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Útdráttur 
 

 

Ritgerðin byggir á verkefni sem unnið var með íbúum á Sólheimum í Grímsnesi vorið 2011. 

Markmið verkefnisins felst í megindráttum í því að fá raddir heimilismanna á Sólheimum til 

þess að hljóma á hátíðinni List án landamæra. 

Ég lagði upp með þá sannfæringu að allt heimilisfólk á Sólheimum hafi rödd. Hafi skoðanir 

sem komi okkur öllum við og það sé nauðsynlegt fyrir okkur að hlusta á rödd þeirra, ekki 

síður en annarra. 

Í drögum að nýrri menntastefnu kemur fram að grunnþættir menntunar á Íslandi ættu að vera; 

læsi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, skapandi skólastarf og menntun til sjálfbærni.1 Við 

framkvæmd verkefnisins að Sólheimum hafði ég þessa fimm grunnþætti að leiðarljósi í 

viðtölum við heimilismenn og í hugmyndavinnu. Þeir ræddu um jafnréttismál, um 

mannréttindi og það skapandi starf sem stundað er á Sólheimum, ásamt því að ræða mál sem 

tengjast sjálfbærri þróun. Með lýðræðislegum vinnubrögðum og læsi á umhverfi sitt og 

samfélag komust þeir að kjarnahugtökum og orðum sem skipta þau máli. 

Fjölbreytileikinn gerir það að verkum að við förum ólíkar leiðir til þess að koma sjónarmiðum 

okkar áfram og við verðum að krefjast þess að allir fái þau tækifæri sem þarf til þess að láta 

rödd hvers og eins hljóma. Listgreinar eru vel til þess fallnar að koma skoðunum okkar og 

hugmyndum á framfæri. Fáar greinar hafa úr svo margbreytilegum verkfærum að velja eins 

og einmitt listgreinar.  

                                                
1 Menntamálaráðuneytið, „Sameiginlegur hluti aðalnámskrár fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 
Drög“, Drög að nýjum námskrám, heimasíða Menntamálaráðuneytisins, 2010, sótt 22. apríl 2011, 
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/drog-ad-nyjum-namskram/framhaldsskolar--
namskrardrog/. 



 

 

 

Abstract 

 

 

The essay is based on a project produced with the participation of the inhabitants at Sólheimar 

in Grímsnes in the spring of 2011. The aim of the project is basically to get the voices of the 

inhabitants of Sólheimar in Grímsnes to be heard at the Art Without Boundaries festival. 

I ventured ahead with the conviction that each individual of the inhabitants in Sólheimar at 

Grímsnes has a voice, an opinion that concearns all of us and that it is neccessary for us to 

listen no less to their voice than to those of others. 

The Icelandic Government’s new education blue print stipulates that the fundamental values 

permeating the whole school system should be: literacy, equality, democracy, human rights, 

creative schooling and education towards sustainability.  These five basic goals inspired me 

throughout the interviews with the inhabitants and the development of the concept. The 

inhabitants discussed equality and human rights issues and the creative work committed at 

Sólheimar as well as discussing issues concerning sustainability. By democratic reasoning and 

awareness of environment and society they reached conclusive core concepts and words that 

matter to them. 

Diversity dictates that we seek different ways to express our 

 opinions and we must demand that each of us has the opportunity to have his voice be heard. 

The arts are well suited to advance our ideas. Few fields have such a diverse arsenal of tools 

at their disposal. 
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Inngangur 
 

Hér verður sagt frá verkefni (e. project) sem unnið var í samstarfi við heimilisfólk á 

Sólheimum í Grímsnesi með það að markmiði að fá raddir þeirra til þess að hljóma á hátíðinni 

List án landamæra.   

Ég er sannfærð um að heimilismenn á Sólheimum hafi rödd, hafi skoðanir sem komi okkur 

öllum við og að nauðsynlegt sé fyrir okkur að hlusta á rödd þeirra, ekki síður en annarra, að 

allir taki þátt í umræðunni og móti samfélag okkar svo að það verði sem fjölbreyttast og 

áhugaverðast. 

Verkefnið skiptist í tvo hluta. Annars vegar myndbandsverk sem tekið var á Sólheimum og 

hins vegar grafísk verk heimilisfólks sem hönnuð voru á stuttermaboli. 

Í drögum að nýrri menntastefnu kemur fram að grunnþættir menntunar á Íslandi eigi að vera; 

læsi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, skapandi skólastarf og menntun til sjálfbærni.2 Þrátt 

fyrir að Sólheimar séu ekki menntastofnun í eiginlegum skilningi þess orðs þá á það skapandi 

starf sem unnið er á Sólheimum heilmikið skylt við hinn fullkomna skóla í mínum huga og 

því ákvað ég að taka mið af þessum grunnþáttum í verkefninu.  

Ég álít að það sé margt nýtt og áhugavert að gerast í þessari nýju menntastefnu fyrir íslenskt 

samfélag og menntakerfið í heild sinni og eftir nokkrar vangaveltur varð ég sannfærð um að 

verkfæri lista og hönnunar henti vel til þess að nálgast þessa grunnþætti og tileinka sér þá. 

Listgreinar eru hentugar til þess að koma rödd okkar á framfæri, fá hana til þess að hljóma 

sem víðast og á sem fjölbreyttastan máta. 

Markmið verkefnisins er að kanna leiðir til þess að koma sjónarmiðum eða rödd tiltekins hóps 

á framfæri og hverju aðferðir listgreina fá áorkað í því augnamiði að láta þessar raddir hljóma. 

                                                
2 Menntamálaráðuneytið, „Sameiginlegur hluti aðalnámskrár fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 
Drög“, Drög að nýjum námskrám, heimasíða Menntamálaráðuneytisins, 2010, sótt 22. apríl 2011, 
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/drog-ad-nyjum-namskram/framhaldsskolar--
namskrardrog/. 
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Lýsing og aðferð 
 

Verklegur hluti verkefnisins er eins og áður segir tvískiptur. Annars vegar samanstendur hann 

af stafrænni myndbandsupptöku þar sem þátttakendur segja skoðanir sínar á hinum ýmsu 

málefnum og hins vegar var hönnuð grafík sem þrykkt var á boli í þeim tilgangi að koma á 

framfæri hugmyndum með aðferðum listgreina, breiða út boðskapinn. 

Hvernig tjáum við okkur? Tjáum við okkur öll á sama máta? Höfum við öll okkar rödd?  

Hver og einn á sína eigin rödd sem hann notar á sinn einstaka hátt, röddin er tæki hvers 

einstaklings til þess að tjá tilfinningar, tjá öðrum hugmyndir sínar og skoðanir sem hann hefur 

á hinum ýmsu málefnum. Heimilismenn á Sólheimum eru engin undantekning. Hver 

heimilismaður með sína einstöku rödd tjáði sig í verkefninu og allir á sinn hátt. Sumir nota 

myndmál, við aðra átti ég samtal, við ræddum saman í hópum og unnum hugmyndavinnu út 

frá því sem þar kom fram, fundum merkingu og orð sem skipta okkur máli.  

Á hátíðinni List án landamæra voru bolirnir sýndir ásamt myndbandinu og í framhaldinu voru 

heimilsmenn hvattir til að nota bolina dagsdaglega. Þessum orðum og merkingum var þar með 

komið á framfæri. Með bolunum gerðust heimilismenn nokkurs konar aðgerðasinnar. Rödd 

þeirra fékk að hljóma og berast áfram út í samfélagið. 

Verklegi hlutinn var unnin í samstarfi við heimilisfólk og aðra starfsmenn á Sólheimum en 

þeir sem tóku þátt voru: Ágúst Þór Guðnason, Ágúst Valgeirsson, Edda Guðmundsdóttir, 

Einar Baldursson, Elisabet Yuka Takefusa, Eyþór Jóhannsson, Flor Santos, Guðlaug E. 

Jónatansdóttir, Guðrún Lára Aradóttir, Hanny Maria Haraldsdóttir, Kamma Viðarsdóttir, 

Kristján Már Ólafsson, Jolanta María Lovísa Zawadzka, Pálína Kr. Erlendsdóttir, Reynir 

Pétur Steinunnarson, Sigurður Gíslason, Úlfhildur Stefánsdóttir o.fl.  

Við vinnslu og úrvinnslu verkefnisins var haldin dagbók þar sem skráð var hvernig allir þættir  

verkefnisins voru unnir og hver viðbrögð heimilismanna á Sólheimum voru hverju sinni. Að 

því loknu voru þær hugmyndir sem lagt var upp með skoðaðar og endurmetnar. Nálgun 

verkefnisins var út frá reynsluheimi mínum sem kennara en einnig var það tengt við skrif 

fræðimanna eins og Paulo Freire, Henry A. Giroux, Jerome S. Bruner og Lev Semenovich 

Vygotsky. 
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Þrátt fyrir að ekki sé um eiginlega rannsókn að ræða í þessu verkefni studdist ég við 

hugmyndir starfendarannsókna til þess að skrá ferli verkefnisins niður, halda dagbók til að 

átta mig á því hvað ég sem kennari upplifði, hvað hefði mátt gera betur, hvað virkaði og hvað 

ekki eða eins og skýrt er frá í stuttu máli í bókinni Action Research: A Guide for the Teacher 

Researcher. Þar kemur fram að starfendarannsóknir eru gerðar af kennurunum sjálfum, fyrir 

þá sjálfa og að rannsóknunum er ekki þröngvað upp á þá af öðrum. Þar er einnig talað um 

fjögur þrep ferlisins sem eru skilgreind þannig að í fyrsta þrepi er svæði eða sjónarhorn 

skilgreint, í öðru þrepi er gögnum safnað, í þriðja þrepi eru gögnin greind og þau túlkuð og í 

fjórða þrepi er skapað aðgerðaplan.3 Annars staðar í bókinni er þetta jafnvel skilgreint á enn 

einfaldari hátt en þar er talað um að kennarinn: greini – framkvæmi – ígrundi – framkvæmi – 

greini4 o.s.frv. Ferlið er því þannig að fyrst er að greina viðfangsefnið síðan er það 

framkvæmt, ígrundað, framkvæmt aftur og svo koll af kolli. Ég fylgdi þessu ferli að vissu 

marki í vinnunni með þátttakendum á Sólheimum.  

Ég byrjaði á því að skilgreina sjónarhorn verkefnisins, hvað ég ætlaði að gera og með 

hverjum. Fá heimilisfólk í lið með mér og með samtali komast að því hvað við vildum gera.  

Næst var gögnum safnað, það var gert með samtölum bæði við heimilismenn, sjálfboðaliða og 

starfsfólk Sólheima. Síðan voru gögnin greind og þau túlkuð. Á hugmyndafundum voru 

fundin orð og meiningar sem skiptu þau máli og valdar myndir sem höfðu eitthvað að segja 

fyrir þau. Stenslar voru búnir til og þeir notaðir til þess að þrykkja á boli og stafrænt 

myndband klippt saman. Að lokum var gert aðgerðaplan. Myndbandsverkið og bolirnir voru 

sýnd á List án landamæra og þar með var rödd heimilismanna komið á framfæri.  

Í þessu ferli var skráning og gagnasöfnun nauðsynleg til þess að skoða og greina það sem ég 

var að gera og hjálpa mér að vinna úr þeim gögnum í samtali við fræðin og í áframhaldandi 

starfi. 

Hafþór Guðjónsson skilgreinir starfendarannsókn í grein á veftímaritinu Netlu þannig: 

Í stuttu máli má segja að starfendarannsókn sé rannsókn sem starfsmaður 

gerir á eigin starfi í því augamiði að skilja það betur og þróa til betri vegar. 

Grunnhugmyndin er að læra í starfi: taka til athugunar reynslu sem maður 

verður fyrir og þá með þeim ásetningi að átta sig betur á því sem maður er 

                                                
3 Geoffrey E. Mills, Action Research: A Guide for the Teacher Researcher, 3. útgáfa, Pearson Education, Inc., 
New Jersey Columbus, 2007, bls. 5. 
4 Sama rit, bls. 18. 
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að gera og hvaða afleiðingar gerðir manns hafa. Starfendarannsóknir hafa 

verið að hasla sér völl í skólum. Kennarar sem taka þátt í slíkum 

rannsóknum beina athyglinni að eigin starfsháttum og áhrifum þeirra á 

nemendur. Þeir taka til athugunar ákveðna og afmarkaða þætti í starfinu, 

prófa nýjar leiðir og kanna hvernig til tekst. Lykilatriðið er alltaf skráning 

og gagnasöfnun, að maður skrái það sem gerist og afli gagna um það sem 

maður er að gera og hafi þannig eitthvað í höndunum til að greina og ræða 

um við aðra.5 

 

                                                
5 Hafþór Guðjónsson, „Starfendarannsóknir í Menntaskólanum við Sund“, Netla – veftímarit um uppeldi og 
menntun, 2008, Menntavísindasvið Háskóla Íslands, sótt 22. maí 2011, 
http://netla.khi.is/greinar/2008/002/prent/index.htm. 
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Bakgrunnur og reynsla 
 

Ég lauk námi í grafískri hönnun  frá Listaháskóla Íslands árið 2001 og hef unnið sem 

grafískur hönnuður síðan. Einnig hef ég kennt nokkra áfanga í Iðnskólanum í Hafnarfirði  eða 

frá því að ég byrjaði í listkennsludeild Listaháskólans á vorönn 2009.  

Það eru aðallega tveir áfangar sem hafa haft mikil áhrif á mig sem kennara og dýpkuðu sýn 

mína á kennslu en það eru LIM 113 (Listir og menning) áfangi sem ég kenndi haustið 2009 og 

MYL 1S2 (Myndlist) áfangi á starfsbraut sem ég kenndi haustið 2010.  

LIM-áfanginn var fyrsti áfanginn sem ég kenndi í framhaldsskóla og var það vægast sagt eins 

og að henda sér í djúpu laugina þar sem lýsing á áfanganum var ansi stórfengleg. En það var 

annaðhvort að stinga sér eða sleppa kennslunni sem mér bauðst rétt fyrir fyrsta skóladag. Í 

áfangalýsingu LIM 113 kemur fram að nemendur eigi að kynnast skynjun mannsins, túlkun 

hans á skynhrifum og möguleikum hans á þeim grunni út frá hinum ýmsu þáttum 

skynjunarinnar. Allt þetta er unnið út frá eðlisfræði, líffræði, sálfræði, heimspeki, táknfræði 

og fagurfræði. Ég verð að viðurkenna að ég var engan veginn í stakk búin til þess að kenna 

þetta á þann veg að ég gæti frætt nemendur um efnið með fyrirlestrum svo að vel væri, enda 

ekki með faglegan bakgrunn til þess. Ég varð því að finna aðra leið. Ég sá að ég gæti 

mögulega unnið þetta sem verkefni í hönnun þar sem við gætum rannsakað efnið saman og 

unnið svo út frá þeim rannsóknum. Þetta gekk vonum framar, ég fékk nemendur til þess að 

vera virka þátttakendur í öllu ferlinu og við lærðum öll heilmikið af þessu og höfðum gaman 

að en ég hefði viljað vera betur undirbúin undir þessa kennslu.  

MYL 1S2 áfanginn á starfsbrautinni var einnig nokkuð snúinn. Þar var ég með níu nemendur 

með þroskafrávik og átti ég að kenna þeim myndlist. Þar sem þetta var í fyrsta skipti sem ég 

kenndi nemendum á starfsbraut var ég ekki alveg viss um hvernig ég ætti að undirbúa mig og 

gerði því kennsluáætlun sem unnin var út frá því sem kennarinn á undan mér hafði gert í sama 

áfanga. Í fyrstu fór ég samviskusamlega eftir kennsluáætluninni en komst fljótlega að því að 

það virkaði ekki alveg enda voru nemendur mjög ólíkir og með mismunandi metnar sérþarfir. 

Það var mikill munur á reynslu þeirra  úr grunnskólanum sem einnig hafði áhrif á það hvernig 

þau nálguðust verkefnin. Þetta var mjög stór hópur og erfitt að ná athygli frá þeim öllum á 

sama tíma þegar verkefni dagsins voru kynnt. Ég nálgaðist þar af leiðandi hvern og einn 

nemenda út frá hans eigin getu og áhuga. Lykilorðin í viðfangsefnum nemenda voru 

einstaklingsmiðun og fjölbreytileiki. 
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Þessir tveir áfangar komu mér í skilning um að það er ekki einfalt mál að kenna. Mikilvægt er 

að aðlagast aðstæðum, nemendum og námsefni. Þær hugmyndir sem fylgja manni frá eigin 

skólagöngu eru ekki alltaf þær sem nýtast best í starfi.  

Mín upplifun af skólakerfinu sem nemandi er gjörólík því sem ég upplifði sem kennari. Mér 

var sagt hvað ég ætti að læra og ég hafði ekkert um það að segja, jafnvel í skapandi fögum 

eins og myndmennt. Þeir kenndu mér, mötuðu mig á námsefninu og ég velti því stundum fyrir 

mér til hvers ég hafi eiginlega verið í skóla í allan þann tíma sem grunn- og framhaldsskólinn 

tekur.  Samt var ég bara nokkuð ánægð með skólagönguna á sínum tíma enda hafði ég engar 

væntingar um annað. 

Þegar kom að því að meta hvaða stefnu ég ætti að taka í lokaverkefninu skoðaði ég reynslu 

mína ásamt því að athuga hvað áðurnefndir grunnþættir nýrrar menntastefnu innihéldu6 og 

hvernig hægt væri að nýta listgreinar til þess að nálgast þá. Þessar vangaveltur ásamt því að 

mér bauðst að vinna með heimilismönnum á Sólheimum í Grímsnesi og taka með þeim þátt í 

List án landamæra (sjá hér á eftir) urðu til þess að hugmyndin kviknaði. Ég hafði áhuga á að 

heyra hvað heimilismenn hefðu að segja um þessi grunnmarkmið sem skipta orðið svo miklu 

máli og reyna að koma þeirra sjónamiðum og skoðunum á framfæri. Mér fannst gaman að fá 

tækifæri til þess að vinna með eins fjölbreyttum hópi af fólki og raunin er á Sólheimum og 

kanna hvernig mér tækist að búa til verkefni með þeim þar sem við gætum nýtt okkur 

markmið menntastefnunnar. 

 

                                                
6 Menntamálaráðuneytið, 2010, sótt 22. apríl 2011, http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/namskrar/drog-ad-nyjum-namskram/framhaldsskolar--namskrardrog/. 
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Sólheimar í Grímsnesi 
 

Sólheimar voru stofnaðir 1930 af Sesselju H, Sigmundsdóttur og er eins konar vistvænt 

byggðahverfi fyrir þroskahefta, þar sem áhersla er lögð á velferð manns og náttúru, 

vistmenningar og endurvinnslu. Sólheimar byggja að nokkru á hugmyndafræði Rudolf Steiner 

og mannspeki hans en einnig á kristilegum gildum, hugmyndafræði dr. Karls König og Global 

Eco-village Network líkt og starfsemi Järna í Svíþjóð. Hver einstaklingur á Sólheimum er 

einstakur með sína getu, þroska og hæfileika og er ávallt horft á þau tækifæri sem búa innra 

með hverjum og einum en ekki á takmarkanir hans. Styrkur samfélagsins að Sólheimum felst í 

fjölbreytileika en ekki sérhæfni.7 

Ég hafði ekki komið oft á Sólheima áður en ég fór að vinna verkefnið. Undirbúningur var því 

af skornum skammti þar sem ég hafði frekar óljósa hugmynd um staðinn og vissi ekki við 

hverju mætti búast. Ég vissi þó að það var búið að undirbúa nemendahóp sem ég ætti að vinna 

með. Oft er maður með mjög staðlaðar hugmyndir um hvernig hlutirnir eigi að vera en þannig 

var raunin ekki í þessu tilviki frekar en svo oft áður. Það er erfitt að kenna gömlum hundi að 

sitja og þær hugmyndir um kennslu sem maður tekur með sér frá skólagöngu sinni eru 

lífsseigar. 

Þegar ég kom á Sólheima hitti ég fyrst Erlend Pálsson, forstöðumann yfir atvinnusviði, og 

veitti  hann mér leiðsögn um svæðið. Síðan benti hann mér á að ganga á milli verkstæðanna 

og spjalla við fólk, bæði heimilismenn og starfsmenn og athuga hvort að þar væru einhverjir 

sem hefðu áhuga á að vinna með mér að verkefninu.   

Nauðsynlegt er að nálgast hvert verkefni, hvern áfanga, hverja kennslustund og hvern 

einstakling á sérstakan hátt. Það er ekki það sama sem virkar á allt og alla. Margbreytileikinn 

ræður för og þannig á það að vera. Að Sólheimum komst ég mjög fljótlega að því hversu satt 

og rétt þetta er og lýsi því nánar í kaflanum um framkvæmd á bls. 24. 

 

                                                
7 Sólheimar, 2011, sótt 22. apríl 2011, http://solheimar.is. 



14 

 

 

List án landamæra 
 

List án landamæra er hátíð sem haldin er ár hvert um allt land þar sem ólíkir aðilar vinna að 

margskonar list til þess að auðga samfélagið og til þess að auka skilning okkar hvert á öðru. 

Að hátíðinni standa: Landssamtökin Þroskahjálp, Hitt Húsið, Fjölmennt, Átak, félag fólks 

með þroskahömlun, Öryrkjabandalag Íslands, Bandalag íslenskra listamanna og Miðstöð 

símenntunar á Suðurnesjum. Hátíðin var fyrst haldin á Evrópuári fatlaðra 2003–2004 og er 

hátíðin í ár sú áttunda í röðinni.8  

Á heimasíðu hátíðarinnar segir að markmið hennar sé að sjá tækifæri en ekki takmarkanir þar 

sem það er allra hagur að koma list fólks með fötlun á framfæri og að koma á samstarfi á milli 

fatlaðs og ófatlaðs listafólks. Fjölbreytni er eitt af markmiðum hátíðarinnar og er sýnileiki 

ólíkra einstaklinga mikilvægur bæði í samfélaginu og í samfélagsumræðunni.9 Freyja 

Haraldsdóttir skrifar inngang að bæklingi hátíðarinnar 2009 og segir þar: 

Þrátt fyrir að mannfólkið lifi í sameiningu á jörðinni og úr fjarlægð virðist 

nokkuð svipað er um að ræða hóp af fólki í öllum regnbogans litum, við 

ólíkar aðstæður, sem lifir eftir mismunandi trúarbrögðum, á misstórar 

fjölskyldur, býr í líkama sem er einstakur og er fyrst fremst með ólíkt 

gildismat og viðhorf.10 

Ólafur Snævar Aðalsteinsson 19 ára nemi á sérnámsbraut í Borgarholtsskóla skrifar inngang 

að bæklingi hátíðarinnar í ár og segir þar: „Fyrir mér þýðir þátttaka í List án landamæra að 

fatlaðir fái tækifæri til að sýna hvað í þeim býr.“11 

það er mikilvægt fyrir okkur öll að sýna það sem við höfum fram að færa og taka þátt í 

samfélagsumræðunni. Koma rödd okkar og skoðunum á framfæri. Með þessari hátíð gefst 

ólíkum einstaklingum tækifæri til þess að koma list sinni og sjónarmiðum á framfæri sem að 

öllu jöfnu eiga ekki greiðan aðgang að hinum hefðbundna listheimi.12 

Í verkefninu sem ég vann með heimilismönnum á Sólheimum var meginmarkmiðið að fá 

raddir þeirra til þess að hljóma á hátíðinni List án landamæra.  

                                                
8 List án landamæra, 2011, sótt 18. maí 2011, http://www.listanlandamaera.blog.is/blog/listanlandamaera/. 
9 List án landamæra, 2011, sótt 10. apríl 2011, http://www.listanlandamaera.blog.is/blog/listanlandamaera/. 
10 Freyja Harðardóttir, „Ímynduð landa-mæri hugans“, List án landamæra 2009, 2009, bls. 2.   
11 Ólafur Snævar Aðalsteinsson, „Fötlun þarf ekki að vera hindrun“, List án landamæra 2011, 2011, bls. 2. 
12 Ragna Sigurðardóttir, „Úr turni á torg“, List án landamæra 2008, 2008, bls. 2. 
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Hvað er rödd? Í þessu verkefni hef ég kosið að skilgreina hugtakið rödd með eftirfarandi 

hætti.  

Röddin er tæki hvers einstaklings til þess að tjá tilfinningar, tjá öðrum hugmyndir og skoðanir 

með þeim aðferðum sem hann ræður yfir eða ákveður að nota. Röddin getur komið frá 

talfærunum, með vel ígrunduðum orðum og setningum, með myndum sem skapaðar eru á 

margvíslegan máta, með hönnun hluta og handverki, hreyfingu, dansi, leiklist og tónlist. Rödd 

hvers einstaklings er einstök og allir hafa eitthvað til málanna að leggja. Rödd okkar þarf að 

hljóma á þann hátt sem okkur er eiginlegur. Með því að láta rödd okkar hljóma tökum við þátt 

í því að móta líf okkar og umhverfi. 
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Fræðilegt yfirlit 
 

Menntamálayfirvöld hafa lagt áherslu á fimm grunnþætti menntunar í drögum að nýrri 

menntastefnu. Þessir þættir eru læsi í víðum skilningi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, 

skapandi starf og menntun til sjálfbærni. Þættirnir eiga að fléttast inn í allar námsgreinar og 

allt skólastarf. Hvernig nálgumst við hins vegar þessa nýju menntastefnu og hvert er inntak 

þessara grunnþátta?13  

Í framkvæmd verkefnisins að Sólheimum hafði ég þessa fimm grunnþætti að leiðarljósi í 

viðtölum við heimilismenn og í hugmyndavinnu. Þeir ræddu um jafnréttismál, um 

mannréttindi og það skapandi starf sem stundað er á Sólheimum ásamt því að ræða mál sem 

tengjast sjálfbærri þróun. Með lýðræðislegum vinnubrögðum og læsi á umhverfi sitt og 

samfélag komust þeir að kjarnahugtökum og orðum sem skipta þau máli.  

Hvað er læsi? Er það að geta lesið og skrifað texta? Er læsi allar þær aðferðir sem við nýtum 

til þess skoða og skilgreina umhverfi okkar og samfélag? Er læsi allar þær aðferðir sem við 

notum til að tjá hugsanir okkar og væntingar? Í drögum að nýrri menntastefnu segir: 

Læsi í víðum skilningi höfðar til þess að hver einstaklingur hafi hæfni til að 

skynja og skilja umhverfi sitt á gagnrýninn hátt og taka þátt í að móta það. Í 

læsi felst að búa yfir þekkingu og leikni til að skynja, skilja, túlka, gagnrýna 

og miðla texta í víðum skilningi til að mæta kröfum samfélagsins og 

einstaklingins.14  

Hver er staða listarinnar í þessu samhengi? Hvernig nær myndlistarkennarinn að færa 

nemendum verkfæri til þess að rýna í umhverfi sitt, greina það og setja það í samhengi í tíma 

og rúmi? Hvernig geta nemendur nýtt listina til þess að tjá hugsanir sínar væntingar og þrár? 

Lýðræði er annað hugtak sem erfitt er að fanga en öll teljum við okkur hafa hugmynd um 

hvað það er. Hvernig samræmast hugmyndir okkar um lýðræði við raunveruleikann í 

skólastofunni? Lýðræði þarf að læra og við þurfum að læra að athafna okkur á lýðræðislegan 

hátt eða eins og Wolfgang Edelstein segir í grein á veftímaritinu Netlu:  

                                                
13 Menntamálaráðuneytið, 2010, sótt 22. apríl 2011, http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/namskrar/drog-ad-nyjum-namskram/framhaldsskolar--namskrardrog/. 
14 Menntamálaráðuneytið, 2010, sótt 22. apríl 2011, http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/namskrar/drog-ad-nyjum-namskram/framhaldsskolar--namskrardrog/. 
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Lýðræði verður að læra. Ef við kjósum að lifa við lýðræðisleg lífsform, 

hljótum við að læra þau, að ávinna okkur félagslega hæfni til að lifa í 

lýðræðislegu samfélagi og getu til þess að þróa og móta lýðræðisgerð 

félagslegra samskipta.15 

Í nýrri námskrá menntamálaráðuneytisins kemur fram að „forsendur lýðræðis séu samábyrgð, 

meðvitund og virkni borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt í að móta samfélag sitt og 

hafa áhrif nær og fjær.“16 

Hvað eru mannréttindi? Jafnrétti? Hvar stöndum við þegar kemur að mannréttindum eða 

jafnrétti? Jafnrétti hverra erum við að tala um? Mannréttindi hverra?  

Í Kompás, Handbók um mannréttindi fyrir ungt fólk, segir: „Mannréttindi eru réttindi sem allir 

menn njóta einfaldlega vegna þess að þeir eru manneskjur.“17 Í sameiginlegum hluta  nýrrar 

námskrár er fjallað um tengsl mannréttinda og jafnréttis og þar segir að „mannréttindi allra 

verða ekki tryggð nema með jafnrétti og baráttu gegn mismunun og hvers konar ofbeldi, þar 

með töldu einelti.“18 Í sömu drögum að námskrá er talað um að markmiðið með 

jafnréttismenntun sé að allir fái sömu tækifæri til þess að þroskast á eigin forsendum og fái 

notið hæfileika sinna í frjálsu samfélagi sem sýni þeim skilning.19 

Hvað er þá sjálfbærni? Hugtakið er þýðing á enska hugtakinu sustainability. Einnig hefur 

verið talað um sjálfbæra þróun (e. sustainable development). Sjálfbærni hefur verið í 

alþjóðlegri umræðu frá því á níunda áratug síðustu aldar á meðal stjórnvalda og frjálsra 

félagasamtaka sem hafa áhyggjur af framtíð mannkyns og gæði þeirrar framtíðar sem býðst 

komandi kynslóðum.20 Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, gerði 

áratuginn 2005–2015 að áratug menntunar til sjálfbærrar þróunar eða menntunar til sjálfbærni. 

                                                
15 Wolfgang Edelstein, „Lýðræði verður að læra!“, Netla – veftímarit um uppeldi og menntun, 2010, 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands, sótt 30. apríl 2011, http://netla.khi.is/greinar/2010/005/index.htm. 
16 Menntamálaráðuneytið, 2010, sótt 22. apríl 2011, http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/namskrar/drog-ad-nyjum-namskram/framhaldsskolar--namskrardrog/. 
17 Patricia Brander, R. Gomes, E. Keen, M. L. Lemineur, B. Oliveira, J. Ondrácková, A. Surian og O. 
Suslova, Kompás: Handbók um mannréttindafræðslu fyrir ungt fólk, Helga Jónsdóttir og Þórgunnur 
Skúladóttir þýddu, Námsgagnastofnun, Kópavogur, 2009, sótt 30 maí 2011, http://vefir.nams.is/kompas/ 
18 Menntamálaráðuneytið, 2010, sótt 22. apríl 2011, http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/namskrar/drog-ad-nyjum-namskram/framhaldsskolar--namskrardrog/. 
19 Menntamálaráðuneytið, 2010, sótt 22. apríl 2011, http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/namskrar/drog-ad-nyjum-namskram/framhaldsskolar--namskrardrog/. 
20 Margarita Pavlova, Technology and Vocational Education for Sustainable Development: Empowering 
Individuals for the Future, Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects, 
vol. 10, Griffith University, Queensland, 2009, bls. 45. 
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Eins og með öll mannanna verk takast menn á um að túlka hvað býr að baki sjálfbærri þróun. 

Hægt er að nálgast sjálfbærni á tvo vegu. Eitt sjónarmið telur að með jafnvægi milli 

efnahagsvaxtar, félagslegrar velferðar, jafnaðar og verndunar umhverfis megi stuðla að 

sjálfbærni. Þeir sem eru róttækari telja að vistfræðilegar takmarkanir jarðarinnar setji okkur 

skorður í efnahagslegri velferð. Félagsleg velferð tekur alltaf mið af efnahagsþróuninni og því 

verði að vera heildstæð sýn á sjálfbæra þróun. 

Hvað er menntun til sjálfbærni?  

Í meginatriðum snýst sjálfbærni um gildismat þar sem aðaláherslan  er á 

virðingu: virðingu fyrir öðrum, bæði þeim sem nú lifa og komandi 

kynslóðum, virðingu fyrir mismundandi viðhorfum og fjölbreytileika og 

fyrir umhverfinu og auðlindum jarðar.21   

Hvað höfum við öll að segja í þessu samhengi? Hvernig verðum við hæfari til þess að tileinka 

okkur þessa þætti? Hvað þarf til? 

Ólíkar námsgreinar bjóða upp á mismunandi nálganir sem allar ganga á 

ólíkan máta út á að nemendur móti sér framtíðarsýn um eigin hegðun og 

forgangsröðun. Listnám sem berst fyrir félagslegu réttlæti notar listaverk 

sem tæki til samfélagslegrar menntunar þar sem lögð er áhersla á að 

réttindi lýðræðissamfélagsins séu í boði fyrir alla.22   

Hvernig fáum við nemendur til þess að nýta lífsreynslu sína til náms og hvetja þá til þess 

að taka sjálfstæðar ákvarðanir og hugsa á gagnrýninn hátt? Hver einstaklingur verður að 

vera fullgildur þátttakandi í sínu lífi og í því lýðræðislega samfélagi sem hann lifir í, 

hvernig fer hann að því? Gagnrýnin hugsun er lykilhugtak í þessu samhengi.  

Um gagnrýnina segir Páll Skúlason heimspekingur í bók sinni Pælingum: 

Gagnrýnin er sú hugsun sem fellst ekki á neina skoðun eða fullyrðingu 

nema hún hafi fyrst rannsakað hvað í henni felst og fundið fullnægjandi 

rök fyrir henni.  Með öðrum orðum: gagnrýnin hugsun leitar að nýjum og 

                                                
21 Allyson Macdonald, „Fagmennska og sjálfbærni“, Erindi og ávinningur: Menntun í samfélagi þjóða, Erindi 
flutt í háskólafundaröðinni Ísland á alþjóðavettvangi, Kennaraháskóli Íslands. 27. mars 2008, sótt af heimasíða 
utanríkisráðuneytisins 10. apríl 2011, http://www.utanrikisraduneyti.is/haskolafundarod/test/erindi/nr/4269. 
22 Garber, Elizabeth, „Social justice and art education“, Visual Art Research, vol. 30, no, 2, University of 
Illinois Press, Illinois, 2004, bls. 4–22. 
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betri rökum fyrir skoðunum sínum og hugmyndum og er þar af leiðandi 

sífellt að endurskoða þær.23 

Í sömu bók talar Páll um að menn deili vart um það að helsta markmið kennslu sé að gera 

nemendur sjálfstæða og hæfa til þess að leysa vandamál af eigin rammleik en það 

markmið sé með öllu óraunhæft án þes að nemendum sé kennd gagnrýnin hugsun.24 

Hvernig kennir maður gagnrýna hugsun eða fær nemendur til þess að verða sjálfstæða og 

hæfa til þess að leysa vandamál?  Hvar byrjar maður? Í verkefninu á Sólheimum var 

samræðan meðal annars notuð til þess að þjálfa heimilismenn í því að tjá hugmyndir og 

skoðanir og að rökstyðja þær. 

Í þessu samhengi er áhugavert að skoða skrif Paulo Freire, brasilísks uppeldis- og 

kennslufræðings sem tilheyrir hinni gagnrýnu og róttæku uppeldis- og kennslufræðistefnu, 

Critical Pedagogy. 

Í bók sinni De undertryktes Pædagogik talar hann um að með lausnamiðaðri kennslu 

þroski manneskjan með sér á gagnrýninn hátt þá vitneskju um að hún sé hluti af þessum 

heimi, að hún sé þátttakandi í honum og upplifi þannig að heimurinn sé ekki kyrrstæður 

heldur í stöðugri þróun. Lausnamiðuð kennsla er í grunninn skapandi og hvetur til sannrar 

íhugunar sem hefur áhrif á raunveruleikann og það hvernig við tökum ákvarðanir.25 

Freire er gagnrýninn á þá aðferð sem hann kallar bankaaðferðina þar sem kennarinn er 

fyrirlesarinn og nemandinn tekur á vélrænan hátt við innihaldi fyrirlestursins og breytist 

með því í ílát sem kennarinn fyllir á. Því betri sem kennarinn er að fylla á því betri kennari 

er hann og nemandinn er betri eftir því sem auðveldara er að fylla ílátið. Í þessari aðferð er 

vitneskjan gjöf, gefin af þeim sem „allt veit“ til þeirra sem lítið sem ekkert vita. Með því 

að fá fólk til þess að halda að það viti lítið sem ekkert og sem Freire heldur fram að sé 

hugmyndafræði þeirra sem kúga aðra, læra þeir að þeir viti ekkert og þannig  hverfi 

vitneskjan eða það sem þeir hefðu lært í ferlinu.26   

Það kemur því ekki á óvart að þessi tegund kennslu líti á manneskjuna sem bæði 

aðlögunarhæfa og meðfærilega. Því meira sem nemendur innbyrða af því efni sem hefur 

verið deilt út til þeirra, því minna þróa þeir hæfni sína til gagnrýninnar hugsunar sem hefði 

                                                
23 Páll Skúlason, Pælingar: Safn erinda og greina, ERGOsf., Reykjavík, 1987, bls. 70. 
24 Sama rit, bls. 67–68. 
25 Paulo Freire, De undertryktes Pædagogik, Christian Ejlers' Forlag, Kaupmannahöfn, 1976, bls. 57–58. 
26 Sama rit, bls. 44–45. 
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orðið ef að þeir hefðu verið sjálfir við stjórn. Eftir því sem nemendur eru óvirkari í því 

hlutverki sem þeir eru þvingaðir í, því meira eru þeir tilbúnir til þess að aðlagast óbreyttum 

heimi og þeirri brotakenndu sýn á veruleikann sem þeim er skammtaður.27 

Vitundarvakning þarf að eiga sér stað til að breyta þessu viðhorfi og til þess þarf að breyta 

samræðuaðferðinni að mati Freire. Hann lagði mikla áherslu á að það ríkti jafnræði á milli 

nemenda og kennara og að lausnamiðun væri órofa heild á milli hugsana og athafna.28 

Þegar samræður eru greindar sem mannlegt fyrirbæri kemur í ljós að orðið er þungamiðja 

samræðunnar. Orðið er aftur á móti meira en einungis tæki til að gera okkur kleift að tala 

saman. Til að uppgötva möguleika orðsins þarf að skoða grunnþætti þess. Við verðum að átta 

okkur á tveimur víddum í orðinu, endurkasti þess og verknaði þess eða framkvæmd. Þessir 

tveir þættir í orðinu hafa víxlverkandi áhrif hvor á annan þannig að ef aðeins litlum hluta er 

fórnað af öðrum þættinum líður hinn hlutinn strax fyrir það. Það hefur í för með sér að ef það 

vantar á framkvæmdaþátt orðsins þá verður það merkingarlaust og ef eingöngu er lögð áhersla 

á framkvæmdina þá breytist orðið í aðgerðaráætlun og þá aðeins aðgerðaráætlun sjálfrar sín 

vegna.29 

Í Kulturaktion for Friheden talar Freire um þriðja heiminn sem hinn þögla heim og talar 

um að þar verði íbúar að fara í það erfiða verkefni að vinna sér inn réttinn til þess að hafa 

rödd og láta hana hljóma. Það sama á við um aðra hluta heimsins sem eru algjörlega 

hljóðir eða þar sem hluti heildarinnar er þögull. Við verðum að hafa rödd og við getum 

ekki ætlast til þess að aðrir hugsi fyrir okkur og beri endilega hag okkar sér fyrir brjósti. 

Rödd okkar þarf að heyrast og við þurfum að taka þátt, vera við sjálf og ákveða hvernig líf 

okkar þróast. Við verðum að eiga samtal við ráðandi öfl í lífi okkar.30  

„Að vera mennskur er að gefa heiminum nafn og breyta honum“31 segir Freire, „manneskjan 

er ekki sköpuð til þess að lifa í þögn heldur í orðum, vinnu og í framkvæmd“.32 Mannlegt eðli 

gerir það að verkum að maður getur ekki verið algjörlega þögull og heldur ekki látið út úr sér 

ósönn orð, aðeins sönn orð sem hjálpa manni að breyta heiminum. Þetta eiga ekki að vera 

réttindi fárra svo að þeir geti stýrt heiminum heldur réttur allra manna, allir eiga að segja sína 

                                                
27 Sama rit, bls. 46–47. 
28 Reidar Myhre, Stefnur og straumar í uppeldissögu, Bjarni Bjarnason þýddi, Rannsóknarstofnun 
Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík, 2001, bls. 312. 
29 Paulo, Freire, De undertryktes Pædagogik, bls. 62. 
30 Paulo, Freire, Kulturaktion for Friheden, Christian Ejlers' Forlag, Kaupmannahöfn, 1974, bls. 11. 
31 Paulo, Freire, De undertryktes Pædagogik, bls. 62. 
32 Sama rit, bls. 63. 
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skoðun og hafa með því áhrif á mótun heimsins.33 Sú manneskja sem ekki býr yfir auðmýkt 

getur ekki komið til móts við fólk, getur ekki verið félagi þess í því að gefa heiminum „nöfn“, 

þ.e. að taka þátt í því að móta heiminn. „Vonleysi er ein hlið á þögninni, afneitun á heiminum 

og flótti“,34 það er vonlaust að bíða með hendur í skauti að mati Freire, „svo lengi sem ég 

berst áfram held ég í vonina og ef ég berst með vonina þá get ég beðið“.35  

Og til þess að leggja áherslu á mikilvægi samtalsins í kennslu segir Freire að aðeins með 

samtali - sem krefst gagnrýninnar hugsunar - getur gagnrýnin hugsun þróast, án samtals verða 

engin samskipti og án samskipta getur ekki átt sér stað sönn kennsla.36 

Henry A. Giroux, bandarískur kennslufræðingur sem einnig eins og Freire skrifar um 

gagnrýna róttæka uppeldis- og kennslufræði, segir í bók sinni Theory & Resistance in 

Education, A Pedagogy for the Opposition: 

Gagnrýni þarf nauðsynlega að verða að mikilvægu kennslufræðilegu 

verkfæri - ekki eingöngu vegna þess hvernig hún rýfur þagnarmúra og sér í 

gegnum sjónhverfingar sem búa að baki merkimiðum sem verða til í 

skólastarfi, heldur vegna þess hvernig gagnrýnin sjálf myndar einskonar 

mótvægi og meira krefjandi kennslufræði.37 

Giraux telur að hugmyndafræði sé nauðsynleg til þess að skilja hvernig skoðanir verða til, 

hvernig þeim er umbreytt og síðan notaðar af einstaklingum og þjóðfélagshópum. Sem tæki til 

gagnrýninnar greiningar afhjúpar hún kennslufræðilega vitund og félagslegar venjur og 

hjálpar til við að greina byggingu meginreglna og hugmynda sem fljóta á milli viðtekinna 

hugmynda, daglegrar reynslu kennara og nemenda. Pólitísk uppbygging gerir merkinguna 

erfiða og vekur upp spurningar um hvers vegna menn hafi ekki jafnan aðgang til 

vitsmunalegra og hlutlægra úrræða sem eru skilyrði fyrir framleiðslu, neyslu og dreifingu 

skoðana. Á sama hátt vekur það upp spurningar um það hvers vegna tiltekin hugmyndafræði 

verður alsráðandi á ákveðnum tíma og hverra hagsmunum hún þjóni.38 

Róttæk uppeldisfræði þarf að vera drifin áfram af ástríðufullri trú á nauðsyn  þess að berjast 

fyrir betri heimi að mati Giroux. Hún þarf á framtíðarsýn að halda sem hampar ekki því sem 
                                                
33 Sama rit, bls. 63. 
34 Sama rit, bls. 67. 
35 Sama rit, bls. 67. 
36 Sama rit, bls. 68. 
37 Henry A. Giroux ,Theory & Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition, 
Begin & Garvey Publishers, Inc., Massachusetts, 1983, bls. 62. 
38Sama rit, bls. 161. 
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er, heldur því sem gæti verið, því sem stefnir beint til framtíðar og tengir baráttuna við ný 

tækifæri mannskyns, ákall til hins fullkomna samfélags. Þetta er ákall til annars konar reynslu 

á opinberum vettvangi sem staðfestir trú á möguleika skapandi áhættusækni, að takast á við 

lífið til þess að auðga það, að tileinka sér gagnrýni í þeim tilgangi að svipta hulu af muninum 

á milli raunveruleikans og þeim kringumstæðum sem dylja möguleikana.39 

Bandaríski sálfræðingurinn Jerome S. Bruner lítur einnig á nám sem virkt félagslegt ferli þar 

sem nemendur setja fram hugmyndir út frá reynsluheimi sínum.40 Um reynsluna fjallar hann í 

bók sinni Uddannelsens betydning (1974) þar sem hann talar um að öll samfélög verði að 

gæta þess að halda við áhuga yngstu kynslóðarinnar til þess að læra. Hann telur að það sé ekki 

mikið mál ef að það sem nemendur læra sé nátengt daglegu lífi þeirra en ekki einhverju sem 

þau tengja ekkert við.41  

Bruner leggur einnig mikla áherslu á samtal og álítur að til þess að samtalið verði hluti af 

hugsanaferli nemenda sé mikilvægt að þeir reyndari eigi í samtali við þá sem minni reynslu 

hafa.42 Bruner vill að fyrir utan þau hefðbundnu hjálpartæki sem skólar hafa til umráða ætti að 

bjóða upp á margvíslega miðlun, s.s. kvikmyndir, stjórnmálalega umræðu og verkefni þar sem 

lausnamiðun er beitt á málefni sem innihalda tilfinningaleg atriði eins og kynþáttafordóma, 

glæpi, mengun, stríð og illsku eða hjúskap og fjölskyldulíf. Þetta á allt að gerast með því að 

greina, eiga í samtali og að vera gagnrýninn. Takmarkið er að búa til færni hjá borgurunum, 

færni til þess að ná settu marki sem hefur persónulega þýðingu fyrir hvern og einn og að 

tryggja það að samfélagið sé þannig búið að einstaklingurinn fái notið sín.43 

Ígrundaða hugsun skilgreinir bandaríski menntafrömuðurinn og heimspekingurinn John 

Dewey í stuttu máli í bókinni Hugsun og menntun (2000): „Ígrunduð hugsun er virk, stöðug 

og vendileg athugun á hvaða skoðun eða tilgátu sem vera skal í ljósi þeirra raka sem styðja 

hana og frekari niðurstaðna sem hún bendir til.“44 

Að endingu er vert að minnast þess sem rússneski sálfræðingurinn Lev Semenovich Vygotsky 

segir um vitundina í bók sinni Tænkning og sprog 2 (1974) að vitund mannsins verði til af því 

lífi sem hann lifir í samfélaginu, að hún sé afurð samfélagslegra athafna. Vitundin speglar 
                                                
39Sama rit, bls. 242. 
40 The encyclopaedia of informal education, sótt 24. apríl 2011, http://www.infed.org/thinkers/bruner.htm  
41 Jerome S. Bruner, Uddannelsens betydning, M. Gyde Poulsen þýddi, Gyldendals pædagogiske bibliotek, 
Kaupmannahöfn, 1974, bls. 74. 
42 Sama rit, bls. 131–132. 
43 Sama rit, bls. 141–143. 
44 John Dewey, Hugsun og menntun, Gunnar Ragnarsson þýddi, Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla 
Íslands, Reykjavík, 2000, bls. 47. 
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ekki aðeins veruleikann heldur snýst hún um meðvitund hins hugsandi manns, ekki aðeins í 

reynslu einstaklingsins heldur í yfirgripsmikilli reynslu kynslóðanna, reynslu mannkynsins 

alls. Hann skynjar umheiminn í allri sinni fegurð út frá formum og tónum og þolir viðnám 

hans, upplifir krafta hans og skilur hann í gegnum tengsl og samhengi reynslunnar, merkingu 

orðanna.45 Það sem Vygotsky á við þegar hann talar um merkingu orðanna skýrir hann í stuttu 

máli svo: „Orð án merkingar er ekki orð. Það er tómahljóð, og þar af leiðandi er það inntakið 

sem glæðir orðið lífi.“46   

 

 

                                                
45 Lev Semenovich Vygotsky, Tænkning og sprog 2, Søren Ole Larsen þýddi, Hans Reitzel, Kaupmannahöfn, 
1974, bls. 430–431. 
46 Sama rit, bls. 343. 
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Framkvæmd 
 

 

Ég skipti framkvæmdaferli verkefnisins í 5 hluta til skýringar og einföldunar. 

1. hluti 

Ég mætti á Sólheima í Grímsnesi, mjög spennt og með hin göfugu markmið nýju 

menntastefnunnar í farteskinu en eiginlega ekki mikið annað. Vissi ekki á hverju ég ætti von 

en var þó með hugmyndir eins og lýðræðisleg vinnubrögð og lausnamiðað nám eða eitthvað í 

þá áttina. Ég bjó að reynslunni og hafði líka undirbúið  mig nokkuð, las t.d. heimasíðu 

Sólheima. Á Sólheimum búa um 100 manns, heimilismenn, sjálfboðaliðar frá öllum 

heimshornum, fangar, atvinnulausir, starfsfólk og alls konar fólk á öllum aldri.  

Erlendur, forstöðumaður atvinnusviðs, tók á móti mér og var hinn elskulegasti, gekk með mér 

um svæðið og skýrði frá starfseminni. Ég verð að segja að þetta svæði er mjög áhugavert. Á 

göngunni reyndi ég að átta mig á því hvað ég gæti gert sem hefði að einhverju leyti þessi nýju 

grunnmarkmið menntastefnunnar að leiðarljósi. Auk þess hafði ég mestan áhuga á því að 

heyra hvað heimilisfólk á Sólheimum hefði að segja. Ég skoðaði vinnustofurnar sem 

samanstanda af kertagerð, smíðastofu, listasmiðju, leirgerð, vefstofu og jurtasmiðju. Síðan var 

farið í garðyrkjustöðina Sunnu og að lokum skoðaði ég Sesseljuhús sem er fræðslusetur um 

umhverfismál.  

Á vinnustofunum var allt iðandi af lífi enda heimilisfólk að vinna að hinum ýmsu verkum. 

Flestir voru þó að vinna að verkum fyrir hina árlegu sumarsýningu  Sólheima og verður þema 

sýningarinnar verur og vættir úr þjóðsögunum. Þarna voru hinir ýmsu ormar, drekar, 

hafmeyjar og furðuverur og virtust ekki vera nein takmörk á því með hvað hætti heimilismenn 

tjáðu sig í listinni, allt frá því að sauma, nota þráðinn eins og blýant, þæfa myndir úr ull, mála, 

teikna, vefa, vinna í tré og leir svo eitthvað sé nefnt. Þessi fyrstu kynni mín af Sólheimum og 

heimilisfólkinu þar voru sérlega ánægjuleg, starfsfólk og heimilisfólk tók mér afar vel og var 

þetta í alla staði góð byrjun.  

Í framhaldi ætlaði Erlendur að hafa samband við forstöðumenn vinnustofa og finna einhverja 

sem væru til í að vinna með mér og undirbúa þá varðandi verkefnið. Verkefnið var á þessum 

tímapunkti nokkuð óljóst nema að því leyti að mig langaði að fá heimilisfólk til þess að láta 

rödd sína hljóma fyrir utan Sólheima, með hjálp videóvélar, á hátíðinni List án landamæra. 
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Næst þegar ég mætti átti ég von á því að það biði mín hópur af áhugasömu fólki sem ætlaði að 

vinna með mér. En á Sólheimum eins og annars staðar  hafa allir nóg að gera og mér var bara  

bent á að halda af stað og finna mér einhvern sem væri til í að vinna með mér í þessu. 

Þarna kemur að þessum fyrirfram gefnu hugmyndum okkar um hvernig hlutirnir hljóti að 

vera, eða eigi að vera. Líklega var ég búin að ákveða að ég tæki við hópi af fólki sem ég 

myndi kenna eins og „reynslan“ sagði mér að væri eðlilegt, og það, þrátt fyrir að þessi sama 

„reynsla“ hafi sýnt mér að maður þurfi að vera við öllu búinn í kennslu sem og annars staðar 

og verði að nálgast hvert verkefni, hvern áfanga, hverja kennslustund og hvern einstakling á 

sérstakan hátt. 

Á þessum tímapunkti féllust mér hendur – ég reif mig svo upp, svolítið stressuð á að leggja af 

stað án þess að forstöðumenn séu undirbúnir en það var ekkert annað í boði og eins og svo oft 

áður þá þarf maður að aðlagast aðstæðum og nálgast verkefni eins og þau eru en ekki eins og 

maður heldur að þau ættu að vera.  

Ég byrjaði á að spjalla við forstöðumenn vinnustofa og heimilisfólkið og allir tóku mér vel. 

Eftir daginn höfðu mótast hugmyndir að verkefninu og hópur af áhugasömu fólki sem vildi 

vera með hafði myndast.  

Í leirgerðinni sá ég að þeir sem þar störfuðu notuðu stensla til þess að þrykkja myndum á 

leirinn sem síðan er málaður og kviknaði þar sú hugmynd að það væri hægt að notað eitthvað 

af myndunum saman með orðum eða setningum og þrykkja á boli og  þannig væri á einfaldan 

hátt hægt að koma skoðunum heimilisfólks á framfæri. Ingibjörg, forstöðukona í leirgerðinni, 

sýndi verkefninu mikinn áhuga og bauðst til þess að vera mér innan handar í því.  

Verkefnið var farið að taka á sig mynd þegar hér var komið við sögu. Ég uppgötvaði einnig að 

á Sólheimum voru umhverfisdagar haldnir í mars og gengu undir nafninu Umhverfismars. Þar 

var mikið unnið með hugmyndir um sjálfbæra þróun og taldi ég að áhugaverðast væri að 

vekja athygli á sjálfbærni í samræðum næstu daga. Það mál hefði átt að vera nokkuð ferskt í 

hugum heimilismanna. 

Í fyrsta hluta skoðaði ég og greindi aðstæður, á næsta þrepi vann ég úr þeim upplýsingum sem 

ég safnaði og mótaði verkefnið. 
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2. hluti 

Ég var komin með hóp af heimilisfólki sem hafði áhuga á að vera með og höfðu 

forstöðumenn vinnustofa bent mér á fólk sem hefði bæði getu og mögulega áhuga á því að 

taka þátt í svona verkefni. Þetta voru Beta, Jola, Eyþór, Reynir Pétur, Gulla og Guðrún. Ég 

hafði hugsað mér að vinna með þeim í hópvinnu en var bent á af starfsfólki að það væri 

líklega betra að vinna með þeim hvert í sínu lagi þar sem þau tjá sig mismikið og líkur á að 

einhverjir komist ekki að þegar þau vinna saman í hópvinnu. Ég var þó ekki á því að sleppa 

alveg hópvinnunni þar sem mér fannst mikilvægt að þau ættu í samtali sín á milli en ég 

byrjaði á að taka viðtöl við hvert og eitt þeirra. Á meðan á þessum viðtölum stóð fjölgaði í 

hópnum því að mikill áhugi var hjá heimilismönnum og öðru starfsfólki á því að vera með. 

Öll viljum við hafa rödd og hafa áhrif á umhverfi okkar. Í hópinn bættist einn sjálfboðaliði, 

stelpa frá Portúgal, Flore, heimilismennirnir Gústi og Úlla og einn starfsmaður, Ágúst, sem 

var með í hugmyndahópnum. 

Eftir nokkur viðtöl hittumst við öll á hugmyndafundi. Ég byrjaði fundinn á því að fara yfir 

þau mál sem við höfðum talað saman um í viðtölunum og síðan ræddum við umhverfismál og 

mál varðandi sjálfbæra þróun sem höfðu verið tekin fyrir á Umhverfismars. Við ræddum um 

lýðræði, mannréttindi og jafnrétti og hvað annað sem okkur datt í hug. Ég komst fljótt að því 

að margir af heimilismönnum höfðu ekki neinn sérstakan áhuga á umhverfismálum og höfðu 

ekki mætt á þá viðburði sem í boði voru þessar vikur sem Umhverfismarsinn stóð yfir, enda 

fjölbreyttur hópur af fólki með margbreytileg áhugamál. Þannig að ég ákvað að leyfa 

samræðunni að eiga sér stað án þess að vera að þröngva ákveðnu efni upp á fólkið, enda ekki í 

anda lýðræðis sem ég var að reyna að stunda.  

Hugmyndafundinn tók ég upp á videó og vann orð og setningar úr því sem við síðan notuðum 

áfram, hérna er brot af því sem við ræddum: 

Heilsa - bækur - tónlist. Virðing. Lykill að heiminum er að læra. Náttúran. 

Kyrrð. Minni mengun. Betra loft. Góðir sólargeislar. Menntun. Tillitsemi. 

Kyrrðin er góð. Komið á Sólheima. Sólarblóm. Sólin er það sem við 

þurfum. Hrein náttúra. Meiri orku. Faðma tré. Ilma af einhverjum. Skapa 

með höndunum. Sköpun. Berum virðingu fyrir hvert öðru. Berum virðingu 

fyrir fötluðum. Berum virðingu fyrir öllu lífi. Við erum öll öryrkjar. Fólk 

getur misskilið fatlaða. Ekki leggja aðra í einelti. Kynþáttafordómar. Hver 

hlustar á fatlaðan einstakling? Að hvíla í sjálfum sér. 
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Ég var bara nokkuð ánægð með hugmyndafundinn. Allir höfðu náð að tjá sig að mér fannst. 

Ég hélt áfram með einstaklingsviðtölin og hélt í kjölfarið annan hugmyndafund. Fyrir þann 

fund kom einn úr hópnum að máli við mig og hafði ekki verið nógu ánægður með fundinn því 

honum fannst ákveðnir einstaklingar hafa talað of mikið, verið of einráðir og haft skoðanir 

sem hann var ekki nógu ánægður með þannig að við ræddum aðeins saman og ég lofaði að 

stjórna fundinum betur næst, hann sættist á það.  

Þessi fundur gek mjög vel, ég passaði mig betur á því að allir segðu eitthvað um öll málefni 

sem við ræddum og þetta gekk bara nokkuð vel, engar kvartanir núna og var létt yfir hópnum. 

Við fórum aðeins dýpra í samræðuna og þau voru afslappaðri og þjálfaðri í því að ræða 

saman. Þetta eru ekki auðveld umræðuefni og velti ég því fyrir mér hvort ég ætti að einfalda 

þetta en ákvað að halda þessu til streitu og sé ekki eftir því þar sem mér fannst heilmargt 

koma út úr þessum samræðum og viðtölum og ég lærði mikið af þessu. 

Raddir  

Hérn á eftir er brot af því sem þátttakendur í hópumræðum höfðu að segja: 

Meiri lífsorku. Metangas. Hreyfa sig, ekki sitja á rassgatinu í bílum sínum. 

Það er komið fram við fatlaða eins og þau séu lítil bleiubörn. Það er ennþá 

verið að tala við þau svona barnamál. Við þurfum að spara ljósin af því að 

rafmagnið er svo dýrt. Hafa allir sama rétt, nei, ég er með bílpróf, það eru 

mannréttindi sem ég hef. Að vera innra með sér, svona rólegur, að vera 

með sjálfum sér. Við þurfum að sortera ruslið sem kemur frá okkur. 

Úrgangur er góður fyrir plönturnar. Hamingja er þegar maður hefur nóg að 

gera í vinnu. Við náum að blómstra hér. Maður er spurður hvernig manni 

líður. Frábært að búa hérna mikið að gera, leika og svona. Það verður að 

byrja á fólkinu varðandi umhverfismál, að láta þeim líða vel með það og 

þá fer þetta að ganga. Ég fæ orku þegar ég fer í leikfimi og göngutúra. Ég 

er á móti svona tæknilegum púddubúum og tæknilegum gróðurhúsum. 

Taka bara einn dag í einu, ekki plana of langt fram í tímann. Mig langar 

svolítið að koma skilaboðum áleiðis varðandi frið. Fjölbreytileiki í 

mannlífinu. Manneskja sem leggur aðra í einelti, hún á meira bágt en hin. 

Það er lagt flott landslag, sem ég á á vídeó, það er bara lagt undir vatn. 

Þetta er ekki til fyrirmyndar. Bera virðingu fyrir öðrum. Ég er 
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landslagssinnaður eins og Ómar Ragnarsson. Ég stend með honum, enda er 

ég ekki með mörgum konum. Að hlusta á fuglana. Að búa til 

peningabuddur úr fernum. Þetta er mikið peningaþvætti, ég gæti gubbað, 

ojbarasta. Bílarnir spúa á þig menguðu lofti, ha, beint í nösina á þér ha. Ef 

allir leggja eitthvað af mörkum í umhverfismálum þá verða þessir litlu 

hlutir sem hver gerir, út um allan heim, og eru gerðir af ást, þegar þetta allt 

safnast saman þá getum við snúið þessum brjálaða heimi í hring og gert 

eitthvað betra. Amma mín sagði að lykillinn að heiminum væri að læra. Ég 

er eiginlega hætt að trúa fréttum, þetta er bara rugl. Sólarblóm. Auðvitað 

getur ekki alltaf verið sól, á hverjum degi, þó það væri nú mjög gott, mér 

þykir vænt um að fá rigningu, stundum, gróðursins vegna, úti, þess vegna 

er ásættanlegt að það sé stundum rigning úti. Allir vinir. Faðma tré og þefa 

að hvert öðru. Reynið að tala meira saman. Fólk á að virða mannréttindi. 

Sérstaklega hef ég áhuga á fötluðum, hvernig hugur þeirra virkar, 

sérstaklega Downs-heilkenni. Ég vildi að það væri til svona tæki sem sýndi 

hvað þau eru að spá, hvað þau eru að hugsa hvað er að gerast í heilanum á 

þeim. Fólk á að virða mannréttindi. Það er stundum komið fram við fatlaða 

eins og þeir séu einskis virði, maður svona fær það á tilfinninguna. Ekki að 

tala niður til fatlaðs fólks. Fá þessa fullorðinslegu virðingu. Að lifa góðu 

lífi og vera jákvæður. Ástin í lífi mínu, vinir mínir og ég þakka guði fyrir 

að búa hér. Mér finnst að allir eigi að hafa sama rétt á Íslandi og hvar sem 

er í heiminum, konur, karlar, dökkir, ljósir og hefðu jafnan rétt til ýmissa 

hluta og ég vill að fólkið sé virt á sæmilegan hátt. Ég er með öruggt 

húsnæði, með örugga vinnu, og með góða vini, það er það sem skiptir máli 

í lífinu. Hér er allt miklu rólegra, fólk vinnur bara eins og það getur. Passa 

sig á öðrum ekki láta fylla sig af lygi, ekki láta segja sér hvað sem er. 

Maður á ekki að segja að þetta sé svona og maður geti engu breytt heldu á 

maður að segja frekar að það sé verið að vinna í þessu máli, það er verið 

að tala um þetta, það er svo mikill styrkur. Við viljum hafa von. Það þarf 

að vera með orðvopnin í lagi, þau eru ansi beitt þessi ha. Við erum öll eins, 

enginn er öðruvísi, við erum öll jöfn, en það var hér á Sólheimum sem ég í 

raun áttaði mig á því hvað þetta þýðir. Náttúran og minni mengun bætir líf 

okkar. Kyrrð. Virðing. Tillitsemi. Við erum öll öryrkjar að einhverju leyti. 

Okkur hefur verið strítt í æsku meira að segja fyrir að vera öðruvísi. Ég var 
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lögð í einelti í nokkur ár, ég líka. Það að leggja fólk í einelti getur verið 

stórhættulegt, fólk getur leiðst útí sjálfsmorð. Kynþáttafordómar eru ljótir. 

Ég hef reynt að segja mína skoðun en hver mundi hlusta á fatlaða persónu? 

Tilfinningalífsorka. Íþróttir og súrefni. Heilsan er fyrst. Opna leiðir til þess 

að fólk geti virkjað meira sjálft, vind, sólina eða vatnið. Taka upp rusl og 

henda. Sortera rusl. Bækur, tónlist, leikhús. Icesave-málið tekur svo mikla 

orku frá manni, það lamar mann alveg maður hefur svo miklar áhyggjur. 

Fréttirnar eru stundum svo grófar að maður fær andúð á þeim, mann langar 

að gubba. Finna jákvæðu hliðarnar á fréttum. Þeir ættu að benda fólki á að 

það eru alltaf einhverjir að vinna í málunum Amnesty eða aðrir, það er svo 

mikill styrkur í því. Það liggur við að það komi blóm úr okkur, úr lífinu. 

Skvetta skilaboðum svoleiðis á netið á facebook ha. Lifa einn dag í einu. 

Við eigum að lifa í núinu. Að hugsa út fyrir okkur sjálf. Maður á að vona 

að það sé björt framtíð. Vonin. Við verðum að hafa dagskrá en við megum 

ekki fylla hana of mikið. Veðurfarið hefur áhrif á tilfinningalífið, hvernig 

okkur líður. Að vera klukkulaus. Við krefjumst virðingar. 

Á meðan á viðtölunum stóð kom ein kona í viðbót sem vildi líka fá að tjá sig í þessu verkefni, 

láta rödd sína hljóma. Ég settist með henni inni á kaffistofu og við ræddum saman og 

komumst fljótlega að því að hennar styrkur lá í myndmáli. Hún er mjög skapandi listakona og 

átti fjöldann allan af myndum sem við skoðuðum. Hún valdi síðan eina úr sem passaði 

algjörlega með orði á bol. 

Það sem var svo spennandi við þessa vinnu var hve áhuginn var mikill hjá heimilisfólki og 

hvað það skipti þau miklu máli, eins og okkur öll, að fá að tjá sig um allt milli himins og 

jarðar. 

Í öðrum hluta var verkefnið í mótun og grunnvinna unnin. Á þessu stigi var komið að því að 

endurskoða þær hugmyndir sem ég hafði haft um verkefnið og útfærslu þess og halda áfram 

að framkvæma á næsta þrepi. 

 

3. hluti 

Við höfðum útvegað tíu boli í öllum litum og stærðum og á þessu stigi völdum við myndir til 

þess að þrykkja á bolina. Sumar voru til sem stenslar og aðrar skar ég út. Það sama þurfti að 
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gera við orðin og setningarnar, það þurfti að velja þau og skera út. Á hugmyndafundunum 

komu upp nokkur orð aftur og aftur og varð úr að þau voru sett á bolina. Þessi orð voru: 

sólarblóm, lífsorka, kyrrð, virðing, tillitsemi, einelti, fordómar, hreyfing, orðvopnið og 

vinátta, og í sameiningu völdum við síðan orð og mynd saman.  

Næsta skref var að þrykkja á bolina. Þar sem stenslarnir voru frekar erfiðir í meðförum 

ákváðum við að ég mundi þrykkja á bolina en þeir sem vildu máttu koma og prufa. Sú 

ákvörðun var ekki tekin vegna þess að heimilismenn gætu ekki þrykkt sjálfir á bolina heldur 

vegna þess að getustig þeirra er mjög misjafnt. Það þurfti svolitla æfingu til þess að þrykkja 

og hefðum við þurft talsvert lengri tíma ef að við hefðum farið þá leiðina. En þann tíma 

höfðum við ekki. Þetta gekk allt vonum framar og sýndu heimilismenn þessu verkefni mjög 

mikinn áhuga og voru hrifnir af bolunum. Var stöðugur straumur fólks inn og út til þess að 

fylgjast með og skoða þá boli sem komnir voru og mikil stemning á verkstæðinu. 

Eins og áður hefur komið fram voru allar umræður teknar upp á stafræna tökuvél og því var 

næsta skref að klippa og klára myndina. Það ferli var mjög lærdómsríkt og skemmtilegt. Efnið 

er svo áhugavert að mínu mati því þátttakendur höfðu frá svo miklu að segja og voru oft með 

svo skemmtilega sýn á málefnin að það var erfitt að velja hvað ætti að hafa með og hvað ekki.  

Í þriðja hluta var verkefnið framkvæmt eða sýnilegur hluti verkefnisins framkvæmdur því 

ekki má vanmeta alla þá óáþreifanlegu vinnu sem fram fór, svo sem rannsóknavinnuna, 

hugmyndavinnuna og ígrundun sem heimilismenn fórum í gegnum. Í næsta hluta skoðaði ég 

svo verkefnið með heimilismönnum og starfsmönnum Sólheima í þeim tilgangi að endurmeta  

það. 

 

4. hluti 

Forsýning myndarinnar var á Sólheimum föstudaginn 6. Maí, kl. 15 í bíósal Sesseljuhúss. Þar 

voru bolirnir einnig sýndir og verkefnið kynnt fyrir þeim sem ekki höfðu tekið þátt í því. Var 

góð mæting en því miður vantaði nær helming þeirra sem tóku þátt í gerð myndarinnar. 

Ætlunin var að þátttakendur gætu gert athugasemdir um sinn þátt áður en myndin yrði sýnd á 

List án landamæra. Þeir sem ekki mættu voru í fríi eða veikir þannig að það var ekkert við því 

að gera.  
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Myndinni var ekki fullgerð þar sem ég hafði átt von á að þurfa að breyta einhverju og síðasta 

raungering af myndinni hafði mistekist. Það tekur nokkra klukkutíma að raungera myndina og 

enginn tími hafði verið til að klára það fyrir sýninguna og því var ég nokkuð stressuð fyrir 

þessa forsýningu. Myndin er um fjörutíu mínútna löng og kom í ljós að heimilismenn gátu 

ekki allir setið svo lengi kyrrir heldur fóru á stjá, sem var allt í lagi. Ég hafði heldur ekki átt 

von á því að svo margir myndu mæta á þessa sýningu en viðbrögðin voru góð frá þeim sem ég 

heyrði í eftir sýninguna. Ánægjulegt var að Sólheimar buðu upp á köku að sýningu lokinni 

sem gerði þetta mjög huggulegt og síðan fóru allir aftur til vinnu.   

Það var talsvert öðruvísi að sjá myndina á stóru tjaldi. Það hefði mátt eyða mun meiri tíma í 

tökur og úrvinnslu myndarinnar og þar með ná betri árangri. Myndin er hugsuð sem innlegg í 

umræðuna frekar en sem listrænt verk. Ég hefði þó viljað eyða meiri tíma í hana en varð oft 

að stökkva til þegar heimilismaður kom til mín og vildi fá viðtal. Ég tók því þá ákvörðun að 

það skipti meira máli að tala við heimilismenn þegar þeir vildu á kostnað myndgæða en að 

vera t.d. stíf á því að vera með þrífót. Eins og kemur fram í myndinni þá var einn viðmælandi 

nokkuð stressaður fyrir viðtalið og var mikið í mun að fá viðtal þar sem ég mætti honum á 

göngu og var alveg sjálfsagt að verða við því. Ég hef áður nefnt að ég tel mikilvægt að 

aðlagast aðstæðum frekar en öfugt þannig að þetta var í raun ekki erfið ákvörðun. 

Bolirnir vöktu mikla lukku og er áformað að halda áfram með þá sem söluvöru í versluninni 

Völu, verslun Sólheima. Er því ekki hægt að segja annað en að verkefni heimilismanna hafi 

skilað árangri í formi getu til aðgerða og mun það vonandi halda áfram að þróast. 

Í fjórða hluta horfði ég á myndina ásamt heimilismönnum og starfsfólki Sólheima og fór yfir 

verkefnið í heild sinni. Ég horfði gagnrýnum augum á verkefnið og endurmat það í ljósi 

reynslunnar. Í næsta hluta segi ég frá sýningunni List án landamæra. 

 

5. hluti 

Sýningin, sem var lokahluti þessa verkefnis var haldin í Norræna húsinu laugardaginn 7. maí 

og var hluti af hátíðinni List án landamæra. Að þessu sinni sameinaðist hátíðin hinni árlegu 

Vatnsmýrarhátíð og var líf og fjör bæði inni í húsinu og fyrir utan það. 

Margar sýningar voru í gangi í Norræna húsinu þennan dag, t.d. sýning leikskólabarna frá 

Laufásborg þar sem börnin sýndu hluti sem þau höfðu týnt í „götufjöru“. Málverk finnskra 
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nemenda úr Kiipula-skólanum sem unnin voru út frá fréttum og myndum af eldgosinu í 

Eyjafjallajökli voru til sýnis og fyrir utan húsið var blómagarður og ýmsar furðuverur unnar 

úr trjábolum frá Ásgarði.  

Verkið okkar sem fékk heitið Raddir var staðsett  í anddyri hússins ásamt fleiri verkum. 

Anddyri Norræna hússins er ekki mjög góður staður fyrir verk af þessu tagi en ekki var um 

annað að ræða. Uppsetning gekk vel enda voru sjálfboðaliðar sem voru að störfum við 

sýninguna mjög hjálplegir. Bolirnir voru hengdir á herðatré úr loftinu og myndin var sýnd á 

tölvuskjá og gekk þar allan daginn. Það var ekki mögulegt að spila hljóðið með myndinni þar 

sem fleiri verk með hljóði voru í anddyrinu og urðu því allir sem vildu heyra að setja á sig 

heyrnartól. Þetta hafði í för með sér að færri sáu myndina en ella. Talsverður straumur fólks 

kom í húsið þennan dag enda margar sýningar í gangi og voru þó nokkrir sem gáfu sér tíma til 

þess að staldra við, skoða bolina og sjá brot af myndinni. Margir komu að máli við mig og 

voru hrifnir af bolunum og því sem þeir höfðu séð og heyrt af tölvuskjánum. Einn af þeim 

sem tók þátt í verkefninu kom með fjölskyldu sinni og var það mjög ánægjulegt. Það hefði 

verið skemmtilegra ef fleiri af þátttakendum hefðu getað komið en það var engin skipulögð 

ferð frá Sólheimum og því áttu ekki margir kost á að koma. Þegar upp var staðið var þessi 

dagur mjög ánægjulegur og hafði okkur tekist að koma rödd heimilismanna á Sólheimum út 

fyrir Sólheima og á List án landamæra. 
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Niðurstöður og umfjöllun um markmið 
 

 
Er heimilisfólk á Sólheimum hinn þögli hluti heimsins? Hvað er að vera þögull? Hefur 

heimilisfólk á Sólheimum rödd? Hvað er að hafa rödd? Skiptir máli að hafa rödd? Þessar 

spurningar og margar fleiri hafa fylgt mér í þessu verkefni sem hér hefur verið lýst og ég 

er viss um að það eru ekki til einföld svör við þeim. Kemur röddin alltaf frá talfærunum? 

Hvaðan kemur hún?  

Fólk tjáir sig á mjög mismunandi máta. Það kom mér kannski ekkert verulega á óvart, ég 

hafði tekið eftir því áður. En það var vinnan með heimilisfólkinu á Sólheimum sem gerði 

mér þennan mun ljósari. Í samfélagi þar sem svo margir ólíkir einstaklingar með svo 

fjölbreyttan tjáningarmáta eru samankomnir verður margbreytileiki mannlífsins skýrari.  

Ég komst líka að því að það er sama hvað við höfum mikið fyrir því að tjá okkur, við 

viljum öll og höfum öll eitthvað til málanna að leggja, við viljum vera með í því að skapa 

samfélagið, skapa það líf sem við lifum. 

Markmið verkefnisins var að kanna leiðir til þess að koma sjónarmiðum eða rödd tiltekins 

hóps á framfæri og hverju aðferðir listgreina fá áorkað í því augnamiði að láta þessar raddir 

hljóma. 

Hvað þarf til þess að koma rödd eða sjónarmiðum okkar á framfæri? Niðurstaða mín var sú að 

það er hægt að koma rödd okkar á framfæri á margvíslegan máta. Með orðum eins og við 

þekkjum svo vel, löngum ígrunduðum setningum, eða bara einu og ekki síður ígrunduðu orði, 

orði sem hópur hefur sammælst um í lýðræðislegri umræðu, með myndum sem eru teiknaðar, 

málaðar, saumaðar, prjónaðar, með handverki úr tré eða með dansi, tónlist, leiklist og svo 

mætti lengi telja. 

Samvinna öðlaðist nýja merkingu fyrir mér á meðan á þessu verkefni stóð. Á Sólheimum fær 

heimilisfólk að sinna því sem það hefur áhuga á og getu til. Þar sem getan bregst koma aðrir 

einstaklingar inn og leysa þá þætti og þannig er unnt með samvinnunni og samhjálp að láta 

rödd hvers og eins hljóma.  

Fjölbreytileikinn gerir það að verkum að við förum ólíkar leiðir til þess að koma sjónarmiðum 

okkar áfram og við verðum að krefjast þess að allir fái þau tækifæri sem þarf til þess að láta 

rödd sína hljóma.  
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Listgreinar eru vel til þess fallnar að koma skoðunum okkar og hugmyndum á framfæri. Fáar 

greinar hafa úr svo margbreytilegum verkfærum að velja en einmitt listgreinar. Þær eru vel til 

þess fallnar að koma hugmyndum okkar og sjónarmiðum áleiðis og til þess að tjá tilfinningar 

okkar. Þegar sköpunarkrafturinn  er virkjaður er allt hægt. 

Bolirnir með skilaboðum heimilismanna vöktu athygli og er áformað að halda áfram með það 

verkefni sem söluvöru. Er því ekki hægt að segja annað en að þetta verkefni heimilismanna 

hafi skilað árangri getu til aðgerða sem muni halda áfram að þróast og láta raddir þeirra 

hljóma um ókomna tíð. 
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Lokaorð 
 

 

Hinir fimm grunnþættir nýrrar menntastefnu, læsi í víðum skilningi, jafnrétti, lýðræði og 

mannréttindi, skapandi starf og menntun til sjálfbærni voru sem rauður þráður í þessu 

verkefni. Til þess að nálgast þessa þætti þarf hver einstaklingur að vera læs á umhverfi sitt og 

samfélag. Þegar við tjáum okkur um málefni eins og jafnréttismál, um mannréttindi eða um 

sjálfbæra þróun erum við knúin til þess að rýna í umhverfi okkar og það samfélag sem við 

lifum í. Lýðræði þarf að læra eins og áður sagði.Við verðum að temja okkur félagslega hæfni 

til þess að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi og lýðræðislegum aðferðum og með samræðu og 

hópavinnu getum við þjálfað þessa hæfni og orðið virkir þegnar í lýðræðislegu samfélagi, þ.e. 

með því að læra í lýðræði en ekki bara um lýðræði.  

Með verkefninu hafa augu mín opnast fyrir margbreytileika íbúa Sólheima og hefur vinna 

með þeim stækkað sjóndeildarhring minn og staðfest hve mikilvægt það er að raddir allra fái 

að hljóma í upplýstu lýðræðislegu samfélagi. 

Öll höfum við okkar rödd, við verðum að hlusta hvert á annað, eiga í samræðu, og taka 

þátt í umræðunni, taka þátt í að móta samfélagið þannig að það verði gott samfélag fyrir 

alla, fjölbreytt og áhugavert. 
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Viðauki 1. 
Ferli verkefnis frá hugmyndafundi til sýningar. 
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Viðauki 2. 
Grafísk verk á tíu boli. 

 
 


