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Ágrip 

Í ritgerðinni verður leitast við að sýna fram á mikilvægi list- og verkgreina í 

grunnskólastarfi. Stuðst er við kenningar ýmissa fræðimanna, sérstaklega eru það 

þó hugmyndir tveggja fræðimanna sem verða til umfjöllunar, það eru þeir John 

Dewey og Howard Gardner. Jafnframt er greint frá niðurstöðum rannsóknar sem 

gefa vísbendingar um mikilvægi list- og verkgreina þegar horft er á 

atvinnumöguleika sem skapast með listskapandi greinum. Að lokum verður svo 

sagt frá lítilli rannsókn sem höfundur ritgerðarinnar framkvæmdi í tengslum við 

þessa ritgerð og fjallar um námsárangur, viðhorf og námsáhuga almennings til 

list- og verkgreina. 
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1. Inngangur 

Hlutverk list- og verkgreina í grunnskólum hefur eflst að umfangi og virðingu. 

Námsgreinar sem áður fyrr kölluðust aukafög hafa fengið ný hlutverk en betur má 

ef duga skal. Margir telja að list- og verkgreinar eigi að vera stærri þáttur í 

skólastarfi þrátt fyrir að misjafnt sé eftir skólum hversu mikil áhersla er lögð á þær 

námsgreinar. Undirrituð er ein af þeim sem trúir á gildi þeirra og er markmið 

þessa verkefnis að fjalla um mikilvægi listgreinakennslu í grunnskólum. Í ljósi 

þess er við hæfi að spyrja. Er æskilegt að efla hlut list- og verkgreina í námi 

grunnskólabarna?  

Fjallað er um þætti sem styðja mikilvægi listgreinakennslu út frá kenningu 

nokkurra fræðimanna. Einkum verður vitnað í tvo fræðimenn sem hafa verið 

höfundi hvað mest hugleiknir í gegnum námsferilinn. Sá fyrri er John Dewey, 

skólamaður, menntafrömuður og heimspekingur, sem er þekktastur fyrir kenningu 

sína Learning by doing. Sá síðari er Howard Gardner, prófessor við Harvard-

háskóla í Bandaríkjunum, sem er kunnastur fyrir fjölgreindakenninguna.  

Í kaflanum Listskapandi greinar í grunnskólum á Íslandi verða síðan dregnir fram 

fleiri þættir um þýðingu fjölbreyttra kennsluhátta og samþættingu námsgreina. Í 

þeim hluta verður vitnað í fleiri fræðimenn, auk þess sem sótt er í viskubrunn 

nokkurra reyndra kennara sem hafa unnið með fjölbreytta kennsluhætti og 

samþættingu námsgreina. Í þeim kafla er líka sagt frá rannsókn sem greinir meðal 

annars frá arðsemi listgreina. Að lokum er birt rannsókn sem unnin var í tengslum 

við þetta verkefni. Rannsóknin fjallar um námsárangur, líðan og viðhorf 

almennings til grunnskólanáms og þ.m.t. listgreina. Sagt er frá framkvæmd 

rannsóknarinnar, niðurstöðum og umræðum. 
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2. Kenningar um nám 

Dewey, Gardner og Piaget hafa allir fjallað um vitsmunaþroska. Piaget bendir á að 

til að styrkja vitsmunaþroska þurfi börn að fá tækifæri til að handleika hluti og 

gera með þeim tilraunir (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 

Árdís Ívarsdóttir, 2005). Hann segir að barn verði að fá kennslu við sitt hæfi, 

áhuga og þroskastig, ekki er hægt að nota sömu aðferðir til að kenna öllum 

börnum það sama. Hann taldi að viss þroski væri undirstaða náms og að barnið 

verði að vera virkt í námi sínu því að það væri betri leið til þroska en mötun 

(Aldís Guðmundsdóttir. 1992). Listnám stuðlar að alhliða þroska einstaklinga. 

Margir fræðimenn hafa sett fram kenningar um nám, í þessari ritgerð verða þó 

tveir fræðimenn sérstaklega skoðaðir. Það eru þeir John Dewey heimspekingur og 

menntafrömuður og Howard Gardner prófessor og hugmyndasmiður 

fjölgreindanna. 

2.1 Kenningar Deweys – að læra með því að framkvæma 

Kenningar Deweys styðja mikilvægi list- og verkgreina í grunnskólum. Dewey 

var bandarískur skólamaður, menntafrömuður og heimspekingur. Hann var 

fæddur árið 1859 í Burlington í Bandaríkjunum. Hugsun hans snerist um 

breytingar, því hann áleit að breytingar á skólakerfinu leiddu með tímanum af sér 

breytingar á samfélaginu. Hann lagði megináherslu á ferlið og að vinnan við ferlið 

væri það sem ætti að skipta máli (Dewey, 2000a; Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur 

Páll Jónsson, 2010).  

Þekktasta hugtak Deweys er learning by doing, eða að læra með því að 

framkvæma. Dewey vildi meina að einstaklingurinn lærði betur með því að 

framkvæma heldur en af almennri fræðslu og áreiti. Dewey taldi að ferlið hjálpaði 

nemandanum að ná fram dýpri skilningi á viðfangsefninu. Hann hélt því fram að 

börn lærðu best af eigin reynslu, eigin virkni og eigin áhuga (Pound, 2005). Allir 

þessir þrír þættir beinlínis hrópa á að skólastarfið sé fjölbreytt og þar finnist 

áskoranir þar sem nemendur fái að upplifa ferli og vinna út frá eigin áhuga. 

Skólinn er samfélag sem ætti að endurspegla það þjóðfélag sem við lifum í, þ.a.l. 

ættu listir í skólasamfélaginu að skipta jafn miklu máli og í þjóðfélaginu. Eins og 
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kemur fram í þriðja kafla þessara ritgerðar hafa nú verið kortlögð hugræn áhrif 

listskapandi greina, og er þar meðal annars greint frá arðsemi skapandi greina.  

Til að skilja enn betur kenningar Deweys er þarft að kynna hugtakið reynsla og 

hvaða skilning hann leggur í hugtakið en það er misjafnt hvernig fræðimenn skilja 

það. Heimspekingurinn Plato sagði til dæmis að reynsla væri „eitthvað sem verður 

að venju“ (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 20). 

Dewey áleit að hugtakið reynsla væri grundvallarhugtak í allri heimspeki, 

sérstaklega í allri umfjöllun um inntak, eðli og markmið menntunar“ (Jóhanna 

Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 19). Kenning Deweys gengur út á 

að sjálf reynslan sé uppspretta alls náms. Hann taldi mikilvægt fyrir kennarann að 

þekkja fyrri reynslu nemenda sinna þannig að hægt væri að bæta við nýrri 

námsreynslu (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010).  

Dewey skilgreinir hugtakið enn frekar. Reynsla getur vísað annaðhvort til 

reynslubundinna viðhorfa eða tilraunaviðhorfa. Þegar talað er um reynslubundið 

viðhorf er átt við að einstaklingur þekki einhverja leið vegna þess að hann hefur 

upplifað hana áður. Til dæmis veit einstaklingur að ef hann finnur lykt af 

nýbökuðu brauði þá er lyktin af nýbökuðu brauði. Hann veit að það sem bíður 

hans er nýbakað brauð. Reynslubundið viðhorf einstaklingsins segir honum að 

þetta sé lyktin af nýbökuðu brauði, reynslan hefur sýnt honum að venjulega eða 

yfirleitt er nýbakað brauð afleiðing þessarar ákveðnu lyktar. Tilrauna 

viðhorf er hins vegar vísindaleg aðferð og allt önnur en hin reynslubundna. 

Einstaklingur sem beitir tilraunaviðhorfi gerir ráð fyrir að það sem virðist vera að 

gerast sé ekki endilega rétt, þess vegna er nauðsynlegt að sannreyna það. Sem 

dæmi þarf einstaklingurinn að sannreyna að áðurnefnt brauð sé nýbakað og volgt 

með því að sjá það og snerta, því hann gerir alltaf ráð fyrir að um fleiri þætti sé að 

ræða (Dewey, 2000a).  

Dewey bendir á að nemendur hefji skólagöngu sína með ólíka reynslu. Hann vildi 

meina að skólastarf þyrfti að taka mið af þessari fyrri reynslu nemenda, þannig að 

hægt væri að bæta við nýrri reynslu til þess að nám gæti átt sér stað. Dewey sagði 

jafnframt að skilgreina mætti hlutverk skóla og menntunar sem það að leysa 
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reynsluna úr ánauð og víkka hana út (Dewey, 2000a, bls. 247). Sem dæmi má 

nefna sex ára börn sem eru að byrja í skóla. Börnin hafa ekki öll gengið í gegnum 

sömu fyrri reynslu og kunna því mismikið. Til þess að grunnskólakennarinn nái 

árangri þarf hann að þekkja fyrri reynslu og áhugasvið nemenda sinna svo að 

mögulegt sé að bæta við nýrri þekkingu eftir áhugasviði hvers nemanda. Fyrri 

reynsla þeirra er ólík og því ekki hægt að áætla að þeir bæti við sig nýrri reynslu 

eftir sömu leiðum. 

Segja má að hugtakið reynsla sé eitt af grundvallarhugtökum í fræðum Johns 

Deweys. Lev Vygotsky lagði, líkt og Dewey, áherslu á að nám skyldi byggjast á 

fyrri reynslu og þá reynslu ætti að nýta til frekara náms (Dewey, 2000b, 48–50). 

Barlett gerði einnig rannsókn sem styður þá kenningu að einstaklingurinn muni 

betur þau atriði sem hann þekkir, það er að segja sem hann fær í gegnum eigin 

reynslu (Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind, 2005, 143–135).  

Dewey lagði áherslu á að menntun væri byggð á real life situations eða 

raunverulegum aðstæðum. Hann taldi einnig að hvetja ætti til tilrauna og 

sjálfstæðrar hugsunar (Pound, 2005, bls 21–22). Mikilvægt væri að þjálfa hugsun, 

ferlið sjálft væri það sem skipti máli því það leiðir til þess að „börn búa ekki 

eingöngu til hluti heldur hafa þau skilning á því sem þau gera“ (Jóhanna 

Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 53). Dewey lagði höfuðáherslu á að 

vinna með ferlið og sagði skólann hafa vanrækt það en einblínt á afurðina. Hann 

vildi einnig meina að börn þyrftu að hafa áhuga á því sem þau væru að læra, 

annars væri hætta á að námið yrði eintómt strit og þvingun. Áhugasvið 

einstaklinga eru ólík og þess vegna er mikilvægt að bjóða upp á fjölbreytt 

námstækifæri, þar sem flestir nemendur geta fundið eitthvað sem tengist 

áhugasviði þeirra. Nemendur þurfa að fá að skapa sjálfir út frá sínu áhugasviði og 

læra í sköpunarferlinu óháð útkomu. Raunverulegt nám á sér ekki stað ef ekki er 

áhugi fyrir námsefninu (Dewey, 2000a).  

Mótunarferlið er tvíþætt, annars vegar sálfræðilegt og hins vegar félagslegt. 

Hvorugt má þó taka yfir hitt heldur verða þessir tveir þættir að vinna saman. 

Þekking á félagslegum aðstæðum í nútímaþjóðfélagi er nauðsynlegur þáttur til að 

hægt sé að túlka hæfileika barns. Ef við leggjum ekki áherslu á báðar hliðar 

mótunarferlisins verður einungis hægt að ná yfirborðslegum ávinningum. Dewey 
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sagði skólann vera lítið samfélag þar sem nemandinn ætti að vera virkur 

þátttakandi (Dewey, 2000a). 

2.2 Kenningar Gardners – fjölgreindir 

Margir sálfræðingar hafa skrifað um hugtakið greind og eru flestir sammála um að 

greind sé „að læra og nota nám sitt og þekkingu til að laga sig að nýjum aðstæðum 

og leysa ný verkefni“ (Sigurjón Björnsson, 1973, bls. 120) Gardner skilgreinir 

greind sem „líf-sálfræðilega getu til að vinna úr þekkingu eða upplýsingum sem 

hægt er að nýta til að leysa mál eða skapa afurðir sem hafa gildi í menninguna“ 

(Erla Kristjánsdóttir, 2007, bls. 704). 

Það var svo árið 1983 sem prófessorinn Howard Gardner gaf út bók sína Rammar 

hugans (e. Frames of Mind) þar sem hann setti fram fjöldagreindakenningu sína. 

Kenningu um að maðurinn búi ekki aðeins yfir einni greind heldur fleiri sviðum 

greindar (e. Theory of Multiple Intelligences). Gardner hafði þá unnið að 

kenningunni allt frá miðjum sjöunda áratug síðustu aldar. Í upphafi sagði hann frá 

kenningum að sjö greindum sem hann var búinn að þróa en seinna bætti hann við 

umhverfisgreindinni sem er sú áttunda (Armstrong, 2001). Átta greindir Gardners 

eru: 

 

 Málgreind: klár í að nota mál – málvís 

 Rök- og stærðfræðigreind: klár í reikningi – rökvís 

 Rýmisgreind: klár í myndum – myndvís 

 Líkama- og hreyfigreind: klár í að nota líkamann –

hreyfivís 

 Tónlistargreind: klár í tónlist – tónvís 

 Samskiptagreind: klár í samskiptum – félagsvís 

 Sjálfþekkingargreind: klár í sjálfum sér – sjálfvís 

 Umhverfisgreind: klár í umhverfinu – umhverfisvís 

(Armstrong, 2005). 

Gardner hefur velt fyrir sér möguleikanum á að fella inn í kenningu sína níundu 

greindina, tilvistargreind. Hún fellur ekki alfarið að viðmiðum Gardners en ber þó 

mörg einkenni. Hann talar stundum sjálfur um átta og hálfa greind. Kenningar 
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Gardners ýta enn frekar undir það að námsleiðir í skólum verði að vera 

fjölbreyttar til að sem flestir fá notið sín í eigin námi (Armstrong, 2001). 

Fjölgreindakenning Gardners gerir ráð fyrir því að maðurinn sé með átta greindir, 

ekki bara eina eins og áður var haldið fram. Þessar átta greindir virka ekki 

fullkomlega nema nokkrar greindir í senn vinni saman og skapi ákveðið jafnvægi. 

Ef einungis ein greind hefur yfirhöndina og allar hinar eru í lágmarki nær heilinn 

ekki að virka sem skyldi. Greindirnar starfa saman á ólíkan hátt hjá einstaklingum, 

sumir hafa mjög þróaða starfsemi í öllum greindum en aðrir, til dæmis fólk með 

þroskaskerðingu, hafa aðeins einföldustu undirstöðuatriði greindanna. Þær starfa 

alltaf saman, nema hjá frávikshópum eins og ofvitum eða heilasködduðu fólki, 

ofvitar eru, samkvæmt hugmyndum Gardners, þeir sem hafa eina ráðandi greind 

en allar hinar greindirnar liggja í lágmarki (Armstrong, 2001). „Í 

fjölgreindakenningunni er lögð áhersla á að fólk sýni hæfileika sína á fjölbreyttan 

hátt innan sömu greindar og einnig í mismunandi greindum“ (Armstrong, 2001, 

bls. 21). Fjölgreindakenningin er ekki ætluð sem eitthvert próf, það er ekki hægt 

að fara í persónugerðarpróf til að finna út eina greind „Hún er kenning um 

hugræna starfsemi og tilgátan er að hver og einn hafi til að bera færni í öllum 

greindum“ (Armstrong, 2001, bls. 20).  

Gardner telur að hver einstaklingur búi yfir öllum greindunum. Hann segir að 

einstaklingurinn geti þróað allar greindirnar á nokkuð hátt getustig fái hann örvun 

og eflingu til. Það er sama hvert litið er, alls staðar má sjá „fjölgreindirnar að 

störfum“ (Armstrong, 2005, bls. 6). Barn sem á í erfiðleikum með stærðfræði, og 

er þá með slaka rök- og stærðfræðigreind, getur nýtt sér aðra greind sem það er 

sterkara í til að örva rök- og stærðfræðigreindina. Ef þetta barn er með sterka 

líkama- og hreyfigreind og sýnir góða færni í list- og verkgreinum, er hægt að 

samþætta kennslu og kenna barninu stærðfræði í gegnum til dæmis krosssaum þar 

sem þarf að telja út og nota stærðfræði.  

Gardner var hvorki sá fyrsti né sá eini til að gagnrýna það viðhorf að greind sé ein 

heild eða setja fram hugmyndir um fjölbreytni (Erla Kristjánsdóttir, 2007). Hann 

var hins vegar fyrstur manna til að nota orðið greind í fleirtölu. Kenningar hans 

um ólík greindarsnið manna hafa opnað nýjar dyr þekkingar um ólíkar þarfir 

einstaklinga. 
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„Árið 1979 hóf hann rannsókn á möguleikum mannsins, hvers 

er maðurinn megnugur? Fyrri rannsóknir hans hafa einkum 

verið á tveimur sviðum, annars vegar á þroska barna, einkum í 

tengslum við listir og hins vegar  á heilasködduðu fólki. Þessi 

ólíku viðfangsefni tengdi hann saman eða eins og hann segir 

sjálfur: „Daglega reyndi ég að tengja það sem ég lærði um 

heilaskaða á morgnana við það sem ég lærði um 

vitsmunaþroska eftir hádegi“ (Erla Kristjánsdóttir, 2007,, bls. 

704). 

Gardner segir greind ekki snúast einungis um það að fá góðar einkunnir, hátt á 

prófi eða muna margt (Armstrong, 2005). Að vera klár snýst ekki um eina greind 

eða eina greindarvísitölu, heldur um samvinnu allra greindanna. það eru allir klárir 

í einhverju „Engir tveir einstaklingar hafa sama greindarsnið (e. intellectual 

profile) á sama hátt og engir tveir einstaklingar eru nákvæmlega eins“ (Erla 

Kristjánsdóttir, 2007, bls. 705). Gardner segir jafnframt að engin greind sé 

mikilvægari en önnur og ekki sé rétt að setja sumar á hærri stall en aðrar 

(Armsrong, 2001; Erla Kristjánsdóttir, 2007). Með því að bjóða upp á fjölbreyttar 

námsleiðir og með því að spyrja nemendur opinna spurninga geta kennarar 

hjálpað nemendum sínum að finna hvar hæfileiki þeirra liggur. (Renström & 

Lundgren, 2005). Svar við opnum spurningum gefur ekki möguleika á réttu eða 

röngu svari heldur hrópa þær á virkjun hugmyndaflugs, rökhugsunar og innsæis 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1996).  

 

2.3 Umræður 

Ekki má leggja ofuráherslu á fjöldaframleiðsluna og fjölda verkefna. List- og 

verkgreinar eru góður vettvangur til að læra að vinna með ferlið. Sem dæmi má 

nefna nemanda sem þarf að skapa einhvern hlut allt frá byrjun til enda. Ekki er 

verið að leggja áherslu á sjálfa afurðina heldur er það ferlið sem hann lærir af, 

hvort sem útkoman er góð eða slæm. Þá hefur hann gengið í gegnum ferlið við að 

skapa hlutinn; þetta ferli sem er svo mikilvægt í náminu. Dewey og 

sálfræðingurinn Howard Gardner eru sammála um að kennarinn á að skapa 
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aðstæður í umhverfinu til að allar greindir og allir hæfileikar nemenda fái að njóta 

sín sem best (Gardner, 1995; Dewey, 2000b).  

Svokölluð greindarpróf gamla tímans eru af mörgum talin úrelt. Má þar nefna að 

greindarpróf á borð við það sem franski sálfræðingurinn Alfred Binet og 

samstarfsmenn hans þróuðu árið 1904 fyrir fræðsluyfirvöld í París og átti að mæla 

greind barna, hafa verið vefengd (Armstrong, 2001). Aðalnámskrá greinir frá því 

að greind sé nú talin vera í fleirtölu og samsett úr mörgum þáttum og gjarnan er 

talað um fjölþætta greind (Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar, 2007).  

Til að styðja enn fremur hugmyndir Deweys og Gardners um nauðsyn þess að 

bjóða upp á fjölbreytt nám í grunnskólum og gildi list- og verkgreinakennslu, 

verður í næsta kafla sagt frá hugmyndum og kenningum fleiri fræðimanna og 

reynslumikilla kennara sem tengja má við þetta efni. Sumum hentar bóklegt nám 

en öðrum hentar betur list- og verknám.  
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3. Listskapandi greinar í grunnskólum á Íslandi 

Ásta Egilsdóttir er ein þeirra sem hefur skrifað um mikilvægi fjölbreyttra 

kennsluaðferða, hún segir að „einstefnumiðlun í kennslu dugir ekki ein og sér“ 

(Ásta Egilsdóttir, 2008). Töflukennsla eingöngu, eða einhver önnur einstök 

kennsluaðferð, hentar alls ekki öllum nemendum heldur einungis þeim sem eru 

sterkir á vissum sviðum. Í list- og verkgreinum reynir á hæfni einstaklings bæði til 

hugar og handar. Nemandinn þarf að beita rökhyggju og ímyndunarafli sínu til að 

ná árangri. Nemendur þurfa að fá færi á að virkja hæfileika sína á öllum sviðum 

og nota til þess öll skynfæri sín (Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar, 2007). 

Við erum öll einstök og samkvæmt fjölgreindakenningu Howards Gardners erum 

við öll klár. En hvað er það að vera klár? Er það að skrifa vel eða vera duglegur að 

reikna? Það er hægt að vera greindur á mörgum ólíkum sviðum. 

Til eru nemendur sem hvorki skilja né geta unnið þau verkefni sem lögð eru fyrir 

þau í bóklegum fögum í skólastofunni en skara fram úr í öðrum greinum eins og 

list- og verkgreinum eða íþróttum. Þeir nemendur eru samt vel greindir en kannski 

liggur áhugasvið þeirra og sú greind sem þeir eru sterkastir í einhvers staðar 

annars staðar en einmitt í skrift og stærðfræði (Vigdís Stefánsdóttir, 1999; Hafdís 

Guðjónsdóttir, 1999). Þess vegna er svo mikilvægt að bjóða upp á námsgreinar á 

borð við list- og verkgreinar, því eins og fram hefur komið hér á undan eru 

nemendur jafn misjafnir og þeir eru margir. Þar af leiðandi er það skylda hvers 

kennara að bera á borð fjölbreytt námsefni og kynna fyrir nemendum sínum ýmsar 

leiðir til náms. Skólinn á að vera fyrir alla. Hver kennari verður að líta gagnrýnum 

augum á sjálfan sig og velta fyrir sér hvort námsefnið bæti raunverulega einhverju 

við þekkingu nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Listnám eflir 

tilfinningarþroska, félagsþroska og eykur meðvitund um fagurfræði (Aðalnámskrá 

grunnskóla – Listgreinar, 2007). Það er tekið skýrt fram í aðalnámskrá 

grunnskólanna að „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 – Listgreinar, 2007). 

Þorgerður Hlöðversdóttir skrifar í grein sinni Listgreinar í skólastarfi – krydd eða 

kjarni um mikilvægi þess að „jafnvægi sé á milli bóklegs og verklegs náms“. 
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Þorgerður bendir á að nemendur eigi að fá að skipuleggja nám sitt frekar og 

sveigjanleiki í skólakerfinu eigi að vera meiri. Það á ekki að steypa nemendur í 

fyrir fram ákveðin form. Skólinn á ekki að einkennast af striti og að einkunnir 

skipti mestu máli. Of mikil áhersla er lögð á ytri umbun í stað þess að tengja 

saman hug og hönd og leyfa nemendum frekar að njóta þannig ytri ánægju 

(Þorgerður Hlöðversdóttir, 2009). List- og verkgreinakennsla er tilvalinn 

vettvangur til að tengja saman hug og hönd. 

En hvar stöndum við Íslendingar þegar listgreinakennsla í grunnskólum er annars 

vegar? Anne Bamford gaf nýverið út skýrslu sem ber heitið List- og 

menningarfræðsla á Íslandi. Skýrslan greinir frá úttekt á umfangi og gæðum list- 

og menningarfræðslu á Íslandi. Þar kom meðal annars fram að kennsla í list- og 

verkgreinum á Íslandi væri í háum gæðaflokki á alþjóðavísu. Skólar hérlendis eru 

almennt vel mannaðir fagfólki og öll börn á Íslandi fá einhverja listfræðslu. 

Samfélagið, foreldrar og skólastjórar eru sögð styðja mikilvægi listgreinakennslu 

og líta á hana sem grunnmenntun. Þó er greint frá því að samþætting námsgreina 

mætti vera meiri og væri víða ábótavant og nemendur fá ekki þjálfun í að fjalla 

um listir á gagnrýninn hátt. Hún gagnrýnir einnig að of lítil áhersla sé lögð á 

sköpunarþáttinn og of mikið sé um eftirhermuverkefni, hún segir að skólar þurfi 

að leggja meiri áherslu á að kynna sig í nærsamfélaginu og vinna verkefni í 

tengslum við það (Bamford, 2011).  

Þeir fræðimenn og kennarar sem vitnað hefur verið í eru sammála um mikilvægi 

list- og verkgreina. Listnám er talið auka almennan þroska einstaklinga. Einnig 

hefur komið fram að nú sé talað um greind í fleirtölu og ekki sé hægt að setja alla 

nemendur undir sama hatt. Hver og einn á að fá að njóta sín. Það er nauðsynlegt 

að þeir nemendur sem ekki njóta sín í bóklegu námi fái jöfn tækifæri og þeir 

nemendur sem blómstra í bóklegu námi. 

Athyglisvert er að skoða hversu verðmætar listskapandi greinar eru. Skapandi 

greinar á Íslandi eru:  

 Sjónlistir (þ.m.t. arkitektúr, hönnun, myndlist, 

listhandverk og handverk) 

 Sviðslistir (tónleikar, leikhús, dans o.fl.) 
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 Bækur og útgáfa (bókmenntir, fjölmiðlun, útgáfa, 

bókasafn, gagnavarsla o.s.frv.) 

 Hljóð- og myndmiðlun (sjónvarp, útvarp, 

kvikmyndir, tónlistarupptökur, auglýsingar og 

nýmiðlar, þ.m.t. netið, tölvuleikir, samskiptaforrit 

o.s.frv.)  

 Menningararfur (t.d. söfn, byggingar, gagnavörslur, 

hefðir, venjur, sögur og siðir)  

 Hluti ferðaþjónustu  

(Þingskjal 799, 2010–2011). 

 

Út er komin skýrslan Kortlagning á hugrænum áhrifum á skapandi greinar sem 

unnin var af Háskóla Íslands fyrir Samráðsvettvang skapandi greina, Íslandsstofu, 

utanríkisráðuneytið, mennta- og menningarmálaráðuneytið, fjármálaráðuneytið, 

efnahags- og viðskiptaráðuneytið og iðnaðarráðuneytið. Í skýrslunni kemur fram 

að virðisaukaskattskyld velta listskapandi greina er mjög mikilvæg þjóðarbúinu 

þar sem listgreinar skila inn meiri tekjum en sjávarútvegur og landbúnaður til 

samans. Þær gefa næstum jafn miklar tekjur og framleiðsla málma en sú 

atvinnugrein skilaði þjóðarbúinu næstmestum þjóðartekjum árið 2009. Í 

skýrslunni kemur fram að á Íslandi nam heildarvelta skapandi greina 189 

milljörðum króna árið 2009 (Margrét Sigrún Sigðurðardóttir, Young, T. 2011). 

Þess má þó geta að nokkuð er um að tekjur innan listskapandi greina séu ekki 

virðisaukaskattskyldar og því ekki inni í þessum tölum, má þar nefna sýningar á 

íslenskum kvikmyndum, myndlist og sýningar í stórum hluta leikhúsa (Margrét 

Sigrún Sigðurðardóttir, Young, T. 2011). Í sömu skýrslu kemur fram að árið 2009 

sköpuðu listskapandi greinar um 9371 ársverk. Þegar talað er um ársverk er átt við 

að á bak við hvert ársverk geta verið fleiri en eitt hlutastarf. Það er því ekki 

mælikvarði á hversu margir einstaklingar vinna við skapandi greinar, því algengt 

er að fólk vinni hlutastarf og hafi ekki efni á að vinna við skapandi greinar nema í 

hlutastarfi (Margrét Sigrún Sigðurðardóttir, Young, T. 2011). Í aðalnámskrá er því 

lýst að listir séu mikilvæg atvinnugrein, mikilvæg efnahagslegu framlagi 

samfélagsins (Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar, 2007). Þessar staðreyndir 

blasa nú við. Loksins hafa skapandi greinar verið kortlagðar hér á landi og því 

færðar ótvíræðar sönnur á að listskapandi greinar séu ekki einungis 



Elfa Sif Ingimarsdóttir                                                                          Lokaverkefni til B.Ed. prófs 

 

14 
 

menningarverðmæti heldur líka atvinnuskapandi, fyrir utan að vera stór þáttur í 

heildartekjum þjóðarbúsins. Í nýjum drögum aðalnámskrár segir að grunnskólinn 

eigi að byggja nemandann upp fyrir framtíðina, þ.e. hvort hann hyggur á frekara 

nám eða að halda út í atvinnulífið.   

 

 Markmið grunnskóla er samkvæmt lögum tvíþætt. Annars vegar almenn 

menntun sem stuðlar að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra 

í lýðræðisþjóðfélagi og hins vegar það hlutverk að búa nemendur undir 

þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám. Almenn menntun styrkir þá hæfni 

einstaklingsins sem talin er nauðsynleg til að viðkomandi geti lifað og unnið í 

sátt við sjálfan sig, hafi möguleika á að þróast í og með umhverfi sínu og eigi 

möguleika á að bæta lífsskilyrði sín með því m.a. að geta tekið meðvitaðar 

ákvarðanir og haldið áfram námi. 

(Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011). 

Dewey sagði skólann vera lítið samfélag. Eins og sjá má á þessum niðurstöðum 

eru listskapandi greinar mikilvæg tekjuöflun og atvinnuvettvangur í samfélaginu 

og ef líkja á skólasamfélaginu við hið raunverulega samfélag má því ætla að 

listskapandi greinar séu einnig mikilvægar skólasamfélaginu. Listskapandi greinar 

eru þó ekki bara umtalsverð tekjuöflun, ef megináhersla er lögð á sköpunarþáttinn 

læra nemendur að hugsa út fyrir rammann og víkka sjóndeildarhringinn og stuðla 

þar af leiðandi að bættum félagsþroska, tilfinningaþroska og meðvitund um 

fagurfræði (Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar, 2007). 
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4. Viðhorf almennings til list- og verkgreina 

Við vinnslu þessara ritgerðar þótti höfundi áhugavert að athuga hvert viðhorf til 

list- og verkgreina væri, hvað almenningi finnst um list- og verkgreinar. Eru þær 

enn í dag aukagreinar í hugum fólks eða hefur sú vakning sem átt hefur sér stað í 

skólasamfélaginu að skila sér út í hið raunverulega samfélag? Árið 2008 gerðu 

Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen rannsókn á 

námsáhuga nemenda í grunnskóla: hver er hann að mati nemenda og foreldra? 

Hvernig breytist hann eftir aldri og kyni? Þar kom meðal annars í ljós að 

námsáhugi barna virðist minnka eftir því sem nemendur verða eldri og sérstaklega 

í list- og verkgreinum. Í ljósi þess er áhugavert að kanna viðhorf almennings til 

list- og verkgreina? Í þeim tilgangi framkvæmdi undirrituð litla rannsókn þar sem 

spurt var um list- og verkgreinar annars vegar og bóklegt nám hins vegar til þess 

að hafa samanburðinn þar á milli. Spurt var um námsárangur, almennt viðhorf til 

náms á grunnskólagöngu og námsáhuga viðkomandi. Hér verður greint frá 

rannsóknaraðferð, rannsóknarsniði, vali á þátttakendum, gagnaöflun og greiningu 

viðtala.  

4.1 Framkvæmd   

Þegar velja á rannsóknarsnið stendur valið milli eigindlegra og megindlegra 

rannsóknarsniða. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á upplifun en 

megindleg aðferðafræði snýst um tölur og eitthvað sem er mælanlegt (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Óstöðluð einstaklingsviðtöl, byggð á eigindlegri 

aðferðafræði, urðu fyrir valinu að þessu sinni. Viðtölum var safnað með fyrir fram 

ákveðnu kerfi athafna og spurninga. Ákveðið var að notast við fyrir fram ákveðna 

spurningalista með opnum spurningum í þessari rannsókn. Í opnum spurningalista 

hefur viðmælandi möguleika á að svara spurningum frjálst og ekki eru gefnir 

fyrirfram ákveðnir svarmöguleikar. Með því að spyrja opinna spurninga er hægt 

að ná fram meiri dýpt í þá reynslu sem rannsökuð er (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Rannsakandi vildi fá sem gleggsta innsýn í reynslu viðmælenda sinna og taldi því 

nauðsynlegt að viðtölin væru í formi opinna spurninga.  

 

Nauðsynlegt er að taka fram að rannsakandinn sjálfur er rannsóknartækið og 

skoðanir, reynsla og bakgrunnur hafa áhrif á val efnis (Taylor og Bogdan, 1998). 
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Rétt er einnig að geta þess að rannsakandi er að útskrifast sem textílkennari og 

afar hlynntur list- og verkgreinum sem og samþættingu námsgreina. 

Viðtalsáætlun var samin og var hún í formi opinna spurninga. Spurningarnar voru 

alls 21. Við forprófun kom í ljós að listinn var helst til of langur og var hann því 

styttur niður í 16 spurningar. Uppröðun spurninga breyttist líka lítið eitt eftir 

forprófun. Orðalag spurninga var haft einfalt og spurningar stuttar. Rannsakandi 

tók mið af leiðbeiningum Þorláks Karlssonar. Þegar spurningalistinn var settur 

saman var reynt eftir fremsta megni að varast leiðandi spurningar. Leiðandi 

spurningum fylgir oft formáli en varast ber að hafa formála og best er að sleppa 

þeim alveg (Þorlákur Karlsson, 2003). Við nokkrar spurningar bað rannsakandi 

viðmælenda um nánari útskýringu á svari sínu til að opna á frekari ígrundun. 

Í byrjun var 60 einstaklingum á aldrinum 18 til 49 ára sendur tölvupóstur. 

Netföngin 60 voru fengin hjá vinnufélögum rannsakanda og voru 538 netföng á 

heildarlistanum, rannsakandi valdi 60 netföng af þeim lista. Valið var níunda hvert 

netfang. Hlutfall kynjanna var 30 konur og 30 karlmenn og voru þau öll beðin um 

viðtal. 26 manns svöruðu og gáfu leyfi fyrir viðtali. Af þessum 26 voru 4 karlar og 

22 konur og af þeim voru svo 10 einstaklingar boðaðir í viðtal. Rannsakandi 

skráði nöfn allra þeirra sem gáfu kost á sér á miða og dró út þá 10 einstaklinga 

sem voru síðar boðaðir í viðtal. Úr varð að hópurinn samanstóð af fólki á 

aldrinum 22 ára til 48 ára. Einn karlmaður og níu konur, vítt og breitt um landið. 

Ekki eru notuð rétt nöfn viðmælenda svo ekki sé hægt að rekja svör til ákveðinna 

einstaklinga. Viðmælendur eru: 

Rakel 30 ára, Jón 22 ára, Arna 25 ára, Sigga 43 ára, Stefanía 48 ára, Begga 31 

árs, Rúna 35 ára, Fura 30 ára, Klara 35 ára, Anna 25 ára. 

4.2 Traust 

Mikilvægt er þegar svona rannsókn er framkvæmd að gera grein fyrir tengslum 

sínum, tilgangi rannsóknarinnar og framkvæmd. Rannsakandi þarf að sýna 

viðmælenda sínum virðingu og áhuga og ræða reynslu viðmælendans á forsendum 

virkrar hlustunar (Helga Jónsdóttir, 2003). Rannsakandi upplýsti viðmælendur um 

persónuvernd. Einnig skiptir miklu að traust nái að myndast milli viðmælenda og 
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spyrjanda í umræðum þar sem um mjög persónulega reynslu er að ræða. 

Viðmælendur fengu upplýsingar um að fyllstu nafnleyndar yrði gætt og að 

gögnum yrði eytt að úrvinnslu lokinni. 

4.3 Gagnasöfnun og greining gagna 

Gagnasöfnun fór fram í gegnum einstaklingsviðtöl. Upplýsingum var safnað frá 

viðmælendum í formi opinna spurninga. Hvert viðtal tók um 30 mínútur. Aðeins 

var tekið eitt viðtal við hvern viðmælenda. Við úrvinnslu gagna kom í ljós að 

heldur mikið verkefni var að vinna úr öllum spurningum sem lagðar voru fyrir 

viðmælendur. Ákveðið var því að vinna einungis úr þeim spurningum sem 

rannsakanda þóttu hæfa verkefninu best. Að lokum voru það sex spurningar sem 

unnið var frekar úr og niðurstöður þeirra birtar. 

Rannsakanda þótti áhugavert að vita hvaða námsgrein væri í mestu uppáhaldi hjá 

þátttakendum og hvaða námsgrein var í minnstu uppáhaldi. Var einhver ein 

námsgrein sem skar sig úr eða sýndu svör þeirra fram á fjölbreytileika 

einstaklinga? Viðmælendur voru einnig beðnir að svara af hverju tiltekin grein var 

uppáhaldsnámsgreinin eða leiðinlegasta námsgreinin. Var það gert í þeim tilgangi 

að fá þátttakendur til að ígrunda svar sitt. 

4.5 Niðurstöður 

 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir viðmælendur voru: 

 

 Hvernig gekk þér í bóklegu námi í grunnskóla? 

 Hvernig gekk þér í list- og verknámi í grunnskóla? 

 Hvert er viðhorf þitt til verklegs náms í grunnskóla? 

 Hvert er viðhorf þitt til list- og verkgreina í grunnskóla? 

 Hver var uppáhaldsnámsgreinin þín í grunnskóla? 

 Hvað námsgrein fannst þér leiðinlegust í grunnskóla? 

Viðmælendum gekk misjafnlega vel í bóklegu námi í grunnskóla. Svör þeirra voru 

allt frá mjög vel, líkt og Klara svaraði, til:„ekki vel þar sem ég lærði aldrei að lesa 
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og engin hjálp fyrir lesblinda“ í tilfelli Stefaníu sem taldi sig aldrei hafa fengið þá 

hjálp sem hún þurfti vegna lesblindu. Að mati Önnu gekk henni ágætlega, en var 

samt yfirleitt ekki með áhuga á náminu. Rakel gekk líka ágætlega en Beggu, Örnu 

og Furu gekk vel. Jóni gekk sæmilega, Rúnu gekk ekkert sérstaklega vel og Siggu 

gekk illa.  

Hvað list- og verkgreinar snerti voru þau aðeins meira sammála um að þar hefði 

þeim gengið vel. Þau voru nokkuð sammála um það hefði gengið vel eða mjög 

vel. Jón sagði: „Betur en bóklega.“ Stefanía sagði: „Mér gekk vel við það, þar 

sem ég er svo útsjónarsöm.“ Tvær úr hópnum voru þó ekki á sama máli, það voru 

þær Fura og Klara. Fura sagði: „Ekki nógu vel í myndlist og handmennt en allt í 

lagi í smíðum og frekar vel í matreiðslu.“ Klara sagði að það hefði ekki gengið 

eins vel og bóklega námið.  

Þegar spurt var um viðhorf til bóklegra námsgreina voru svörin nokkuð misjöfn. 

Rakel sagði: „Gott viðhorf en oft einblínt á það.“ Begga, Arna og Klara höfðu 

jákvætt, mjög jákvætt viðhorf og mjög gott viðhorf til bóklegra greina. Anna sagði 

sitt viðhorf vera fínt. Jón taldi sig læra meira af verklegu námi en Siggu fannst of 

mikið af bókum, Rúna taldi bóklega námið oft stíft og niður njörvað. Stefanía 

hafði hins vegar fínt viðhorf til bóklegs náms en skildi ekki alveg spurninguna, 

hún sagði í framhaldi: „Ég öfunda þá sem gátu lesið og lært sér til ánægju.“ Fura 

svaraði því til að jafnvægi yrði að vera á milli bóklegs náms og list- og 

verkgreina. „Það hefur verið ágæt þróun í grunnskólum síðan ég var í slíkum. 

Tekið er meira mið af einstaklingnum, þó langt sé enn í land með það, öllum er 

enn troðið einhvern veginn í sama mótið.“ 

Viðhorf til list- og verkgreina var yfirleitt mjög gott. Jón sagði að sér hefði gengið 

betur í list- og verkgreinum en bóklegu og hann sagði líka: „Mér finnst þú læra 

meira í verklegu námi, því þá ertu að gera hlutina og læra hvernig þú átt að gera 

þá.“ Rakel sagði þegar hún var spurð um viðhorf til list- og verkgreina: „Verklegt 

nám bætir andann og hugmyndaflugið og hjálpar þeim sem eru flinkir í höndum 

að fá sín tækifæri.“ Fura taldi sig hafa svarað spurningunni í síðasta svari og vildi 

engu bæta við. Sigga sagði: „Svoleiðis lærir maður.“ Klara sagði hins vegar: „Ég 

átti alltaf mikið erfiðara þar.“ Stefaníu fannst „… verk- og bóknám alveg jafn 
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nauðsynlegt.“ Hún talaði líka um að viðhorf sitt til verknáms væri gott en tók það 

fram að „til að verknám nýtist manni verður maður að geta lesið“.  

Rakel sagði: „Myndlist, smíðar og saumar og allt það sem tengdist verkefnum úti í 

náttúrunni. Eitthvað utan kennslustofunnar. Það auðgar hugann.“ Uppáhaldsfag 

Beggu var handmennt. Íslenska og enska að mati Örnu og Furu fannst líka 

skemmtilegast í ensku. Jón, Sigga og Anna völdu smíðar. Sigga og Anna sögðu 

reyndar báðar myndlist og smíðar. Rúnu fannst heimilisfræði skemmtilegust og 

Klara sagði einfaldlega: „Bara allt sem hægt er að læra utanbókar.“ Stefanía átti 

sér enga uppáhaldsnámsgrein: „Ekkert uppáhald, bara lifa þetta af. Hræðilegt 

líf.“ Þegar viðmælendur voru spurðir af hverju þetta hefði verið 

uppáhaldsnámsgreinin þeirra, sögðu þau að þar hefði þeim vegnað vel. Þau fengu 

að vera og gera á sínum forsendum. Jón sagði smíðar uppáhaldsfagið sitt: „Engar 

bækur bara verklegt.“  

Síðasta spurningin sem tekin verður fyrir er: Hvaða námsgrein þótti þér 

leiðinlegust í grunnskóla? Rúna, Fura, Anna og Arna sögðu allar stærðfræði. 

Rakel talaði um að hún vissi ekki hver væri endilega leiðinlegust en henni gekk 

illa í stærðfræði í 10. bekk. Anna talaði um að auk stærðfræðinnar væri íslenska 

leiðinleg og Fura nefndi stærðfræði og handmennt. Jóni fannst handmennt 

leiðinleg og tilgangslaus að læra fyrir stráka. Klara talaði um teikningu og Begga 

tónlist „… af því að kennarinn sagði mér að hreyfa bara varirnar“. Stefanía 

sagðist ekki dómbær á það hvað hefði verið leiðinlegasta fagið. „Það fór eftir 

kennara. Hversu duglegur hann var að hjálpa mér. Svo það var skemmtilegast 

það sem tókst vel hjá mér í það skiptið.“ 
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5. Umræður 

Enn er að koma í ljós hversu ólík við erum. Ólíkir hæfileikar, ólíkar tilfinningar 

og hversu ólík reynsla okkar er af námi, líkt og Gardner heldur fram. Engir tveir 

einstaklingar eru eins og við erum öll með ólík greindasvið. Þessar niðurstöður 

gefa vísbendingar um hversu mikilvægt það er að hafa fjölbreytta kennsluhætti. 

Rannsakanda fannst koma í ljós strax í byrjun hversu þýðingarmikið er að steypa 

ekki alla einstaklinga í sama mótið. Viðmælendum gekk misvel í bóklegu námi, 

sumum gekk mjög vel en öðrum, eins og Stefaníu og Siggu, gekk mjög illa. Þegar 

spurt var út í námsárangur í list- og verkgreinum kom í ljós að viðmælendum gekk 

einnig misvel þar. Klöru gekk mjög vel í bóklegu námi en hins vegar ekki jafn vel 

í list- og verkgreinum, Siggu og Stefaníu, sem gekk illa í bóklegu námi, gekk hins 

vegar vel í list- og verkgreinum Þessar niðurstöður styðja, að mati rannsakanda, 

fullkomlega við kenningar Howards Gardners um ólíkar greindir og ólík 

greindarsnið einstaklinga sem sagt var frá í upphafi þessarar ritgerðar.  

Rannsakandi vildi kanna viðhorf til náms, annars vegar bóklegs nám og hins 

vegar til list- og verkgreina. Viðhorf til bóklegra greina reyndist nokkuð misjafnt. 

Viðhorf Klöru til bóklegs nám var til að mynda „mjög jákvætt“. Nokkrum úr 

hópnum þótti það samt nokkuð fastheldið og of mikið af bókum sem má kannski 

túlka sem svo að það hafi verið of lítið af list- og verkgreinum og of mikil áhersla 

lögð á bóklegt nám. Úr þessum niðurstöðum má lesa að þeim sem gekk ver í 

bóklegu námi þótti of mikið af því. Furu gekk ekki of vel í list- og verkgreinum en 

telur þó mikilvægt að bjóða upp á fjölbreytt nám. Hún talar einnig um ólíka 

einstaklinga, líkt og Gardner. Stefanía sem er lesblind og átti alltaf erfitt í skóla 

hefur samt sem áður jákvætt viðhorf til bóklegs náms, ekki kom þó fram hvernig 

viðhorf hennar hafði verið á meðan grunnskólaganga hennar stóð yfir. Þegar spurt 

var um viðhorf til list- og verkgreina var það yfirleitt mjög jákvætt. Það sést 

greinilega að nemendur eru frekar hlynntir list- og verkgreinum. Svör Siggu og 

Jóns má svo tengja við frægustu orð Johns Deweys: Learnig by doing. Sigga sagði 

um list- og verkgreinar að „svoleiðis lærir maður“. Jón taldi verklegt nám meira 

gefandi, „… því þá ertu að gera hlutina og læra hvernig þú átt að gera þá“. Það 

var bara Klara sem taldi sig hafa átt erfiðara í list- og verkgreinum, hún sagði 

ekkert beint frá viðhorfi sínu heldur bara að hún hefði átt erfiðara þar en í 
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bóklegum greinum. Aftur erum við að sjá hversu ólíkir einstaklingarnir eru. Að 

mati rannsakanda er enn verið að styðja við fjölgreindakenningu Howards 

Gardners um ólíkar greindir manna.    

Með því að spyrja um uppáhaldsnámsgrein var ætlunin að komast að því hvort 

tenging væri á milli námsáhuga og námsárangurs. Í ljós kom að það sem 

viðmælendur höfðu áhuga á og töldu sig hafa náð mestum árangri í var uppáhalds 

námsgrein flestra í grunnskóla. Leiðinlegasta námsgreinin var yfirleitt eitthvað 

sem ekki gekk nægjanlega vel. Ef áhugi er ekki til staðar í námi getur þá átt sér 

stað eitthvert raunverulegt nám? Dewey telur svo ekki vera. Hann telur að ef 

áhugi á námi sé ekki til staðar eigi sér ekki stað raunverulegt nám. Námið verður 

stirt eða leiðinlegt. Ef áhugi er fyrir hendi virðast meiri möguleikar á að 

raunverulegt nám eigi sér stað. Niðurstöður ríma saman við kenningu Johns 

Deweys um að börn læri af eigin reynslu, eigin virkni og eigin áhuga. Flestir 

viðmælendur voru sammála um hvers vegna ein grein var leiðinlegri en önnur; 

það gekk illa í námsgreininni. Af þessum niðurstöðum að dæma lærum við, líkt og 

Dewey segir, betur ef áhugi er á námsefninu.  
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6. Lokaorð  

Hvers vegna er æskilegt að efla hlut list- og verkgreina í námi grunnskólabarna? 

Hlutverk list- og verkgreina hefur tekið miklum breytingum frá því sem áður var 

og ekki er lengur litið á þessar greinar sem aukagreinar. Með aukinni fræðslu 

kennara og öflugum rannsóknum á námi barna hefur verið sýnt fram á mikilvægi 

list- og verkgreina. Gardner segir frá ólíkum greindum manna, enginn er með 

sama greindarsnið og aðrir frekar en sama útlit. Ekki eru allir greindir á sama hátt. 

Það kallar á fjölbreytta kennsluhætti því eins og Dewey segir á raunverulegt nám 

sér ekki stað ef áhuginn er ekki fyrir hendi. Skólinn er lítið samfélag þar sem, líkt 

og í raunverulegu samfélagi, allir eiga að hafa hlutverk og val. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar sem gerð var benda einnig til þess að list- og verkgreinar séu 

mikilvægar. Þar kemur fram aftur og aftur hversu ólík við erum. 

Þeir þættir sem hafa verið til umfjöllunar hér í þessari ritgerð tel ég að skipti 

meginmáli þegar kemur að því að verja mikilvægi list- og verkgreina í 

grunnskólum. Ég vildi ekki láta nægja að draga fram staðreyndir um það hversu 

miklu máli list- og verkgreinakennsla skiptir í þroska og námi einstaklinga, heldur 

einnig benda á að í listskapandi greinum felast tækifæri, tækifæri til náms við allra 

hæfi og síðast en ekki síst tækifæri fyrir framtíðina, hvort sem um atvinnu eða 

frekara nám er að ræða. 
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Viðaukar 

Fylgiskjal 1 

Rakel 30 ára 

1. Hvernig gekk þér í bóklegu námi? 

Ágætlega. 

2. Hvernig gekk þér í list- og verkgreinum? 

Vel. 

3. Hvert er viðhorf þitt til bóklegs náms? 

Gott viðhorf en oft einblínt á það. 

4. Hvert er viðhorf þitt til list- og verkgreina? 

Verklegt nám bætir andann og hugmyndaflugið og hjálpar þeim sem eru 

flinkir í höndum að fá sín tækifæri. 

5. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar bóklegar greinar? 

Fannst það einhæft og leiðigjarnt, langaði stundum að loka augunum og 

fara inn í draumaheima. 

6. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar list- og verkgreinar? 

Verklegar greinar áttu vel við mig, því ég hef alltaf verið klárari í höndum 

þó að ég sé vel lesin líka. Ég naut mín alltaf þegar verklegir tímar voru. 

7. Hvað var uppáhaldsfagið þitt í grunnskóla? 

Myndlist, smíðar og saumar og allt það sem tengdist verkefnum úti í 

náttúrunni. Eitthvað utan kennslustofunnar. Það auðgar hugann. 

8. Af hverju? 

Það sannar sig betur þegar að á hólminn er komið í hinu sanna lífi að sá 

sem hefur fengið að láta eigin hugmyndir verða að veruleika getur léttilega 

treyst á sjálfan sig. Hann er vanur að hugsa hlutina sjálfur og ráða hin 

ýmsu málefni lífsins. 

9. Hvað námsgrein fannst þér leiðinlegust í grunnskóla? 

Ég veit eiginlega ekki hvað var endilega leiðinlegast, en mér gekk illa í 

stærðfræði þegar tíundi bekkur byrjaði. 

10. Af hverju? 

Það gekk bara illa að skilja stærðfræði. 

11. Hvað telur þú vera mikilvægustu námsgreinina í grunnskólanum? 



Elfa Sif Ingimarsdóttir                                                                          Lokaverkefni til B.Ed. prófs 

 

27 
 

Mikilvægasta námsgrein allra tíma ætti að vera mannleg samskipti, 

siðfræði, menning í heiminum og að efla samkennd. 

12. Af hverju? 

Sá sem er góður í öllu þessu þarf ekki að óttast lífið. 

13. Telur þú list- og verkgreinar mikilvægar námsgreinar í grunnskólum ? 

Mjög mikilvægar. 

14. Af hverju? 

Af því að sumir kjósa það fram yfir annað. 

15. Hvert er starf þitt í dag? 

Ég er í námi í náttúrufræði, stefni á næringarfræðinginn. Vinn með til að 

halda lífi, í verslun. 

16. Hver er menntun þín í dag?  

Ég er búin að læra svo margt að ég nenni ekki að telja það allt upp, bæði 

bóklegt, listrænt og verklegt. 
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Fylgiskjal 2 

Jón 22 ára 

1. Hvernig gekk þér í bóklegu námi? 

  Allt í lagi.  

2. Hvernig gekk þér í list- og verkgreinum? 

 Betur en bóklega. 

3. Hvert er viðhorf þitt til bóklegs náms ? 

 Mér finnst þú læra meira í verklegu námi, því þá ertu að gera hlutina og 

 læra hvernig þú átt að gera þá. 

4. Hvert er viðhorf þitt til list- og verkgreina? 

 Mjög gott, svipað svar og í síðustu spurningu. 

5. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar bóklegar greinar? 

 Ágætlega bara. 

6. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar list- og verkgreinar? 

 Fínt, fannst alltaf skemmtilegra í verklegum tímum. 

7. Hvað var uppáhaldsfagið þitt í grunnskóla? 

 Ætli það hafi ekki verið smíðar. 

8. Af hverju? 

 Engar bækur bara verklegt. 

 9. Hvað námsgrein fannst þér leiðinlegust í grunnskóla? 

 Saumar/handmennt. 

10. Af hverju? 

 Til hvers eiga strákar að læra prjóna og sauma? 

  Alveg tilgangslaust. 

11. Hvað telur þú vera mikilvægustu námsgreinina í grunnskólanum ? 

Íslenska og tungumál. 

12. Af hverju? 

Af því að tæknin í dag gerir okkur kleift að tala og hafa samskipti við 

útlönd á auðveldan og ódýran hátt. 

13. Telur þú list- og verkgreinar mikilvægar námsgreinar í grunnskólum  

Já. 

14. Hvort mundir þú segja að móti líf þitt meira í dag, reynsla af bóklegu 

námi eða verklegu námi?  
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Verklegt nám. 

15. Hvert er starf þitt í dag? 

Vörubílstjóri á sumrin og vinn á skíðasvæði á veturna að gera allan 

fjanda. 

16. Hver er menntun þín í dag?  

Ein önn rafvirkjun, ein önn málmsmíðabraut og tvær annir bifvélavirkjun. 
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Fylgiskjal 3 

Arna 25 ára 

1. Hvernig gekk þér í bóklegu námi? 

Mjög vel. 

2. Hvernig gekk þér í list- og verkgreinum? 

Gekk vel. 

3. Hvert er viðhorf þitt til bóklegs náms? 

Mjög gott. 

4. Hvert er viðhorf þitt til list- og verkgreina? 

Mjög gott. 

5. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar bóklegar greinar? 

Bara vel. 

6. Hvernig leið þér í tímum sem einungir voru list- og verkgreinar? 

Bara vel. 

7. Hvað var uppáhaldsfagið þitt í grunnskóla? 

Íslenska og enska. 

8. Af hverju? 

Af því að ég var góð í því og gekk mjög vel. 

9. Hvaða námsgrein fannst þér leiðinlegust í grunnskóla? 

Stærðfræði. 

10. Af hverju? 

Því hún var mjög erfið og það gekk frekar illa í henni. 

11. Hvað telur þú vera mikilvægustu námsgreinina í grunnskólanum? 

Ef ég á að velja eina námsgrein, þá verð ég að segja íslenska. 

12. Af hverju ?  

Hún er bara ótrúlega mikilvæg þegar kemur að framhaldsnámi og líka í 

náinni framtíð með háskóla og annað. Þá er ég aðallega að tala um 

ritgerðarsmíðar og bara íslenskukunnáttu í heild sinni. 

13. Telur þú list- og verkgreinar mikilvægar námsgreinar í grunnskólum? 

Já, mjög mikilvægar. 

14. Af hverju?  
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15. Það brýtur upp námið, svo það sé ekki allt bara bóklegt. Ég myndi líka 

vilja sjá skyldumætingu í einhverjar listgreinar í unglingadeild. T.d. saum, 

smíðar, prjón, myndlist og ýmislegt. Ég hefði viljað hafa þá kunnáttu líka 

þegar ég kláraði 10. bekk. Maður fór í val í yngri bekkjum og valdi að 

prófa, alla vega ég sem hafði ekki 100% áhuga, og svo datt maður út úr 

þessu. Ef það væri skylda í unglingadeild, þá væri maður betur í stakk 

búinn fyrir framtíðina kannski. 

16. Hvert er starf þitt í dag? 

Vinn sem leiðbeinandi á leikskóla. 

17. Hver er menntun þín í dag?  

Stúdent frá Háskólabrú Keilis, stefni á grunnskólakennaranám. 
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Fylgiskjal 4 

Sigga 43 ára 

1. Hvernig gekk þér í bóklegu námi? 

Illa. 

2. Hvernig gekk þér í list- og verkgreinum? 

Vel. 

3. Hvert er viðhorf þitt til bóklegs náms? 

Of mikið af bókum. 

4. Hvert er viðhorf þitt til list- og verkgreina? 

Þannig lærir þú hlutina. 

5. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar bóklegar greinar? 

Leiðinlegt, athyglin fyrir ofan garð og neðan. 

6. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar list- og verkgreinar? 

Vel, skemmtilegir tímar. 

7. Hvað var uppáhaldsfagið þitt í grunnskóla? 

Smíðar, myndlist. 

8. Af hverju? 

Þar var ég á mínum forsendum. 

9. Hvað námsgrein fannst þér leiðinlegust í grunnskóla? 

Íslandssaga og landafræði. 

10. Af hverju? 

Utanbókarlærdómur og mikið af ártölum. 

11. Hvað telur þú vera mikilvægustu námsgreinina í grunnskólanum? 

Get ekki svarað því.  

12. Af hverju? 

13. Telur þú list- og verkgreinar mikilvægar námsgreinar í grunnskólum? 

Verk- og listgreinar eru mikilvægar og vel hægt að nýta þær í meiri mæli 

en nú er gert. 

14. Af hverju? Mikilvægt að finna leiðir til að vekja námsáhuga nemenda, þar 

tel ég list- og verkgreinar koma sterkt inn. 

15. Hvert er starf þitt í dag? nemi/leikskólakennari. 

16. Hver er menntun þín í dag ? B.Ed. gráða en er í frekara námi. 
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Fylgiskjal 5 

Stefanía 48 ára 

1. Hvernig gekk þér í bóklegu námi? 

Ekki vel þar sem ég lærði aldrei að lesa og engin hjálp fyrir lesblinda. 

2. Hvernig gekk þér í list- og verkgreinum? 

Mér gekk vel við það, þar sem ég er útsjónarsöm. 

3. Hvert er viðhorf þitt til bóklegs náms? 

Viðhorf mitt er gott til bóklegs náms, skil ekki alveg spurninguna. En ég 

öfundaði þá sem gátu lesið og lært sér til ánægju. 

4. Hvert er viðhorf þitt til list- og verkgreina? 

Til að verknám nýtist manni verður maður að geta lesið. Svo er líka 

gaman að vera vel að sér í landafræði og öðru slíku. Verk- og bóknám er 

jafn nauðsynlegt finnst mér. Ég hef gott viðhorf til verknáms. 

5. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar bóklegar greinar? 

Mér leið vel í tímum þar sem ég var hlustandi því það var algjörlega 

nauðsynlegt fyrir mig að fylgjast vel með í tímum, ef ég ætlaði að læra 

eitthvað. Þar sem ekki voru í boði hljóðbækur eða hjálp frá foreldrum með 

heimanám. Svo allt sem ég vissi varð ég að heyra í skólanum. Mér leið 

ekki vel ef ég þurfti að lesa, hvort heldur upphátt eða lesa til að svara 

spurningum. Það var hræðileg upplifun fyrir mig. Mikil niðurlæging 

fylgdi því. 

6. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar list- og verkgreinar? 

Mér leið svo og svo. Þar sem ég er svo heppin að vera örvhent í ofanálag 

voru mínir tímar í grunnskóla ekki alltaf ánægjulegir. Fyrst þurfti ég að 

horfa á kennarann gera hlutina og svo að snúa öllu við, gaman, gaman.  

7. Hvað var uppáhaldsfagið þitt í grunnskóla? 

Ég átti ekkert uppáhaldsfag í grunnskóla. 

8. Af hverju ? 

Ég held að fyrir mig hafi það sloppið til að ég var ekki lögð í einelti af 

kennurum og börnum, að ég var prúður nemandi. Stundvís og góð við alla 

og ekki ófrítt barn. Guð minn góður hefði ég líka verið ljótt barn. Ekkert 

uppáhaldsfag. Bara lifa þetta af … Hræðilegt líf. 

9. Hvað námsgrein fannst þér leiðinlegust í grunnskóla? 
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Er ekki dómbær á það hvað var leiðinlegast.  

10. Af hverju? 

Það fór eftir kennara. Hversu duglegur hann var að hjálpa mér. Svo það 

var skemmtilegast það sem tókst vel hjá mér í það skiptið. 

11. Hvað telur þú vera mikilvægustu námsgreinina í grunnskólanum? 

Að læra að lesa, skrifa og reikna.  

12. Af hverju? 

Er ekki dómbær á hvort fög eins og landafræði, saga og trúarbragðafræði 

séu mikilvæg, frekar að prjóna, sauma eða föndra. 

13. Telur þú list- og verkgreinar mikilvægar námsgreinar í grunnskólum? 

Já, ég tel það. 

14. Af hverju? 

Það hjálpar fólki að sjá út fyrir kassann og örvar heilann til nýrra hugsana. 

15. Hvert er starf þitt í dag? 

Ég starfa við að hjálpa fólki að ná markmiðum sínum. 

16. Hver er menntun þín í dag?  

Grunnskólamenntun. 
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Fylgiskjal 6 

Begga 31 árs 

1. Hvernig gekk þér í bóklegu námi? 

Mér gekk bara nokkuð vel. 

2. Hvernig gekk þér í list- og verkgreinum? 

Mér gekk mjög vel í verklegu námi og fannst það mjög skemmtilegt. 

3. Hvert er viðhorf þitt til bóklegs náms? 

Ég er mjög jákvæð gagnvart bóklegu námi. 

4. Hvert er viðhorf þitt til list- og verkgreina? 

Ég er mjög jákvæð gagnvart verklegu námi og mundi helst vilja sjá 

bóklegar og verklegar greinar meira blandaðar saman. 

5. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar bóklegar greinar? 

Mér leið bara alveg ágætlega. Það var misjafnt eftir viðfangsefnum hversu 

áhugasöm ég var. 

6. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar list- og verkgreinar? 

Mér fannst alltaf mjög gaman í verklegum greinum, alveg sama hvað 

viðfangsefnið var. 

7. Hvað var uppáhaldsfagið þitt í grunnskóla? 

Handmennt sem heitir nú textílmennt. 

8. Af hverju? 

Ég hef alltaf haft áhuga á að gera eitthvað í höndunum og fékk mjög mikið 

frelsi til þess í grunnskóla.  

9. Hvað námsgrein fannst þér leiðinlegust í grunnskóla? 

Sennilega tónmennt. 

10. Af hverju? 

Af því að kennarinn sagði mér að hreyfa bara varirnar. 

11. Hvað telur þú vera mikilvægustu námsgreinina í grunnskólanum? 

Enginn námsgrein er mikilvægari en önnur. 

12. Af hverju?  

Ég veit það ekki. 

13. Telur þú list- og verkgreinar mikilvægar námsgreinar í grunnskólum? 

Já, ég tel list og verkgreinar mikilvægar námsgreinar í grunnskólum.  
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14.  Af hverju? 

Í gegnum verk- og listgreinar þroska nemendur fínhreyfingar, samhæfingu 

handa og hugar, litaskynjun, stærðfræðihugsun og margt fleira sem hefur 

áhrif á nám þeirra í öðrum fögum. Það er líka önnur leið til að læra. Hefur 

líka áhrif langt út fyrir skólann. Hefur áhrif á skilning á öllum hlutum í 

kringum okkur, hverdagslegum og ekki. 

15. Hvert er starf þitt í dag? 

Ég er háskólanemi. 

16. Hver er menntun þín í dag?  

Er að klára háskólanám. 
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Fylgiskjal 7 

Rúna 35 ára 

1. Hvernig gekk þér í bóklegu námi? 

Ekkert sérlega vel. 

2. Hvernig gekk þér í list- og verkgreinum? 

Mér fannst það skemmtilegra, verklegt nám. 

3. Hvert er viðhorf þitt til bóklegs náms? 

Mér finnst það of stíft og niðurneglt. 

4. Hvert er viðhorf þitt til list- og verkgreina? 

Skemmtilegra og frjálslegra. 

5. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar bóklegar greinar? 

Veit það ekki alveg. 

6. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar list- og verkgreinar? 

Mjög vel. 

7. Hvað var uppáhaldsfagið þitt í grunnskóla? 

Heimilisfræði. 

8. Af hverju? 

Ég hafði mestan áhuga á því. Fannst gaman að fá að skapa eitthvað sjálf. 

9. Hvaða námsgrein fannst þér leiðinlegust í grunnskóla? 

Stærðfræði. 

10. Af hverju? 

Allt of mikið af reglum og tölum. 

11. Hvað telur þú vera mikilvægustu námsgreinina í grunnskólanum? 

Lestur og stærðfræði. 

12. Af hverju?  

Býr mann undir lífið. 

13. Telur þú list- og verkgreinar mikilvægar námsgreinar í grunnskólum? 

Já.  

14. Af hverju?  

Gott að hafa nóg úrval sem gæti hentað fleirum. 

15. Hvert er starf þitt í dag? 

Ég er matartæknir. 
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16. Hver er menntun þín í dag?  

Ég er matartæknir. 
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Fylgkiskjal 8 

Fura 30 ára 

1. Hvernig gekk þér í bóklegu námi? 

Mér gekk vel í bóklegu námi. 

2. Hvernig gekk þér í list- og verkgreinum? 

Ekki nógu vel í myndlist og handmennt en allt í lagi í smíðum og frekar 

vel í matreiðslu. 

3. Hvert er viðhorf þitt til bóklegs náms? 

Mér finnst jafnvægi þurfi að vera og veit að það hefur verið ágæt þróun í 

grunnskólum síðan ég var í slíkum. Tekið er meira mið af einstaklingnum, 

þó langt sé enn í land með það. Öllum er enn troðið einhvern veginn í 

sama mótið. 

4. Hvert er viðhorf þitt til list- og verkgreina? 

Sama svar og í spurningunni á undan. 

5. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar bóklegar greinar? 

Frekar vel er meira booksmart og heldur ólagin í höndum. 

6. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar list- og verkgreinar? 

Fór eftir því hvað það var. Til dæmis var handmenntin eitthvað sem ég 

vissi bara að ég gæti ekkert í og þar af leiðandi var það leiðinlegt. Fannst 

samt gaman í smíðum. 

7. Hvað var uppáhaldsfagið þitt í grunnskóla? 

Enska. 

8. Af hverju? 

Af því mér gekk vel í ensku. 

9. Hvað námsgrein fannst þér leiðinlegust í grunnskóla? 

Stærðfræði og handmennt. 

10. Af hverju ? 

Af því ég var léleg í því. 

11. Hvað telur þú vera mikilvægustu námsgreinina í grunnskólanum? 

Ómögulegt að svara. 

12. Af hverju?  

Ég tel að það sé ekki hægt að velja eina sem er eitthvað merkilegust, 

sorrý. 



Elfa Sif Ingimarsdóttir                                                                          Lokaverkefni til B.Ed. prófs 

 

40 
 

13. Telur þú list- og verkgreinar mikilvægar námsgreinar í grunnskólum? 

Já.  

14. Af hverju?  

Hef ekkert svar við þessu. 

15. Hvert er starf þitt í dag? 

Leikskólakennari. 

16. Hver er menntun þín í dag?  

Stúdentspróf og B.Ed. gráða. 
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Fylgiskjal 9 

Klara 35 ára 

1. Hvernig gekk þér í bóklegu námi ? 

Mjög vel. 

2. Hvernig gekk þér í list- og verkgreinum? 

Ekki eins vel. 

3. Hvert er viðhorf þitt til bóklegs náms? 

Mjög jákvætt. 

4. Hvert er viðhorf þitt til verklegs náms? 

Átti mikið erfiðara þar. 

5. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar bóklegar greinar? 

Mjög vel. 

6. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar list- og verkgreinar? 

Ekki vel. Til dæmis eftir heilan vetur í teikningu þegar ég var 11 ára, voru 

til 2 teikningar eftir veturinn. Ég hafði hent öllum hinum í ruslið. 

7. Hvað var uppáhaldsfagið þitt í grunnskóla? 

Allt sem var hægt að læra utanbókar. 

8. Af hverju? 

Þurfti bara að lesa það einu sinni yfir og gat þá þulið upp orðrétt. Það var 

lögð mikil áhersla á þetta í mínum grunnskóla og þarna var ég sterk og 

upplifði mig sem gáfaða. 

9. Hvað námsgrein fannst þér leiðinlegust í grunnskóla? 

Teikning. 

10. Af hverju? 

Af því að við fengum myndir sem við áttum að teikna eftir og það varð 

aldrei 100% eða ekki fullkomið = ónothæft. 

11. Hvað telur þú vera mikilvægustu námsgreinina í grunnskólanum? 

Íslenska og stærðfræði. 

12. Af hverju?  

Finnst það undirstaða alls, líka listgreinanna. 

13. Telur þú list- og verkgreinar mikilvægar námsgreinar í grunnskólum? 

Mjög svo. 
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14. Af hverju?  

Listgreinar eru gríðarlega mikilvægar til að fá okkur til að hugsa skapandi 

og sjá möguleika úr „engu“ og brjóta upp „kassahugsun“ sem stundum 

einkennir bóklega þáttinn. 

15. Hvert er starf þitt í dag? 

Sérfræðingur hjá tryggingafyrirtæki. 

16. Hver er menntun þín í dag?  

Hjúkrunarfræðingur. 
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Fylgiskjal 10 

Anna 25 ára 

1. Hvernig gekk þér í bóklegu námi ? 

Ágætlega, var samt yfirleitt ekki með mikinn áhuga á náminu. var að fá 

svona 6–7 í flestum prófum í gegnum grunnskóla. 

2. Hvernig gekk þér í list- og verkgreinum? 

Mun betur en í bóklega náminu, enda var áhuginn meiri. 

3. Hvert er viðhorf þitt til bóklegs náms? 

Það er alveg fínt. 

4. Hvert er viðhorf þitt til list- og verkgreina? 

Það er alveg mjög gott. 

5. Hvernig leið þér í tímum sem einungis voru kenndar bóklegar greinar? 

Ekkert endilega voðalega vel, var oft kvíðin því í bóklegum tímum þarf 

maður oft að segja sín svör fyrir framan aðra eða lesa upphátt. Svo 

kannski höfðu kennararnir áhrif á hvernig manni leið í tímum. 

6. Hvernig leið þér í tímum sem einungi voru kenndar verklegar greinar? 

Alveg ágætlega, var mun öruggari með mig. 

7. Hvað var uppáhaldsfagið þitt í grunnskóla? 

Myndmennt og smíðar. 

8. Af hverju? 

Þar fékk ég algjörlega að njóta mín og gera skemmtilega hluti, alltaf. 

9. Hvað námsgrein fannst þér leiðinlegust í grunnskóla? 

Sennilega stærðfræði og íslenska. 

10. Af hverju? 

Stærðfræði vegna þess að ég einfaldlega átti mjög erfitt með að læra hana 

en íslenska sennilega út af kennaranum, gekk alveg ágætlega í íslensku 

samt sem áður. 

11. Hvað telur þú vera mikilvægustu námsgreinina í grunnskólanum? 

Sennilega stærðfræði. 

12. Af hverju?  

Til að æfa rökhugsunina og æfa heilan, hehe ég veit það ekki. 

13. Telur þú list- og verkgreinar mikilvægar námsgreinar í grunnskólum? 
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Já.  

14. Af hverju?  

15. Hvert er starf þitt í dag? 

Rek saumaverkstæði og er með eigin fatahönnun og fatasaum. 

16. Hver er menntun þín í dag?  

Sveinspróf í kjólasaum. 

 

 

 

 

 


