Við heyrum oft að keppni í námi sé mikilvæg í skólastarfi vegna þess að hún hvetji nemendur 

áfram. Hér má einu gilda hvort nemendur keppa um að fá háar einkunnir eða hvort þeir keppa 

hverjir við aðra, t.d. um að komast í góða skóla eða hljóta háa styrki. En ef keppnisþátturinn er of 

sterkur er hætt við að sigur í slíkri keppni verður það takmark sem nemendur keppast við að ná – 

nemendur keppast við að ná sem hæstri einkunn, komast inn, fá styrk. Ef það eru áreiðanleg 

tengsl milli þess að ná góðum árangri í slíkri keppni og þess að njóta þess sem keppt er í, þá vinna 

ytri og innri hvatning saman. Oftar en ekki tekur ytri hvatningin yfir og innri hvatningin hreinlega 

týnist. 

 

Keppni í listum, keppni í skóla 

Í listum er keppt sí og æ. Það eru til margvíslegar keppnir þar sem t.d. tónlistarfólk kemur saman 

og keppir um virt verðlaun, það er keppt um styrki og það er keppt um skólavist í góðum skólum 

svo einver dæmi séu nefnd. Þetta getur allt verið gott og blessað, en það getur líka verið skaðlegt. 

Það er gott og blessað, þegar ytri og innri hvatning fara saman, skaðlegt þegar ytri hvatning ber 

innri hvatningu ofurliði. Í sænsku myndinni Så som í himmeln segir frá tónlistarmanni – 

hljómsveitarstjóra – sem fer aftur til þorpsins þar sem hann bjó sem barn á meðan hann er að ná 

sér af erfiðum veikindum. Atvikan haga því þannig að hann fer að æfa kirkjukórinn sem tekur 

miklum framförum. Á eina æfinguna kemur einn kórfélaginn himinlifandi og segist hafa skráð 

kórinn á kóramót í Innsbruck í Austurríki. Stjórnandinn bregst hinn versti við og heldur 

innblásna ræðu um að ekki sé hægt að keppa í listum, að listir snúist um að gefa lífinu gildi og í 
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slíku sé ekki hægt að keppa. Það mátti heyra saumnál detta þegar hann hafði lokið ræðunni, þar til 

eldri kona í kórnum spyr. „Hvernig veist þú að það sé ekki gott fyrir okkur að fara til Innsbruck“. 

Þetta kóramót – sem að forminu til var eiginleg keppni þar sem keppt var um fyrstu verðlaun 

– var kannski fyrst og fremst tilefni fyrir ólíka kóra hvaðanæva að úr heiminum að koma saman 

og gera það sem gefur kórastarfinu gildi. Sú ytri hvatning sem liggur í keppninni er þá 

einhverskonar aukageta á meðan innri hvatningin ræður enn ferðinni. Það er vissulega ekki hægt 

að fá einhverja tryggingu fyrir því að innri hvatningin muni ráða ferðinni og að ytri hvatningin 

taki ekki yfir. Kannski hefur einhver kór mætt til leiks til þess eins að vinna til verðlauna og farið 

svo niðurbrotinn heim eftir sneipulega för og félagarnir í kórnum aldrei framar tekið lagið. Það er 

ekki óhugsandi. Að því marki sem innri hvatningin ræður í raun ferðinni, þá er það ekki vegna 

þess að kóramótið hefur ekki form eiginlegrar keppni – því það hefur einmitt form keppni – 

heldur vegna þess að þátttakendurnir mæta til leiks til syngja frekar en til að keppa. 

Af dæminu um kóramótið mætti kannski ætla að keppni sé í sjálfu sér ekki slæm, hvorki í 

listum né annars staðar, heldur sé hún einungis slæm þegar hún fer úr böndunum. Og keppni fer 

úr böndunum þegar sú ytri hvatning sem keppnisformið leggur til ryður til hliðar þeirri innri 

hvatningu sem liggur í sjálfri iðjunni, hvort sem um listsköpun, bóklestur eða nám er að ræða. 

Þetta má til sanns vegar færa, en hugmyndina um keppni verður ævinlega að skoða í félagslegu 

samhengi. Nútíminn er undirlagður af hverskyns keppni, ekki bara samkeppni um vöruverð á 

frjálsum markaði heldur stöðugri keppni og samkeppni: samkeppni um peninga, vörur, athygli, 

tíma og fólk. Segja má að keppni – eða samkeppni – sé einhverskonar mót sem öll möguleg iðja 

er ýmist felld í vitandi vits, eða falli í án þess að til þess sé ætlast. Þetta er afar bagalegt vegna þess 

að afleiðingin er sú að marvísleg innri hvatning víkur hvarvetna fyrir einsleitri ytri hvatningu. Og 

sem meira er, þeirri ytri hvatningu sem liggur í keppni fylgir ævinlega að núvirði reynslu er gert að 

engu. Að njóta augnabliksins víkur fyrir því að ná tilteknu marki. 

Skólar ættu að vera griðastaður þar sem reynsla hefur núvirði en er ekki bara tæki til að ná 

settu marki. Því miður er raunin oft sú að skólar meta reynslu nemenda sinna einungis að því 

marki sem hún getur talist undirbúningur fyrir það sem koma skal; reynslan hefur gildi að því 

marki sem hún er liður í því að ná tilteknu marki. Ef öll reynsla er sett undir formerki 

undirbúningsins, þá hefur engin reynsla neitt gildi, því öll miðar hún þá að því sem á eftir kemur 

uns dauðinn slekkur á heiminum. 


