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Ritgerðin er unnin á meistarastigi í Listkennslu við Listaháskóla Íslands undir leiðsögn 

Unnar Óttarsdóttur. Þakka ég henni fyrir góða leiðsögn og utanumhald í gegnum allt ferlið. 

Fjölskylda mín fær þakkir fyrir stuðning, hvatningu og mikla þolinmæði. Sérstakar þakkir fá 

systir mín Sveinbjörg Pálmarsdóttir, kærasti minn Magnús Bjarnarson, dóttir mín Hugrún 

Júlía Gunnarsdóttir og faðir minn Pálmar Magnússon. Ásthildi Jónsdóttur færi ég þakkir 

fyrir leiðsögn og velvilja. Samnemendur mínir og kennarar í Listkennsludeild Listaháskóla 

Íslands 2011-2014, fá  þakkir fyrir samfylgdina. Guðrúnu Hallgrímsdóttur iðjuþjálfa á 

Hrafnistu í Hafnarfirði þakka ég fyrir gott samstarf. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

nemendum sem tekið hafa þátt í leirmótunar námskeiðum undir minni leiðsögn, án þeirra 

hefði verkefnið ekki orðið að veruleika.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Ágrip 

Efri árin, árstíð sköpunar. 

Meistaraverkefnið fjallar um hönnun og framkvæmd námskeiða í leirmótun fyrir aldraða. 

Markmið verkefnisins er að gera athugun á því  hvort aldraðir valdeflist og almenn velsæld 

þeirra aukist við þátttöku í sjálfssprottinni og námsmiðaðri leirvinnu. Fræðilegur bakgrunnur 

námsskeiðanna felst m.a. í niðurstöðum rannsókna Gene D Cohen, varðandi möguleikanna til 

skapandi tjáningar á efri árunum og í hugmyndum um valdeflingu. Jafnframt byggja 

námsskeiðin á fullorðinsfræðslu (e. androgogy), nálgun listmeðferðar í tengslum við 

leirmótun og á vinnu með minningar. Tekin voru viðtöl við þátttakendur og niðurstöður gefa 

til kynna aukna valdeflingu og almenna velsæld þátttakenda.  Verkefnið sýnir fram á gildi 

faglegrar listkennslu fyrir aldraða. Getur það orðið hvati að því að kennsla í sjálfssprottinni og 

námsmiðaðri listsköpun fyrir aldraðra öðlist fastan sess í öldrunarþjónustu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

Old age, the creative season. 

This masters thesis is about the making of and execution of clay workshops for the aged. The 

purpose of the study is to find out, if participation in a spontaneous and educationally oriented 

clay workshop, has an empowering impact on the aged and if it adds to they´re general 

wellbeing? The theoretical part of the thesis consist primarily of Gene D Cohen´s conclusions 

from his researches, on creativity and aging, and of theories concerning empowerment. Also 

on androgogy, the view of art therapy relating to claywork, and work with memories. 

Interviews were taken with the participants after the workshops and results indicated that the 

participants gained empowerment and increased general wellbeing from participating in the 

workshops. The study can be used to promote the implementation of spontaneous and 

educationally oriented clay (and art) workshops in the geriatric field. 
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Magnús Pálsson er virkur gjörningalistamaður á áttugasta og fjórða aldursári.  

       

 

1. Inngangur. 

Efri árunum má  líkja við ferðalag inn í nýja árstíð. Ferðalangarnir eru almennt fullmótaðir og 

þroskaðir einstaklingar. Ef sköpunarkraftur þessa aldurshóps fær eðlilegan farveg, geta seinni 

ár lífsins verið tímabil frjórrar og skapandi tjáningar. Öll búum við yfir margvíslegum 

möguleikum til vaxtar og þroska allt til æviloka. Til að skapandi kraftar og hæfileikar aldraðra 

fái birtingu þarf að viðurkenna tilvist möguleikanna sem eldri einstaklingar búa yfir til 

sköpunar. Jafnframt þarf að skapa tækifæri og leiðir fyrir frjóa tjáningu aldraðra.  

       Verkefnið sem hér er fjallað um fólst í þremur leirmótunar námsskeiðum fyrir aldraða, 

þar sem unnið var m.a. með minningar þátttakenda. Námsskeiðin voru framkvæmd á 

dvalarheimili Hrafnistu í Hafnarfirði. Þátttakendur voru, ýmist íbúar á dvalarheimilinu eða úr 

blokkunum við Hrafnistu. Þátttakendur sem luku námsskeiðunum voru sex. Tveir tóku þátt í 

tveimur námsskeiðum.  

       Markmiðið með verkefninu var að þróa og framkvæma námsskeið í leirmótun fyrir eldri 

einstaklinga. Á námsskeiðunum var leitast við að valdefla þátttakendur og stuðla að aukinni 

almennri velsæld þeirra og bættum lífsgæðum. Var það gert með því að leggja áherslu á 

eftirfarandi fjóra þætti. 

       Valdeflingu þátttakanda; að efla tilfinningu þeirra fyrir því að hafa stjórn og vald yfir sínu 

viðfangsefni, eða leirvinnunni sem yfirfærist á aðra þætti í lífi þeirra. 

       Sjálfssprottna listsköpun, þar sem stuðst var við nálgun listmeðferðar og hugmyndir 

Gene, D. Cohen. Tilgangurinn var að skapa þátttakendum tækifæri til að komist í snertingu 

við sitt innra landslag og tilfinningalíf gegnum leirmótun. Einnig að virkja sköpunarkraft og 

sköpunargleði þátttakenda og hvetja þá til persónulegrar tjáningar gegnum miðilinn. 
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       Minningavinnu, sem ofin var inn í vinnuferlið, með það að markmiði að efla sjálfsvitund 

og sjálfsstyrk. Jafnframt að virkja hugarstarf og þjálfa minni með því að rifja upp liðna 

atburði og minningar í hóp. Stuðlar minningavinna af þessu tagi að félagslegri virkni, lífsgleði 

og sátt við eigin tilveru. 

         Námsmiðaða nálgun, sniðna að þörfum eldri fullorðinna, þar sem stuðst var við 

kenningar fullorðinsfræðslu. 

       Kaus ég að fjalla um listkennslu aldraðra í ritgerðinni vegna þess að hvorutveggja 

listsköpun og aldraðir hafa ofist inn í mín fullorðinsár eins og dyntóttur rauður þráður. Einnig 

vegna þess að ég vil dýpka skilning minn og þekkingu á þá nálgun í listkennslu sem mætir 

þörfum og áhuga eldri fullorðinna nemenda. Með hönnun og framkvæmd námsskeiðanna, vil 

ég koma til móts við áhuga og þarfir fólks af elstu kynslóðinni og jafnframt mæta aukinni þörf 

í samfélaginu fyrir þróun á fjölbreyttum listrænum og skapandi athöfnum fyrir aldraða.  

       Rauði þráðurinn, sem nefndur var hér að ofan, fór að taka á sig mynd þegar ég var í 

kringum tvítugt. Þá fékk ég starf við aðhlynningu (sem gangastúlka) á Vífílsstöðum í nokkra 

mánuði. Þar kynntist ég því hvernig tilvera öldunga á hjúkrunarheimili gengur fyrir sig. Að fá 

innsýn inn í líf þessara öldnu einstaklinga og skynja hvernig hver og einn átti sína einstöku 

sögu í veröld sem var ekki lengur til, vakti hjá mér áhuga á viðfangsefninu. Ég varð forvitin 

að vita hvað bjó að baki þessu hruma, rúnum rista og oft hjálparvana yfirborði. Hver var 

manneskjan fyrir innan? Hver höfðu hennar hlutverk verið? Frá hverju hafði hún að segja? 

Veraldlegu hlutirnir sem fylgdu gamla fólkinu vöktu líka forvitni og spurningar svo sem 

flíkurnar með fornlegum hnöppum og mynstri, sokkabelti og myndir í gamaldags römmum, af 

uppstilltu, alvarlegu fólki í einkennilegum fötum. Mér rann til rifja hvernig fólkinu hafði verið 

kippt útúr sínu eiginlega umhverfi og hrúgað saman, hvernig það var uppá náð og miskunn 

starfsfólksins komið og hvað það hafði lítið val um það hvernig það hagaði sínu lífi.         

       Sex árum síðar fór ég í Myndlista og Handíðaskólann og nærði þar áhuga minn á 

skapandi tjáningu með formum og litum gegnum hina ýmsu miðla sjónlista. Þegar rúm 

tuttugu ár höfðu liðið frá aðhlynningarstarfinu á Vífilsstöðum, hóf ég að kenna leirmótun á 

Hrafnistu í Hafnarfirði, árið 2008. Var ég  þá komin á stað sem mér fannst áhugaverður, þar 

sem ég vann með öldungum í því að tjá sig á skapandi hátt gegnum leirinn. Í leirmótunar 

kennslunni komst ég að því að til að laða fram listamanninn í eldra fólkinu virkaði oft best að 

höfða til minninganna.  

       Hef ég starfað sem sjúkraliði, af og til í mörg ár og í gegnum það starf orðið meðvituð um 

ákveðna valdsviptingu sem margt gamalt fólk upplifir á öldrunarheimilum. Þar sem 

ákvörðunar valdið og ábyrgð á daglegum athöfnum hvílir mikið til í höndum starfsfólks og 
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valkostir í daglega lífinu eru takmarkaðir. Fólk sem býr á öldrunarheimilum þarf iðulega að 

laga sig að skipulagi heimilisins m.a. að fara í bað á vissum tímum, borða á settum 

matmálstímum, þann mat sem er á borðum og sitja til borðs með ókunnugu fólki. Er þetta 

meira áberandi þar sem heimiliseiningar eru stórar. Rannsóknir sýna fram á að þegar 

ákvörðunarvald og ábyrgð einstaklings í daglegu lífi skerðist á slíkan hátt og ef honum 

bjóðast ekki hlutverk í stað þeirra sem hann missir, verður fólk óvirkt. Í framhaldi af því fylgir 

oft þungyndi og kvíði. Þess vegna, lagði ég í mínu fyrra starfi við leirmótunarkennslu, áherslu 

á að valdefla þátttakendur, án þess að vinna útfrá hugtakinu sem slíku. Það gerði ég m.a. með 

því að fjölga valmöguleikum einstaklinga við vinnuna, eins og hægt var, hvetja til 

frumkvæðis, nota hugmyndavinnu til að þróa eigin hugmyndir og nýta eigin reynsluheim í 

leirmótuninni. 

       Í ritgerðinni er fjallað um margvísleg jákvæð áhrif þess að ástunda listsköpun á efri árum 

og leita ég svara við því hvort og þá hvaða máli, það skiptir fyrir aldrað fólk, að því standi til 

boða sjálfssprottin og námsmiðuð listkennsla (í þessu tilviki leirmótun). Jafnframt vil ég gera 

athugun á því hvort að slík kennsla hafi valdeflandi áhrif, auki almenna velsæld og bæti 

lífsgæði þátttakenda. 

       Í mínu fyrra starfi við leirmótunarkennslu, rak ég mig á að víða er pottur brotinn, hvað 

varðar listkennslu aldraðra hérlendis. Á þeim stöðum þar sem öldruðum er boðin listkennsla 

heyrir það til undantekninga ef kennari hefur myndlistabakgrunn og/eða er fagmenntaður 

sjónlistakennari. Yngri aldurshópar hafa aðgengi að listkennslu í gegnum skólakerfið og síðan 

bjóðast námsskeið á ýmsum vettvangi m.a. í Myndlistaskóla Reykjavíkur. Þegar fólk stígur 

yfir starfsloka þröskuldinn og hefur meiri tíma til að sinna hugðarefnum sínum eru meiri líkur 

á að því bjóðist föndur en listkennsla, eins og staðan er í dag. Ein af ástæðunum er sú að 

fjármagni er ekki varið til að manna stöður sjónlistakennara á þjónustumiðstöðvum fyrir elstu 

þjóðfélagsþegnana. Tel ég að fordómar tengdir eldra fólki ásamt æskudýrkun í  þjóðfélaginu, 

komi þar við sögu. Svipaða sýn má greina í orðum Sigurðar Kristinssonar, prófessors við hug 

og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri hér á eftir:  

        Ef hin öldruðu eiga að meta sjálf sig að verðleikum verður sam- 
         félagið einnig að gera það, t.d. með því að þiggja leiðsögn,  
         ráðleggingar og fróðleik hinna öldruðu í stað þess að ýta þeim 
         til hliðar eins og hverju öðru ónýtu drasli. Æskudýrkun nútímans 
         ógnar farsæld hinna öldruðu því hún ýtir undir óánægju þeirra  
         með skertan þrótt og gamallegt útlit. (Sigurður Kristinsson, 2007). 
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Hefur föndurmenning  lengi verið viðloðandi öldrunarstofnanir hérlendis. Kemur hún fram í 

því að vísað er í handverk og listsköpun aldraðs fólks sem „föndur“. Þá er litið á ástundunina 

sem dægrastyttingu, eitthvað til að dreifa huganum og drepa tímann. Eflaust hentar þessi 

framsetning sumum en þetta er ekki fagleg listkennsla né innihaldsrík og felst í henni lítill 

metnaður gagnvart elstu kynslóð íslendinga.           

       Finnst mér komin tími til að sýna elstu kynslóðinni þá virðingu sem hún á skilið og lyfta 

listsköpun þeirra upp á sama plan og listsköpun annarra aldurshópa. Verja þarf fjármagni í að 

manna stöður listkennara á þjónustumiðstöðvum aldraðra, bjóða uppá sjálfssprottna og 

námsmiðaða listkennslu og mismuna ekki listsköpun og sköpunarþörf fólks á mismunandi 

aldri. Framlag mitt á vogarskálar þessa jafnræðis er verkefnið sem ég hef unnið með 

öldruðum í leirmótun og kynni í næstu köflum.   

        Samanstendur ritgerðin af  5. köflum. Í öðrum kafla er rætt um hugmyndafræðina sem 

liggur til grundvallar verkefninu. Í þriðja kafla er umfjöllun um verkefnið, sem fólst í þremur 

námskeiðum í leirmótun fyrir aldraða. Fjórði kafli fjallar um viðtöl sem tekin voru við 

þátttakendur af námsskeiðunum, úrvinnslu úr viðtölunum og þemu sem mynduðust við 

greiningu, sem sett eru í samhengi við undirliggjandi hugmyndafræði námskeiðanna. Þar er 

einnig rætt um lærdóminn sem dreginn er af námsskeiðunum. Í lokakaflanum er fjallað um 

niðurstöður og framtíðarsýn. Í fylgiskjölum má finna; yfirlit yfir „huglása“, skjöl sem 

þátttakendur fengu afhent á námsskeiðunum, brot úr dagbók, og dæmi um kennsluskipulag. 
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Louise Bourgeois skapaði sín bestu verk eftir áttrætt og sýndi verk sín í Tate Modern safninu í London á 

nítugasta og sjötta aldursári. 

 

     
 
   

2. Öldrun og sköpun. 

Tuttugasta öldin hefur verið nefnd öld æskunnar og er það lýsandi fyrir tíðaranda og áherslur 

samfélagsins á síðari hluta aldarinnar. Þegar amma var ung (og langamma), voru ýmis 

samfélagsleg gildi í heiðri höfð, þar á meðal voru; samhjálp, heiðarleiki, nægjusemi, hógværð, 

ráðdeild og gestrisni. Til dæmis um það voru; samhjálp við barnauppeldi og sveitastörf og 

samvinnufélög þess tíma, svo sem kaupfélögin. Á seinni hluta síðust aldar og á núverandi öld, 

hafa slík gömul gildi hopað fyrir hugmyndum markaðshyggju, þar sem hver er sjálfum sér 

næstur. Hraði og örar breytingar einkenna nútíma samfélag, tækni úreldist hratt og það sem er 

gamalt þykir ekki fínt. Ætla mætti að slík viðhorf yfirfærist á mannfólkið, samanber að þroski, 

fróðleikur, kunnátta og viska elstu kynslóðarinnar er lítill gaumur gefinn og virðist vera sópað 

undir teppi samtímans.  

       Ef við lítum til baka aftur í aldir, sjáum við að í sumum menningar samfélögum fyrr á 

tímum, var almennt talið æskilegt að eldra fólk sneri sér að listsköpun, til að mynda á Indlandi 

til forna. Í Kína á Konfúsíusar tímanum, tíðkaðist það ennfremur, að fræðimenn hættu 

snemma atvinnuþátttöku og gáfu sig alfarið að listiðkun; listmálun, kalligrafíu og ljóðlist. Á 

meðal verka öldunga, í Kína og einnig í Japan, eru þó nokkur verk, sem almennt eru talin til 

bestu listaverka þjóðanna (Munsterberg, 1983). Ýmsir undirliggjandi þættir gætu hafa stuðlað 

að þessari velgengni. Tel ég þar einna mestu skipta að verkin endurspegla kjarna heillar 

mannsæfi. Samansöfnuð lífsreynsla, viska, kunnátta og þroski öldunga, hefur því  skilað sér í 

verkunum. Yngri listamenn hafa ekki aðgang að samskonar persónulegri reynslu.  

         Margir listamenn hafa náð sínum hápunkti seint á ævinni. Dæmi um slíka eru: Sofocles, 

Michaelangelo, Goethe og Verdi sem skópu sum af sínum bestu verkum þegar þeir voru 
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gamlir menn (Balkema, 1986). Immanuel Kant, skifaði það sem talið er hans besta 

heimspekirit, þegar hann var 74 ára gamall. Frank Loyd Wright var kominn yfir áttrætt þegar 

hann hannaði hið fræga Guggenheim safn og svo má lengi telja (Munsterberg, 1983). Margir 

íslenskir alþýðulistmenn hafa blómstrað á efri árum. Má þar nefna útskurðar listamanninn 

Sæmund Valdemarsson og listmálarana Sigurlaugu Jónasdóttur, Eggert Magnússon, Grímu, 

Karl Einarsson Dunganon og fleiri. Ævisagnaritun er annað listform sem margir hafa fundið 

sig í á efri árum. Listsköpun elstu kynslóðarinnar er nokkuð sem ekki hefur fengi nægilega 

umfjöllun og var það ein af ástæðunum fyrir því að ég valdi þetta verkefni.   

        Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um kenningar fræðimanna sem snúa að 

öldrunarferlinu. Einnig verður rætt um minningavinnu og persónumiðaða nálgun. Þá verður 

fjallað um fræðslu fullorðinna og valdeflingu eldri einstaklinga í samhengi við listsköpun. 

Ennfremur verður fjallað um leirmótun og nálgun listmeðferðar í tengslum við slíka vinnu. 

Að lokum verður rætt um sköpun í samhengi við öldrun og um möguleikana til skapandi 

tjáningar sem búa í efri árunum. 

 

2.1. Öldrun.  

Á tímabilinu milli sextándu aldar og fram á seinni hluta tuttugustu aldar voru efri árin 

fjarlægð frá sínum eiginlega stað sem hluti af andlegu ferðalagi lífsins og endurskilgreind sem 

vandamál fyrir vísindi og læknisfræði til að leysa. Þó að slík viðhorf séu enn viðloðandi 

sumstaðar, eftir því hvaða menningarlegu, hagfræðilegu og félagslegu sjónarmið eru ríkjandi, 

byrjaði þessi sýn smán saman að breytast á seinni hluta nítjándu aldar. Samhliða því að fólk 

var farið að lifa lengur og hafa það betra í ellinni fór að vaxa áhugi fræðimanna á að kanna 

mannlega reynslu þess að eldast. (Cole og Winkler, 2004). 

2.1.1. Öldrunarkenningar. 

Öldrun er flókið fyrirbæri sem samanstendur af mörgum þáttum. Hafa kenningar verið settar 

fram til þess að skilja fyrirbærið og einfalda. Þrjár helstu öldrunarkenningar sem nú er stuðst 

við komu fram um og eftir miðja síðustu öld. Sú fyrsta í röðinni er Hlédrægniskenningin (líka 

nefnd afvirknikenningin), sem segir að manninum sé eiginlegt að draga sig í hlé eftir því sem 

líður á ævina. Þá dragi hann sig í hlé frá tengslum sínum og skuldbindingum við samfélagið. 

Hugmyndin um hið áhyggjulausa, friðsæla elliheimili er hugsað sem ákjósanleg lausn í ellinni 

útfrá kenningunni (Cumming og Henry, 1961). Næst er Athafnakenningin en hún bendir á að 

lífshlaup fólks sé aðdragandi og undirbúningur ellinnar. Fólk reyni að vera virkt eins lengi og 

það getur með því að halda í lífsstíl sinn og lifnaðarhætti og þá sjálfsmynd sem það hafði fyrir 
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og eftir miðjan aldur. Hugmyndin um virkni einstaklingsins er fylgjandi því að aldraðir geti 

búið sem lengst heima með félagslegum stuðningi hins opinbera og er í andstöðu við friðsæl 

elliheimili (Havighurst, 1963). Þriðja kenningin er Samfellukenningin, sem segir að 

manneskjan komi sér upp og þrói með sér ákveðnar venjur, siði, viðmót og félagsleg 

samskipti frá bernsku. Manneskjan þrói einstaka skapgerð eða persónuleika sem gerir hana 

frábrugðna öðrum. Samfellukenningin leggur áherslu á að vellíðan fólks á efri árum sé undir 

því komin að fólk geti haldið í lífsstíl sinn og þá lifnaðarhætti sem það hefur tamið sér, án 

þess að þurfa að breyta miklu. Mælir kenningin gegn því að aldraðir séu óvirkir inni á 

öldrunarstofnunum. Litið er svo á að það sé samfella í æviferlinum og að ellin ætti ekki að 

slíta hana. Kenningin bendir á að fjölbreytt úrræði skuli veitt öldruðum því að þá geti hver og 

einn valið sér lausn sem henti  persónulegum þörfum (Neugarten, 1964). Ofannefndar 

kenningar eru af mörgum taldar of einfaldar því taka verði frekara tillit til þátta, svo sem innri 

gerðar einstaklinga, heilsufars og lífsreynslu en gert er. Ytri aðstæður eins og umhverfi, 

félagslegir þættir, menning samfélags og tíðarandi hafa einnig áhrif á líf fólks (Jón Björnsson, 

1993;  Riley, Foner og Riley, 1999;  Philipson og Baars, 2007).  

       Á fyrrihluta tuttugustu aldar beindust rannsóknir á þroskaferli mannsins fyrst og fremst að 

bernsku. Sálfræðingurinn Jean Piaget setti fram kenningar sínar um vitsmunaþroska mannsins 

á þessum tíma og taldi hann að þroskinn staðnaði á fullorðinsárum og hæfist þá smátt og 

smátt tæring. Sigmund Freud sem hafði gríðarmikil áhrif á sálfræðikenningar tuttugustu 

aldarinnar tók í sama streng og Piaget og taldi að um fimmtíu og fimm ára aldurinn, vantaði 

upp á mótunarleika hugrænna ferla sem nauðsynlegir væru í sálmeðferð. Sagði hann jafnframt 

að gamalt fólk gæti ekki lært. Það er kaldhæðnislegt að Freud var fimmtíu og fimm ára þegar 

hann skrifaði ofanritað, 1907, en hann skrifaði sum af sínum bestu verkum eftir 65 ára aldur. 

Ennfremur var Oedipus Rex, meistara verk Grikkjans Sofoclesar sem Freud byggði 

brautryðjanda kenningu sína í sálgreiningu á, skrifað þegar Sofocles var sjötíu og eins árs 

(Cohen, 2009). Erik Erikson var einn fyrsti fræðimaðurinn sem hélt því fram að einhvers 

konar þróun ætti sér stað allt æviferlið. Taldi hann lífið vera þrungið tilteknum átökum á 

vissum þroskaskeiðum. Gerði kenning hans ráð fyrir átta þrepum sálfélagslegar þróunar 

mannsins og var hvert og eitt skilgreint með vanda sem þyrfti að leysa. Aðeins eitt þroska 

þrep átti við eftir  miðaldur og til æviloka. Síðasta þroskaþrepið í kenningu Erikson fjallar um 

efri árin, þegar fólk stendur andspænis dauðanum og finnur þörf fyrir að vinna úr reynslu fyrri 

þroskastiga og öðlast skilning á tilgangi lífs síns burtséð frá  mistökum og vonbrigðum. 

Erikson hélt því fram að þeim sem tækist að vinna úr síðast stiginu myndu skynja tengsl við 

sér yngi kynslóðir og vilja deila reynslu sinni og visku með þeim. Fjallaði Erikson, ásamt 
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samstarfsmönnum sínum einnig um ávinning þess fyrir aldraða að ástunda listsköpun í hóp 

sem byggir upp samstöðu og samfélag og fjölluðu þeir sérstaklega um örvandi áhrif 

listsköpunar á fjölbreytta skynjun (Eirkson, Erikson og Kivnick, 1986). Viðurkenndi hann á 

efri árum að kenning hans varðandi öldrun væri ófullnægjandi og að ferlið væri mun flóknara 

en hann hafi áður talið. 

        Lars Tornstram kom fram með nýja „stóra“ öldrunarkenningu, Öldrunarinnsæi 

(e.gerotranscendence), seint á níunda áratug síðustu aldar sem studdust við kenningar Erikson. 

Byggði hann hugmyndir sínar á viðtölum við aldraða en kenningin þróaðist í kjölfar þess að 

hann áttaði sig á að hugmyndir fræðimanna um öldrun og reynslugögn frá öldruðum sjálfum 

fóru ekki saman. Dró hann þá ályktun að fræðimenn gætu verið að yfirfæra gildi og væntingar 

„miðaldurs” yfir á aldraða til að skilgreina hvað væri „vel heppnuð öldrun”.  Gerir kenning 

Tornstram ráð fyrir að með aldrinum breytist grunnhugmyndir fólks smátt og smátt og leiði að 

lokum til breytinga á sjónarmiðum, frá efnishyggju og yfir í andlegan þroska, sem leiði 

yfirleitt til meiri lífsánægju. Taldi hann stöðuga þróun/þroska eiga sér stað á efri árum, 

andstætt við flestar fyrri öldrunarkenningar þar sem stöðugleiki og jafnvægi væru lykilhugtök 

fremur en breyting, vöxtur og þroski. Geinir Tornstram frá að einkennandi fyrir þá sem næðu 

langt í að þróa með sér öldrunarinnsæi, væri að endurskilgreina „sjálf“, endurmeta tengsl sín 

við aðra og  skilning sinn á grundvallar tilvistarlegum spurningum. Eftirfarandi þætti taldi 

hann m.a. einkenna öldrunarinnsæi: 

 að verða minna upptekinn af sjálfum sér. 

 minni áhugi á yfirborðslegum og óþarfa félagslegum samskiptum og meiri þörf fyrir 

jákvæða einveru og íhugun. 

 minni áhugi á veraldlegum gæðum.  

 aukin víðsýni og umburðarlyndi, samhliða því að rétt-rangt tvíhyggjuhugsun lætur 

undan síga. 

 ótti við dauðann hverfur og nýr skilningur á lífi og dauða kemur í staðinn. 

 aukin tilfinning fyrir því að vera hluti af stærri heild, andlegum veruleika og 

endurskilgreining á tíma, rúmi, lífi og dauða.  

 aukin tilfinning fyrir skyldleika við fyrri kynslóðir og þær sem á eftir koma. 

Segir Tornstrom öldrunarinnsæi vera þróunarferli og misjafnt hve langt aldraðir þróist í þá átt. 

Sjálf lífsreynslan, erfiðleikar, áskoranir, breytingar og missir, þroski fólk lengra í átt að 

þessum gildum. Segir hann jafnframt ákveðna þætti geta hindrað fólk í að ná þessum þroska 
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og vísar hann í því sambandi í sálfræðinginn Dr. Robert Peck; í fyrsta lagi, að samsama sig 

(það hver þú ert) starfsframa og starfi, í öðru lagi,  að verða mjög upptekin af líkamanum svo 

sem veikindum og verkjum og í þriðja lagi að verða upptekin af eigin sjálfi og geta ekki sætt 

sig við öldrun og dauða. Kenning Tornstram býður uppá valkost og viðbót við fyrri kenningar 

um öldrun. Hún beinir athygli að þroska, gagnkvæmum tengslum, visku og skilningi sem vex 

fram á löngu lífshlaupi. 

       Gene D, Cohen, var sérfræðingur í geðlækningum aldraðra og prófessor í heilbrigðis og 

atferlis vísindum. Ruddi hann brautina í rannsóknum á geðheilsu aldraðra og var jafnframt 

einlægur forvígismaður þeirra hugmynda að aldraðir gætu starfað á háu plani bæði hvað 

varðað vitsmuni og sköpun. Var hann nemandi Erikson og tók upp þráðinn þar sem kennari 

hans skildi við. Hann rannsakaði og tók ítarleg viðtöl við 3000 aldraða einstaklinga á sínum 

ferli og endurtók hann ferlið mörgu sinnum yfir árin. Byggt á rannsóknunum bar hann kennsl 

á fjögur ólík þróunarferli á efri árum sem hann nefndi:  miðaldursendurmat, frelsistímabil, 

samantekt og lokanúmer. Segir Cohen (2006), nýlegar rannsóknir á þróun mannsins sýna að 

við höfum innri drift eða hvata sem fóstra sálrænan þroska, gegnum allt æviskeiðið. 

Breytilegir eiginleikar hvatanna, birtast, líkt og sería þróunar þrepa á seinni hluta ævinnar og 

hvert nýtt þrep skapar nýjar innri aðstæður sem gera okkur kleyft að endurmeta líf okkar og 

reynslu með nýrri áætlun. Þetta áframhaldandi ferli leiðir af sér tækifæri til að uppgötva og 

virkja nýjar, skapandi hliðar innra með okkur og styrk sem við vissum ekki að við byggjum 

yfir (Cohen, 2006). 

        Miðaldursendurmat: Á sér yfirleitt stað snemma á fertugsaldri fram á seinni hluta 

sextugsaldurs. Mótast áætlanir og framkvæmdir tímabilsins af tilfinningu fyrir krísu eða 

köllun. Tímaskeiðið er kröftugt og einkennist af tjáningu á þeim mannlegu möguleikum sem 

við búum yfir. Fer þar saman getan til að nota innsæið, ásamt löngun til að skapa merkingu í 

lífinu. Hvati þessa skeiðs fyrir marga er að mæta í fyrsta sinn tilfinningunni fyrir eigin 

dauðleika.                 

       Frelsistímabil: Kemur yfirleitt fram frá miðjum sextugsaldri til miðs sjötugsaldurs. 

Áætlanir og framkvæmdir tímabilsins mótast af stígandi tilfinningu fyrir persónulegu frelsi til 

að tjá sín eigin viðhorf og framkvæma eftir eigin höfði. Tímabilið einkennist af innri rödd sem 

sem hvetur okkur og spyr, ef ekki núna þá hvenær? og af hverju ekki? og/eða hvað gætu þeir 

gert mér? Þessar kröftugu tilfinningar ýta okkur í þá átt að gera tilraunir með ný viðhorf til 

lífsins. Með meiri tíma við starfslok, fylgir nú upplifun ytra frelsis og tíma til að gera tilraunir 

með nýja hluti. Listsköpun er einn af aðalvalkostunum fyrir marga  
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       Samantekt: Birtist oftast seint á sextugsaldri og uppúr. Framkvæmdir og áætlanir 

tímabilsins mótast af löngun til að finna merkingu í eigin lífssögu. Horft er til baka, 

endurskoðað og dregið saman það sem hefur gerst. Ferlið kveikir á löngun og vilja til að 

miðla af eigin visku og reynslu. Sumir skrifa æviminningar sínar, aðrir verða virkir í 

samfélagsmálum, sjálfboðaliðar eða gefa til baka á annan hátt. Menn vilja gera upp sakir við 

aðra og klára það sem þeim finnst óklárað og nota til þess nýjar nálganir. 

       Lokanúmer: Getur þróast allt frá seinnihluta sjötugsaldurs til lífsloka. Hér mótast áætlanir 

og framkvæmdir af löngun til að endurstaðfesta aðalþemu eigin lífs, að opna á nýjar nálganir 

á þessi aðalþemu, ljúka við ókláraða hluti og gera upp sakir. Löngunin til að lifa vel hefur 

jákvæð áhrif á fjölskyldu og samfélag.  

       Studdist ég við kenningar Cohen og Tornstram í minni nálgun á námskeiðunum en báðir 

telja þeir stöðuga þróun/ þroska eiga sér stað á efri árum andstætt við flestar fyrri 

öldrunarkenningar. Skapandi vinna eins og fram fór á námskeiðunum þar sem unnið var 

sjálfssprottið útfrá minningum þátttakenda, hvetur til ígrundunar á eigin lífshlaupi og styður 

þannig við þá sálrænu og andlegu þróun/þroska sem á sér stað á efri árum, samkvæmt 

kenningu Tornstram. Einnig við kenningar Cohen um þá sálrænu þróun sem á sér stað á 

tveimur síðustu þróunarþrepum öldrunar, Samantekt og Lokanúmeri. 

2.1.2. Persónumiðuð nálgun innan öldrunarþjónustu.  

Persónumiðuð nálgun, beinist að aukinni sjálfsvirðingu aldraðra og því að þeir njóti sem mest 

frelsis til að haga lífi sínu eins og þeir kjósa. Jafnframt að þeir eigi að njóta virðingar sem 

einstaklingar með langt líf og reynslu að baki (Kitwood, 1997). Kenningin um persónumiðaða 

nálgun í öldrunarþjónustu á rætur sínar í kristinni siðfræði, hugmyndinni um manneskjuna í 

líki guðs (Kitwood, 1997) og siðfræði Kants. Taldi Kant manneskjuna hafa ómetanlegt gildi í 

sjálfu sér vegna mennsku sinnar, öfugt við hluti sem hafi verðgildi, skiptigildi eða notagildi. 

Því mætti aldrei koma fram við manneskju, sjálfan sig eða aðra, sem tæki til að ná einhverju 

markiði, heldur sem markmið í sjálfu sér (Kitwood, 1997). Kitwood skilgreinir 

„persónuheild“, þannig að hún verði til og viðhaldist fyrir tilverknað félagssamskipta og 

umhverfis. Þýðir það fyrir þá sem þjónusta aldraðra að þeir þurfa sérstaklega að skoða sjálfa 

sig, hegðun sína og framkomu. Ræðir hann einnig um vel þekkt sálrænt varnar viðbragð 

starfsfólks í umönnunarstörfum, í því skyni að verja eigið sjálf. Felst það í aðgreiningu á 

„okkur“, starfsfólkinu sem erum í grundavallaratriðum í ágætu lagi og „þeim“, 

skjólstæðingum, sem eru e.t.v. gamlir, veikir eða illa áttaðir. Slík afstaða og 

samskiptamunstur leiðir til afmennsku (e. depersonalizing), þar sem skjólstæðingurinn er 
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séður sem minna virði en annað fólk (Kitwood, 1997). Á framangreint jafnt við um 

minningavinnu sem og önnur störf með öldruðum.  

       Á námskeiðunum var ég meðvituð um ofangreint samskiptamunstur sem mismunar fólki. 

Var ég jafnframt vakandi fyrir að hlú að „persónuheild“ skjólstæðinga, eða að halda utan um 

persónuleikann.  

2.1.3. Minningavinna. 

Innan öldrunarþjónustu hérlendis er litið svo á að ein af grunnaðferðunum í persónumiðaðri 

umönnun sé að kynnast lífssögu hins aldraða til að styrkja persónuleg tengsl (Sigrún Huld 

Þorgrímsdóttir, 2008). Upp úr þeim jarðvegi er sprottin starfsemi sem hér er nefnd 

minningavinna. Minningavinna á rætur sínar að rekja til sálfræði og geðmeðferðar. Byggir 

minningavinna á þeirri hugmynd að nýta megi minningar aldraðra sem uppsprettu sátta og 

sjálfsstyrkingar (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2009).  

      Ýmiskonar nálgun má finna í minningarvinnu. Hér verður fjallað um algengasta form 

minningavinnu, sem er virkni með öldruðum. Þá hittist hópur aldraðra reglulega og rifjar upp 

minningar og einn eða tveir starfsmenn halda utanum starfið. Markmiðið með starfseminni er 

að sinna andlegum þáttum í heilsufari aldraðra einstaklinga m.a. að rjúfa einangrun, styrkja 

sjálfsmynd og veita ánægju (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2008).  Á umliðnum 40-50 árum 

hefur  skilningur farið vaxandi á mikilvægi þess fyrir aldraða að geta horft til baka, rifjað upp 

liðnar minningar og deilt þeim með öðrum (Gibson, 2006). Fyrir 1960 var annað uppi á 

teningnum en þá var ráðandi sú skoðun meðal fræðimanna á heilbrigðissviði að upprifjun 

minninga væri óæskilegt atferli hjá öldruðum. Í verst falli var upprifjun minninga talið  merki 

um sálrænar truflanir og bæri að halda því niðri og alls ekki hvetja til þess (Butler, 1963). Það 

var jafnvel staðhæft að fortíðarminningar gætu valdið eða aukið á þunglyndi hjá öldruðum og 

æskilegt væri að leiða athygli fólksins frá fortíðinni að dægradvöl eins og bingó eða 

handavinnu (Dobrov, 1984). Um miðjan áttunda áratuginn var því m.a. haldið fram af 

fagaðilum í öldrunarþjónustu í London að rangt væri að hvetja til upprifjunar minninga því að 

það hefði í för með sér að aldraðir næðu ekki að fóta sig í nútímanum. Grein sem 

geðlæknirinn Robert Butler skrifaði í tímaritið Psychiatry árið 1963 um að upprifjun minninga 

hefði jákvæða geðræna þýðingu fyrir aldraða, breytti viðhorfum fagfólks til minningavinnu 

með skjótum hætti, eins og Rose Dobrov minnist hér á eftir: 

 

                     Með djúpstæðum hætti frelsuðu skrif Butlers bæði gamla fólkið og 
                       hjúkrunarfræðingana, læknana og félagsráðgjafana; gamla fólkið fékk 
                       frelsi til að minnast, sakna, íhuga fortíðina og reyna að skilja hana.  
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                       Og við fengum frelsi til að hlusta og sýna minningum fólks þá virðingu 
                       sem þær verðskulduðu í stað þess að gera lítið úr þeim og beina fólki í  
                       bingó í staðinn (Dobrof, 1984, bls.xviii). 
 
 

Kenningar Erikson sem komu fram á sjónarsviðið árið 1950 (sjá kafla 2.1.1.) opnuðu leiðina 

til að líta á efri árin sem tímabil þroska og þróunar sem vert væri að rannsaka. Athygli manna 

beindist þá að minningum aldraðra og því atferli að rifja þær upp. Samhengiskenning Robert 

Atchley, sem sett var fram 1989, varð einnig hvati að því að farið var að vinna markvisst  með 

minningar. Samkvæmt henni notar einstaklingur fyrri reynslu sína til að túlka og koma lagi á 

það sem er að gerast i lífinu, þegar hann fer af einu æviskeiði yfir á annað, til dæmis að 

aðlagast öldrun (Atchley, 1989). Skipulega upprifjun minninga má rekja aftur til byrjunar 

sjöunda áratugsins. Hérlendis hófst minningavinna á tíunda áratug síðustu aldar og er nú 

fastur liður á mörgum öldrunarheimilum. Jafnframt hefur víða verið komið upp 

minningastofum í gömlum stíl, þar sem allt minnir á gamla tíma.  

       Upprifjun minninga getur styrkt sjálfsvitundina og hjálpað einstaklingnum að átta sig á 

hvert hann stefnir og hvaðan hann kemur. Getur slík upprifjun einnig skerpt á lífstilganginum, 

hvað hægt sé að læra af fyrri reynslu og jafnframt staðfest eigið mikilvægi gagnvart sjálfum 

sér og öðrum (Moberg, 2001). Upprifjun minninga er talin hafa mikil áhrif á gildi lífsins, 

sérstaklega á efri árum, einkum til að efla félagslega virkni, vináttu, sjálfsvirðingu og árvekni 

og minnka einangrun (Haight og Burnside, 1993). Einnig er hún talin efla sjálfstraust, auka 

aðlögun að elli og dauða og draga úr kvíða (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2009).  

       Hef ég komið að því starfi að halda utan um minningavinnu sem virkni með öldruðum og 

upplifað ávinninginn sem fólk hefur af slíkri vinnu, eins og rætt er um í kaflanum. Voru það 

þættir eins og sjálfsstyrking, lífsgleði og efling félagslegra tengsla. Ákvað ég því að tengja 

þætti úr minningavinnu við leirmótun á námskeiðunum.  

 

2.1.3.1. Minningakveikjur. 

Minningakveikjur eru notaðar til að örva minningar, ekki síst ef þátttakendur þjást af 

minnisskerðingu af einhverju tagi. Til þess að minningakveikjur og umræðuefni hitti í mark 

þurfa þær að hæfa þátttakendum á ýmsum sviðum, hvað snertir kynslóð, kynferði,  

menningarlegan og jafnvel landfræðilegan uppruna. Fólk úr afskekktri sveit hefur t.d.aðra 

reynslu en innfæddir Reykvíkingar. Æskilegt er einnig að huga að menntunarstigi og 

stéttaruppruna. Minningakveikjur geta verið byggðar á tungumálinu og töluðu máli en einnig 
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á skynfærunum. Dæmi um hið fyrrnefnda eru: Málshættir og gátur, sálmar, gamaldags orðalag 

og vörumerkjaheiti. 

Kveikjur sem byggja á að örva skynfærin geta beinst að: 

sjón t.d. gamlir munir og ljósmyndir. 

heyrn t.d. tónlist og ýmis dýrahljóð. 

snertiskyni t.d. dýr, sandur, ull, vatn, efni. 

lyktarskyni t.d. matur, epli, sælgæti, gamaldags læknislyf, hreinsiefni, tóbak. 

bragðskyni t.d. gamaldags sælgæti, gamaldags læknislyf. 

hreyfingu: t.d. leikir, gamaldags þvottaáhöld. 

       Kostirnir við að nota minningakveikjur eru að þær stuðla að skemmtilegri samveru, þær 

virkja fólk, þær höfða til margra skynfæra, sem er sérlega mikilvægt ef fólk hefur einhverja 

minnisskerðingu. Brydda má uppá umræðu til að hvetja enn frekar minningaflæðið (Sigrún 

Huld Þorgrímsdóttir, 2009). Einnig má nota efni úr náttúrunni sem minningakveikju en það að 

skynja náttúruna með öllum skynfærum og hlusta eftir tilfinningum og minningum er leið til 

að uppgötva og læra (DePorter, Reardon og Singer, 1999). 

       Minningakveikjurnar sem notaðar voru á námskeiðinu, byggðust mest á að örva 

skynfærin, þá helst sjónina með því að virða fyrir sér gamla hluti frá fyrrihluta síðustu aldar 

og eldri. Einnig var unnið með snertiskyn er þátttakendur handléku og snerta hlutina og 

náttúrukveikjurnar, þ.e, strá og ull.  

 

2.2. Fullorðinsfræðsla. 

Sigrún Jóhannesdóttir (2010) er reyndur fullorðinsfræðari. Hér verður vísað í handbók hennar 

um fullorðinsfræðslu. Á sjöunda áratug síðustu aldar, kynnti Bandaríski kennslufræðingurinn 

Malcolm Knowles ásamt fleiri fræðimönnum hugtakið „fullorðinsfræðsla“ (e.androgogy) og 

þá byltingakenndu hugmynd að fullorðnir læri öðruvísi en börn (Sigrún Jóhannesdóttir, 2010). 

Í kennslu barna annarsvegar, er kennarinn sá sem stýrir og tekur ákvarðanir um námið (þó svo 

að börn hafi ýmsa valkosti og séu jafnvel stundum höfð með í ráðum). Kennari fullorðinna 

nemenda hinsvegar, stýrir námi þeirra í samráði við þá. Í nýlegri bók Knowles (1998) er 

fjallað um grundvallarþætti fullorðinsfræðslu. Kemur þar m.a. fram að fullorðnir nemendur: 

 hafa þörf til að vita hversvegna þeir eru að læra, hvað á að læra og hvernig kennslan 

fer fram. Kannanir sýna að nemendur sem fá upplýsingar um efnisnotkun og að hvaða 
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árangri er stefnt í náminu ná bestum árangri. Þeir sem einnig fá að ráða einhverju um 

námsefnisval hafa einnig mestan áhuga á náminu.  

 eru sjálfstæðir og ábyrgir fyrir eigin námi og vilja hafa eitthvað um námið að segja. 

 hafa mjög breiðan bakgrunn og mismunandi reynsla og þekking krefst 

einstaklingsmiðaðrar kennslu. 

 hafa reynslu og þekkingu sem mikilvægt er að nýta sem auðlind í kennslu, og tengja 

námið við þeirra reynslu. Fyrri reynsla getur líka verið ókostur og þröskuldur í námi 

fullorðinna í formi fordóma, skoðana eða hugsanamunsturs sem kemur í veg fyrir að 

viðkomandi læri nýja hluti eða sjái hlutina með öðrum augum. Kallast þessir 

þröskuldar „huglásar”og má sjá yfirlit yfir þá helstu í fylgiskjölum (fylgiskjal A). 

 eru mjög fúsir til að læra það sem gagnast þeim.  

 líta á nám sem tæki til að leysa verkefni og vandamál í lífinu. Engu að síður hefur 

verið sýnt fram á að sterkasti hvati fullorðinna til náms er löngunin til meiri þroska og 

þekkingar og betra lífs.  

Við hönnun og skipulag kennslu þarf að huga að ytri og innri kennsluþáttum. Ytri þættir eru 

námsumhverfi m.a. hiti, lýsing, hentug námsgögn. Innri kennsluþættir eru m.a. líðan og 

tilfinningar þátttakenda, persónulegum markmið og fyrri kunnátta. Fram hefur komið að 

einnig er mikilvægt er að taka tillit til eftirfarandi þátta við skipulag og framkvæmd 

fullorðinsfræðslu:  

 þörf fyrir öryggi og leyfi til að gera mistök, því að sjálfstraust er oft lítið í byrjun.  

 tilhneigingu til að fara í varnarstöðu ef óöryggi er til staðar eða illa gengur. 

 nemendur koma með fyrirframmótaðar hugmyndir sem móta væntingar þeirra.  

 nemendur vilja nýta tímann vel.námsnálgun er skýr, fullorðnir hafa þróað ákveðnar 

námsnálganir t.d. sjónræna eða útfrá hlustun. 

Eldri fullorðnir geta glímt við ýmsar hindranir. Þar á meðal eru félagslegir þættir svo sem, 

sjálfsmynd og sjálfstraust, einangrun, missir maka og vina. Einnig takast aldraðir á við 

sálfræðilega þættir m.a. skort á námsáhuga, sjúkdóma, þunglyndi og kvíða. Er grunnurinn að 

fræðsluhönnun þekking á þörfum og aðstæðum námsmanna. (Sigrún Jóhannesdóttir, 2010). 

       Fullorðnir námsmenn vilja fá að vita hvað á að læra og hvernig námið fer fram, því fengu 

þátttakendur á námskeiðunum ljósrit með upplýsingum um það sem fram færi í tímunum, 

tímasetningar o.fl. (sjá fylgiskjal C og D). Þeir eru sjálfstæðir og vilja hafa eitthvað um námið 

að segja, m.a. þess vegna var unnið í samvinnu við nemendur. Unnið var einstaklingsbundið 
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til að koma til móts við breiðan og ólíkan bakgrunn. Mismunandi reynsla þátttakenda var nýtt 

sem hráefni í listsköpunina. Einnig var rætt um huglása til að gera þá meðvitaða og unnið á 

móti þeim með hvatningu. Unnið var að því að skapa öruggt andrúmsloft til að mæta 

mögulegu óöryggi (sjá kafla 2.2.1.). 

2.2.1. Hugmyndir Jane Wella. 

Jane Wella er virtur fullorðinsfræðari og rithöfundur. Í bók hennar, Learning to Listen, 

Learning to Teach (2002), kemur fram að hún lítur á námsferlið sem heildrænt og samþætt 

ferli, þar sem tillit er tekið til orku og andlegra þátta. Telur hún samtalið vera þá athöfn, sem 

mest hvetur til þess að raunverulegt nám eigi sér stað, bæði fyrir nemendur og kennara. Hún 

tekur þar undir með Paolo Freire en kennslufræðihugmyndir hans lögðu áherslu á mikilvægi 

samtals og þess að jafnræði og  gagnkvæm virðing ríkti milli kennara og nemenda (Freire). 

Setur Wella fram lögmál, sem grundvöll að fullorðinsfræðslu með áherslu á samtalið. Hér á 

eftir verður fjallað um hluta þeirra, sem eiga við um nám aldraða: 

        Þarfagreining: Fyrsta skrefið er þarfagreining, afla þarf upplýsingar um áhuga, þarfir og 

væntingar nemenda. Mætti t.d. hringja í þátttakendur fyrir námsskeið eða smala hópnum 

saman í kaffispjall.  

       Öryggi: Nám ætti að veita öryggi en jafnframt vera áskorun. Nemendur eru viljugir og 

ákafir að læra þegar þeir finna fyrir öryggi í kennslustofunni. Helstu þættir sem stuðla að 

öryggiskennd nemenda eru: 

 að kennari komi á framfæri þekkingu sinni og kunnáttu í byrjun kennsluferlis.  

 að markmið og skipulag séu skýr og vel framsett og í samhengi við þarfagreiningu. 

 að nemendum sé skipt í litla hópa, sem virkjar alla og skapar vellíðan. 

 samfella í náminu og endurtekning.  

 traust samband milli kennara og nemenda.  

Það sem brýtur niður öryggi nemenda er ef kennari hlustar ekki og viðurkennir ekki framlag 

einhvers. Segir Wella að þegar ótti og kvíði komi upp hjá einhverjum, þá lækki orkan hjá 

öllum í hópnum.  

       Traust: er undirstöðuatriði í samtals kennsluaðferð en aðferðin byggir á valddreifingu, 

samábyrgð og sanngirni. Traust samband milli kennara og nemenda byggir á virðingu, opnum 

samskiptum, hlustun og auðmýkt. Freire og Horton (1990), telja það byggja góðan grunn ef 

kennari er aðgengilegur strax á þarfagreiningastigi og bregðist við spurningum með virðingu 

og viðurkenningu í öruggu umhverfi og geri ekki upp á milli nemenda. 
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       Samhengi og samfella: þarf að vera í námsþáttum. Endurtekningar eru mikilvægar hjá 

fullorðnum nemendum til að styrkja námið, staðreyndir, hæfni og viðhorf. Framkvæmd má 

nota til að kanna þekkingu, kunnáttu og viðhorf, þannig að nemendur framkvæmi 

viðfangsefni með nýju þekkingunni og ígrundi síðan. Til að stuðla að valdeflingu þarf að 

virða ákvörðunarrétt nemenda. Námið fer fram í framkvæmdinni og ákvörðunartökunni.  

       Námsmarkmið: Nám felur í sér meira en vitsmunalegt nám. Það felur líka í sér að finnast 

eitthvað um námsefnið og að framkvæma eitthvað. Það er sama hvort verið er að læra um 

verðbréf, leirmótun eða að koma fram, alltaf þarf að huga að námsmarkmiðum. Á 

námskeiðunum var miðað við flokkunarkerfi Benjamin Bloom (1994), en samkvæmt honum 

skiptast mannlegir hæfileikar í 3 meginsvið; vitsmuna eða þekkingarsvið, viðhorfa og 

tilfinningavið og leiknisvið.   

       Einstaklingsmiðuð kennsla: Vinna þarf einstaklingsbundið út frá hverjum og einum 

nemanda, þannig að rödd allra heyrist og allar skoðanir séu viðurkenndar.  

       Þátttaka: Ekkert í alheiminum þroskast eða vex einangrað og við lærum saman og lifum í 

alheimi sem snýst um þátttöku (Danah Zohar, 1997). Teymisvinna/ samvinna, viðurkennir 

samkeppnisorku og þegar grannt er skoðað er merkingin í raun sú að keppa saman og 

uppbyggileg samkeppni er einmitt samvinna í námsferli. Wella segir að þegar við notum ekki 

samtalið í kennslu og hlutverk nemenda er að þegja og hlusta á kennarann, læri þeir að vera 

passívir, góðir starfsmenn. Þeir læra að þeir hafi ekki vald, nema til að hlýða. Það er ekki 

markmið fullorðinsfræðslu 

      Á námskeiðunum var byggt á grundvallaratriðum fullorðinsfræðslu og nálgunin sniðin að 

þörfum eldri fullorðinn.  Hóparnir voru litlir sem stuðlaði að öryggi og trausti en samt voru 

nógu margir til að skapa samtal. Samskipti byggðu á jafnræði kennara og nemenda og snerist 

um að læra saman.  

2.2.2. Huglásar. 

Stundum er mikilvægasta námið að aflæra eitthvað sem er orðið manni ósjálfrátt. Á það við 

um svokallaða „huglása“ sem eru algengir hjá fullorðnum námsmönnum. Mætti lýsa þeim 

sem innri þröskuldum sem birtast í formi fordóma (gjarnan gagnvart sjálfum sér), viðhorfa og 

hugsana sem halda aftur af okkur. Geta slíkir innri þröskuldar komið í veg fyrir að fullorðnir 

læri nýja hluti og sjái hlutina með nýjum augum (Sigrún Jóhannesdóttir, 2010). 

       Huglásar eru algengir meðal eldri fullorðinna nemenda í leirmótun. Koma þeir m.a.fram í 

hugsunum og athugsemdum á borð við „ ég er ekki svona hugmyndarík“, „ég hef ekkert vit á 

þessu“, „ ég kann ekki/ get ekki“ (sjá fylgiskjal A). Góður mótleikur er að ræða um tilvist 
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huglása. Virðist óöryggið gagnvart viðfangsefninu láta undan síga þegar sjálfstraust nemenda 

vex og þeir komast í gang með eigin sköpun.  

2.2.3. Tengsl fullorðinsfræðslu við velsæld á efri árum.  

Sýnt hefur verið fram á að það hafi jákvæð áhrif á lífsgæðin að sækja sér fræðslu á efri árum. 

Samkvæmt athugunum sem National Institute of Adult Continuing Education (NIACE) og 

Center for Research on the Wider Benefits of Learning, hafa gert, má finna skýra fylgni milli 

símenntunar og þess að vera virkur í samfélaginu, öðlast víðara sjónarhorn, eiga innihaldsríkt 

félagslíf og fara sjaldnar til læknis (McNair, 2007). Taka fleiri fræðimenn undir það, svo sem 

Norman og Hyland (2003). Greinileg fylgni hefur jafnframt komið í ljós í rannsóknum, á milli 

fræðslu fullorðinna og góðar geðheilsu (Clancy, 2007). Donald Hoffman var prófessor í 

myndlist, listmeðferðarfræðingur og kennari við Háskólann í Kentucky. Var hann einnig 

rithöfundur og fjallaði mikið um aldraða og listsköpun í skrifum sínum. Í bók hans; Lifelong 

Learning and the Visual Arts, er lögð áhersla á að öldruðum sé boðið uppá faglega 

myndlistakennslu. Taldi hann jafnframt að kennsla í listgreinum væri ein besta og áhrifamesta 

leið fyrir aldraða til að efla sjálfstraust og finna fyrir því að þeir væru einhvers megnugir. Í 

bókinni er varað við því að bjóða einungis uppá listsköpun í formi dægrastyttingar og föndurs. 

Taldi Hoffman slíka nálgun oft leiða til þess að fólkið upplifði djúpa tómleikatilfinningu, 

leiða og gremju (Hoffman, 1980). Bendir hann á að aldraðir eru vitsmunaverur og mælti með 

því að þeim væri sýnd tilhlýðileg virðing með listnámi fremur en föndri. 

       Á námskeiðunum var unnið námsmiðað og lögð áhersla á skapandi tjáningum.a. til að 

efla sjálfstraust og til að þátttakendur finndu hvers þeir væru megnugir. 

 

2.3. Valdefling. 

Valdefling er hugtak sem snýst um að efla vald einstaklings í eigin lífi og tengist það 

lífsgæðum og mannréttindum. Samkvæmt skilgreiningu Max Weber er vald, geta manns til að 

gera grein fyrir vilja sínum þrátt fyrir andstöðu annarra. Þættir á borð við slæm félagsleg og 

fjárhagsleg skilyrði geta hamlað fólki frá því að framkvæma í takt við getu sína og hæfni 

(Tew, 2006). Valdefling hefur í för með sér huglæga tilfinningu, sem í gegnum tengsl, ýtir 

undir sjálfsvirðingu, sjálfsákvörðunarrétt og sjálfsmat og hefur jafnframt áhrif á félagsstöðu. 

(Lord og Hutchinson, 1993). 

       Tilfinningin fyrir því að hafa vald eða stjórn í eigin lífi, leiðir til valdeflingar. Valdefling 

hefur þau áhrif að ef viðkomandi hefur komið sjálfum sér á óvart með getu sinni eða hæfni á 

einu sviði, þá yfirfærir hann tilfinninguna fyrir auknum sjálfsstyrk yfir á önnur svið lífsins. 
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Listgreinar hafa uppá að bjóða sum af bestu tækifærunum til að upplifa tilfinningu þess að 

hafa vald og stjórn. Listsköpun veitir endalaus tækifæri til að skapa eitthvað nýtt á 

fagurfræðilega sviðinu og bíður uppá gnótt upplifana af valdeflingu og fullnægju (Cohen, 

2006). Rannsóknir Rodin hafa jafnframt sýnt fram á samhengi góðrar heilsu á efri árum og 

athafna þar sem viðkomandi upplifir að hann sé við stjórn (Rodin, 1986). c.*(sjá kafla  2.5.1.). 

       Sáltaugaónæmisfræði (PNI), vísar til áhrifa hugans, miðlað gegnum heilann eða 

taugakerfið, á líkamann eða ónæmiskerfið.”PNI” hefur sérstaklega beint athygli að víxlverkun 

taugakerfisins og ónæmiskerfisins, ásamt tengslum milli hegðunar og heilsu. Grundvallað á 

rannsóknum “PNI” á áhrifum jákvæðra tilfinninga á ónæmiskerfið, var sýnt fram á tengsl 

jákvæðra tilfinninga við upplifun þess að hafa stjórn eða vald. Jákvæðar tilfinningar ræsa 

virkni í heilanum sem þá sendir boð til taugakerfisins um að framleiða fleiri hvít blóðkorn, 

sem eflir ónæmiskerfið að sögn Kiecolt-Glser (2002). d.*(Sjá kafla 2.5.1.)       

       Það hefur valdeflandi áhrif í för með sér, til langframa, að hafa ábyrgð og ákvörðunarrétt 

í eigin lífi, samkvæmt rannsóknum Langer og Rodin (1976). Það eflir jafnframt bæði heilsufar 

og líðan fólks að eiga val og að bera ábyrgð á daglegum athöfnum sínum. Í rannsókninni voru 

settir upp samanburðarhópar. Var annar hópurinn hvattur til að taka sjálfstæðar ákvarðanir um 

til dæmis, hvort þau vildu taka á móti gestum í sínu herbergi, eða ákveða sjálf hvaða 

bíómyndir þau vildu sjá. Jafnframt fengu þau plöntu til að annast um. Hinn hópurinn fékk líka 

plöntu en var sagt að starfsfólkið myndi annast um hana og var einnig sagt að starfsfólkið 

bæri ábyrgð á öllu sem sneri að gestum. Niðurstöður sýndu skýra og afdráttarlausa jákvæða 

breytingu á ýmsum þáttum hegðunar og tilfinninga sem voru athuguð, hjá hópnum sem fékk 

aukna ábyrgð umfram hinn hópinn (Langer og Rodin, 1976). Langer gerði sambærilega 

rannsókn á níunda áratug síðustu aldar á dvalarheimili, sem gaf svipaða niðurstöðu, eða að því 

meiri ábyrgð og ákvörðunarvald sem fólkið hafði, því minni líkur voru á að fólkið yrði 

þunglynt. Það varð jafnframt sjálfstæðara og ánægðara með sig. Ennfremur varð fólkið meira 

vakandi og gaf sér fleiri valmöguleika í daglegum athöfnum. Það er umhugsunarefni að 

rannsóknir sýna að 80% heimilismanna á öldrunarstofnunum hérlendis taka geðlyf og þar af 

tekur helmingurinn þunglyndislyf að staðaldri (Fréttablaðið, 6. september 2013.). Gefur það 

tilefni til að skoða stöðu aldraðra hérlendis m.a. í samhengi við valdeflingu.  

       Sigríður Halldórsdóttir, prófessor við H.A. hefur fjallað um hvernig heilbrigðisstarfsfólk 

geti stuðlað að valdeflingu sjúklinga, með framkomu sinni í samskiptum við þá. Segir hún það 

stuðla að valdeflingu að einstaklingur upplifi fulla þátttöku í samskiptum sínum við aðra og 

raunverulega umhyggju, ásamt fullri virðingu og kærleika og sé varnarleysi þá jafnframt eytt. 

Segir hún samskipti þá fara fram með eflandi samræðum þar sem báðir aðilar hafi tilfinningu 
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fyrir því að hafa fulla rödd (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Leggur Sigríður aðra merkingu í 

orðið valdefling, en hér hefur verið gert. Merkingin sem Sigríður leggur í orðið hér að ofan 

nálgast skilgreiningu Kitwood (1997) á því að stuðla að persónuheild (sjá kafla 2.1.2). Hér 

verður fjallað um valdeflingu í því samhengi sem áður hefur verið rætt um. Mun ég vísa í 

skilgreiningu Sigríðar Halldórsdóttur á valdeflingu í ritgerðinni með (S) á eftir orðinu. 

       Á námskeiðunum fólst valdeflingin í því að færa ábyrgð og ákvörðunarvald til 

þátttakenda eins og kostur var. Fengu þeir tækifæri til að upplifa vald og stjórn yfir eigin 

viðfangsefni á öllum stigum leirvinnunnar. Var jafnframt stuðlað að valdeflingu (S) 

þátttakenda með því að mæta þeim með jafnræði og virðingu. 

 

2.4. Leirmótun og nálgun listmeðferðar. 

Jarðleir, hefur verið grafinn úr jörðinni og notaður af manninum í praktískum tilgangi allt frá 

forsögulegum tímum en fyrstu þekktu ílátin voru úr leir. Í grein sálfræðingsins Michael Sholt 

og listmeðferðarfræðingsins Tami Gavron: Therapeutic Qualities of Clay-work in Art Therapy 

and Psychotherapy (2006), kemur fram að mörg menningar samfélög til forna, hafi notað 

leirhluti eða fígúrur úr leir, sem miðil til að tjá innri/trúarlegar víddir mannsins. Telja 

mannfræðingar leirmuni hafa gegnt þýðingarmiklu hlutverki í ýmsum töfra og helgisiðum. 

Má þannig rekja langt aftur í aldir, tengsl mótaðra leirmuna, með táknræna merkingu og innra 

lífs mannsins. Handmótuð leirverk nútímans geta endurspeglað þessi tengsl efnisins og innri 

vídda mannsins. Þessi tengsl eru m.a. kjarninn í listmeðferð, athöfn sem notar efnivið og 

aðferðir myndlistar til að fjalla um  innri veröld mannsins (Sholt og Gavron, 2006). 

     Leirmótunarferlið samanstendur af sjálfri mótuninni og endanlegri útkomu. Áherslan á 

bæði mótunarferlið og útkomuna er grundvallað á þeirri hugmynd að listræn tjáning sé ekki 

bara endanleg afurð, heldur líka sjálft sköpunarferlið. Hvort tveggja fóstrar mikilvæg sálræn 

ferli og þýðingamiklar upplýsingar um innri veröld gerandans. (Betinsky, 1995; Wadeson, 

1987). Leir er vel þekktur efniviður í listmeðferð og annarskonar sálmeðferðum og eru margir 

sem telja leirmótun efla meðferðarferli, bæði í einstaklings og hópmeðferð m.a. Anderson 

(1995).  

        Aldraðir geta þurft aðra nálgun en þeir sem yngri eru þegar kemur að listsköpun og eru 

ýmsir þættir sem tengjast öldrunarferlinu sem þarf að hafa sérstaklega í huga, þegar unnið er 

með þennan aldurshóp. Fjóla Eðvarðsdóttir  listmeðferðarfræðingur sem hefur unnið með 

öldruðum á Hrafnistu, hefur eftirfarandi að segja í þessu samhengi: 
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             Nálgun listmeðferðar með aldrað fólk byggir mikið á að finna leiðir til að 

kveikja áhuga og byggja upp traust gagnvart viðfangsefninu, þannig að fólk 

finni að það hefur það sem til þarf. Fólk kemur í flestum tilfellum sjálfu sér á 

óvart með getu sinni þegar það kemst yfir mesta óöryggið gagnvart 

listsköpuninni. Þeir sem eru að takast á við heilsubrest eða minnistap eru oft 

hræddir og kvíðnir og í mikilli vörn. Fyrsta skrefið er að vinna á þessum kvíða 

og óöryggi með því að mæta fólkinu þar sem það er statt og að skapa notalegt 

andrúmsloft sem stuðlar að vellíðan. Það er mjög mikilvægt að tala ávallt við 

fólk af fullri virðingu, eins og það geti talað við mann hundrað prósent til baka 

og koma aldrei inn skömm.  Jafnframt er það mikilvægt að halda utanum 

persónuleikann, sama hvað viðkomandi er orðinn gamall. Hann á sér sögu, hann 

er faðir, hann er smiður, hann hefur byggt fullt af húsum. (10. 08. 2011). 

                                                                          

Aldraðir,  jafnt og þeir sem yngri eru, geta haft ávinning af leirmótun og snertingunni við 

leirinn. Frank (1957) og Montagu (1971), draga fram þá staðreynd að leirvinna hefur í för 

með sér ákafa og áhrifaríka upplifun af snertingu en snerting er ein af fyrstu skynrænu 

svörunum sem þroskast hjá manninum. Fyrsta leiðin sem barn lærir, til að fá samband við 

umheiminn, til að tengjast umhverfinu og öðru fólki er í gegnum snertiskynið. Leirmótun 

getur því falið í sér mjög frumstæðan tjáningarmáta og það má líta svo á að sá sem mótar 

leirinn, skapi visst orðalaust tungumál eða samskiptamáta og geti gegnum það tjáð sig 

huglægt, andlega og tilfinningalega (Sholt og Gavron, 2006). 

       Tengslamyndunar kenningar geta útskýrt innri ferla sem skipta máli í leirvinnu í 

listmeðferð. Samkvæmt tengslamyndunar kenningu (Bowlby, 1979), mynda manneskjur náin 

tilfinningalega tengsl við umönnunaraðila, en það flýtir fyrir þróun huglægra táknmynda, fyrir 

sjálfið og aðra. Kenningin heldur því fram að tengsl manna séu tvennskonar. Í fyrsta lagi 

ómeðvituð og fremur frumstæð tengsl sem þróist snemma á lífsleiðinni, áður en tungumálið 

lærist og síðar þróist önnur gerð tengsla sem eru margbrotnari og þróaðri, sem eru bæði 

munnleg og meðvituð. Bowlby segir bæði kerfin vera virk samtímis. Huglæg tákn sem standa 

fyrir sjálfið og aðra, þróast að því að talið er, áður en tungumál kemur til sögunnar í 

þroskaferli mannsins (Bowlby, 1979). Tjáning sem þróast á undan getunni til að tala 

tungumál, þar með talin  listsköpun og sérstaklega mótun í leir, getur tengt okkur við 

frumstæðan tjáningarhátt gegnum snertingu eins og áður var minnst á og opnað þannig fyrir 

tengingu við liðnar minningar og tilfinningar. Á þann hátt getur leirmótun virkað eins og 

gluggi yfir í ómeðvitaðar og óyrtar frumstæðar táknmyndir sem getur hjálpað fólki sem á 

erfitt með að tjá sig munnlega eða er í varnarstöðu (Case, 1996;  Crittendel, 1990).    

       Leir hefur þann eiginleika að vera þrívíður og tjáningin sést og finnst gegnum 

margvíða ásýnd leirverksins. Andstætt við málverk, er hægt að horfa á leirverk, snerta 
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það og rannsaka/skoða frá ólíkum hliðum og sjónarhornum. Leirinn hefur þann eiginleika 

að það má vinna í hann aftur og aftur, meðan hann er blautur og breyta forminu að vild, 

það má jafnvel kuðla honum saman og byrja uppá nýtt. Þannig má krafsa í, skera, rífa og 

lemja leirinn að vild, án þessa að skemma efnið, ólikt teikningu og málun. Segja Hemlich 

og  Mark (1990), leirmótun bjóða uppá merkingarbæra upplifun þess að skapa eitthvað úr 

engu og að umbreyta efninu í ólík form. Með því einu að snerta efnið létt skilur 

viðkomandi eftir sig merki eftir fingurna. Auðvelt er að verða niðursokkin í að umbreyta 

efninu að vild og finna þannig fyrir áhrifamætti eigin tilvistar í augnablikinu.  

       Vinna með leir gefur fólki tækifæri til að upplifa og fá útrás fyrir hvoru tveggja, 

uppbyggileg öfl og niðurrifsöfl, sem búa hið innra. Margar rannsóknir hafa fjallað um tengsl 

leirvinnu og missis. Fram kemur í umfjöllun Henley  (2002), að fólk sem er í sorgarferli eftir 

missi, geti notað leirmótun til að tjá sársauka, angist eða reiði og tekið út tilfinningarnar á 

leirklump. Einnig má nota leir til að endurskapa mynd þess sem viðkomandi missti og getur 

viðkomandi í gegnum það ferli mætt djúpum, sterkum tilfinningum sínum og ímyndunum. Að 

skapa nýja ímynd af þeim sem missirinn snýst um er áhrifamikið og hefur heilandi áhrif. 

Getur það auðveldað glímuna við djúpan sársauka í viðleitninni við að komast nær sjálfum sér 

og því hver maður er. 

       Vegna skynrænna eiginleika leirs, geta þeir sem tjá sig gegnum leirmótun, horfið aftur til 

barnæsku, sem er þýðingarmikið í listmeðferð.  Í listmeðferð byggja skjólstæðingar oft 

ímyndir sem standa fyrir eigið sjálf, táknrænt. Þessar ímyndir standa fyrir ómeðvitaða hluta af 

þeim sjálfum sem gætu hrætt, fyrir utan listmeðferðar umhverfið. Í leirvinnu býðst tækifæri til 

að móta ímyndir, sem eru afmyndaðar, hræðilegar eða ljótar. Ímyndirnar geti staðið fyrir ólíka 

hluta af sjálfinu eða hvernig skjólstæðingar skynja sig sem heild (Knafo, 2002). 

       Leirmótun getur einnig stuðlað að því að gera bældar hugmyndir, tilfinningar, óskir og 

minningar frá fortíðinni  meðvitaðar og veita þeim útrás í beinni tjáningu segja Anderson og 

Jorstad (Tekið úr Sholt og Gavron, 2006, bls, 70). Að fá tækifæri til að umbreyta ólögulegum 

leirklumpi í áþreifanlegan og einstakan hlut, sem er táknrænn og lýsandi fyrir innra landslag 

viðkomandi er eðlislægt heilandi ferli. 

       Á námskeiðunum var unnið á sjálfssprottin hátt  í þeim tilgangi að þátttakendur fengju 

tækifæri til að komast í snertingu við sitt innra líf, sköpunarkraft og sköpunargleði í gegnum 

leitmótun. Voru verkin sem  mótuð voru á námskeiðunum, sprottin út frá minningum 

þátttakenda. Sumir þátttakenda unnu verk útfrá minningu sem spratt fram meðan á leirmótun 

stóð, aðrir útfrá minningu sem vaknaði í minningavinnu í byrjun námskeiða. Skynrænir 

eiginleikar leirsins studdu við það ferli að vekja upp minningar og tilfinningar frá 
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barnæskunni í leirmótunarferlinu hjá þátttakendum. Leirmótun getur tengt okkur við 

frumstæðan tjáningarmáta gegnum snertingu og opnað þannig fyrir tengingu við liðnar 

minningar og tilfinningar, einnig þær sem urðu til áður en viðkomandi lærði tungumál.  

 

2.5. Sköpun. 

Á rómantíska tímanum og fram á tuttugustu öldina var það viðtekin hugmynd, að fyrirbærið 

sköpun væri eitthvað, sem almenningur vissi lítið af, en aðeins útvaldir bjuggu yfir, samanber 

orðið sköpunargáfa og snilligáfa. Með straumum og stefnum í tímans rás hefur sýn manna á 

sköpunarferlið þróast og breyst. Þannig er í dag almennt litið á sköpun eða skapandi ferli sem 

eitthvað sem við búum öll yfir og getum ræktað með okkur. Hvað felst í hugtakinu sköpun? 

Margir hafa lagt sitt lóð á vogaskálarnar við að túlka hugtakið. Meðal þeirra var Svissneski 

sálgreinirinn, Carl Jung en hans sýn var m.a. að sköpun væri  hluti af undirmeðvitund okkar 

sem ætti rætur sínar í því sem hann kallaði „collective unconscious” eða sammannleg 

undirmeðvitund (Cohen, 2007). Cohen lýsti sköpun sem  innri getu okkar til vaxtar. Einnig 

sem orkunni sem leyfi okkur að hugsa öðruvísi hugsun, tjá okkur á nýjan hátt. Segir hann 

sköpun jafnframt veita okkur sýn/skynjun á lífið sem tækifæri til að rannsaka, uppgötva og 

útvíkka skynjun okkar á eigin sjálfi. Telur Cohen að þörfin fyrir skapandi sjálfstjáningu vaxi 

með aldrinum (Cohen, 2000). 

       Í starfi mínu með öldruðum í leirmótun hef ég fundið samsvörun við hugmyndir Cohen 

um sköpun. Sjálfssprottin listsköpun opnar gáttina að innra lífi okkar, ímyndunarafli, 

draumum, þrám og okkar innsta kjarna og gefur okkur tækifæri til að rannsaka, þreifa okkur 

áfram og uppgötva nýja hluti. Tengi ég einnig við hugmyndir Jung hér að ofan um tengsl 

sköpunar við undirvitundina. Sköpun getur birt undirmeðvitund okkar, t.d. ómeðvitaðar 

tilfinningar og minningar. Til dæmis um það eru bláu spariskórnir sem einn þátttakandi þráði 

að eignast í barnæsku og mótaði á námskeiðinu. (sjá mynd nr: 20.).    

       Íslensk tunga er fremur fátækleg þegar kemur að orðum, sem tjá sköpun. Má segja að 

íslensku tungumáli hafi vafist tunga um tönn þegar kemur að því að hanna fullnægjandi orð 

yfir þetta mikilvæga hugtak. Nefna má orðin ; Sköpunarmáttur, sköpunargáfa og sköpunarþrá, 

sem dæmi um slík orð en öll eiga orðin það sameiginlegt að hljóma háleit. Þau bera með sér 

rómantískan tón og gefa í skyn að þessi eiginleiki sé ekki allra heldur aðeins útvalinna. 

Sköpunargleði og sköpunarkraftur eru jarðbundnari orð og eiga betur við í dag, að mínu mati. 

Engilsaxneska hugtakið creativity er kjarnað hugtak með djúpa merkingu en jafnframt 

víðfeðma en ekkert orð í okkar tungumáli nær fyllilega að fanga merkingu þess. Orðið 
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sköpun, kemst næst því, en ég upplifi það sem óþjált og ansi snautt og þröngt í samanburði en 

hef ég þó kosið að nota það orð í ritgerðinni, þar sem það nær best yfir umfjöllunarefnið. Mun 

ég einnig notast við orðin sköpunarkraftur og sköpunargleði í þessu samhengi.   

2.5.1. Skapandi möguleikar efri áranna. 

Fram á síðasta fjórðung tuttugustu aldarinnar, meðhöndluðu læknar öldrun að mestu eins og 

um sjúkdóm væri að ræða. Á áttunda áratugnum fóru grundvallarhugtök, sem snúa að túlkun á 

öldrunartengdum breytingum að taka nýja stefnu. Tilgátur litu dagsins ljós, sem héldu því 

fram, að neikvæðar aldurstengdar breytingar, mætti tempra og draga úr og væri því ekki um 

óhjákvæmilega hrörnun að ræða (Cohen, 2000). Gene D, Cohen átti stærstan þátt í að breyta 

viðmiðum öldrunar rannsókna með því að færa þau handan við vandamálin, að tækifærunum 

sem felast í efri árunum. Var Cohen brautryðjandi í rannsóknum á geðheilsu aldraðra og 

einlægur forvígismaður þeirra hugmynda að aldraðir gætu starfað á háu plani bæði hvað 

varðar vitsmuni og sköpun. Rannsóknir hans sýndu m.a. fram á að;  

 heilinn bregst við reynslu og nýjum lærdómi með því að endurmóta sig stöðugt. 

 heilinn heldur áfram að framleiða nýjar heilafrumur á öllum aldri, svo framarlega sem 

hann tekst á við ný og ögrandi vitsmunaleg viðfangsefni. 

 bæði heilahvelin eru notuð meira til jafns á efri árum. 

 tilfinningalegur rafrásarbúnaður heilans nær meira jafnvægi með aldrinum.    

Seinni árin beindi Cohen kröftum sínum mestmegnis að því að rannsaka tengsl sköpunar og 

öldrunar. Um síðustu aldamót gaf hann út bókina The Creative Age. Awakening human 

potential in the second half of life. Fjallar bókin um rannsóknir höfundar á tengslum skapandi 

tjáningar og öldrunar en sterkar vísbendingar komu fram í rannsóknunum, sem bentu til þess 

að þátttaka í listsköpun á efri árum lækkaði tíðni bæði veikinda og slysa. Einnig kom þar 

fram; 

 að það að hafa möguleika á að tjá sig á skapandi hátt  hafi jákvæð áhrif á líðan og að í 

gegnum slíkt skapandi starf geti aldraðir fundið ný sjónarhorn á erfiðleika sína og 

jafnvel umbreytt þeim.  

 að skapandi tjáning efli siðferðis og baráttuþrek fólks á efri árum og styrki það 

tilfinningalega. Listsköpun búi jafnframt yfir eiginleikum, sem kveiki áhugann og 

grípi athyglina, sem hafi styðjandi og örvandi áhrif, jafnvel þó að líkaminn sé illa á sig 

kominn. 

 að skapandi athafnir hafi eflandi áhrif á líkamlega heilsu.  
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 að æ fleiri niðurstöður úr tauga- sálfræði og ónæmis-rannsóknum gefa til kynna að       

            jákvætt lífsviðhorf og velliðan hafi eflandi áhrif á ónæmiskerfið og almennt heilsufar. 

 að ný tækifæri sem stuðli að sjálfstjáningu og persónulegum þroska felist í því að 

sleppa fram af sér beislinu og leyfa sköpunargleðinni að hafa mótandi áhrif á lífið á 

efri árum. Til þess að virkja sköpunargleðina til fulls þegar við eldumst, þurfi að ryðja 

úr vegi hindrunum á boð við ranghugmyndir um eðli listsköpunar, neikvæðar 

staðalímyndir, fordóma og fáfræði um öldrun, sem standi í vegi fyrir sjálfstjáningu og 

skilningi. Einnig sé mikilvægt að öðlast skilning á hvernig lífsreynslan liti viðhorfið á 

eigið sjálf og eigið líf (Cohen, 2000). 

 

Í formála síðust bókar Dr. Cohen The Mature mind (2005), segir hann frá atviki, sem á 

margan hátt þjappar saman kenningum hans: 

Tengdaforeldrar mínir, Howard og Giselle, bæði á sjötugsaldri lentu í vanda. Þau 
voru rétt komin út úr Washington, D.C neðanjarðar undirgöngunum, inn í drífandi 
snjóstorm. Þau voru á leið til okkar í kvöldmat og þurftu að ná í leigubíl, þar sem of 
langt var að ganga en það var háannatími og enginn leigubíll stoppaði. Howard 
reyndi að hringja í okkur til að fá far, en við hjónin vorum bundin í umferð og 
ókomin heim. Þegar fingur Howard fóru að dofna upp af kulda, tók hann eftir 
gufuþöktum gluggum á pizzustað hinumegin við götuna. Þau Giselle marseruðu 
gegnum slabbið, stigu inn fyrir og pöntuðu stóra pizzu til sendingar. Þegar spurt var 
hvert ætti að senda, gaf Howard upp heimilisfang okkar og bætti við. Ooh, það er eitt 
í viðbót. Hvað er það spurði afgreiðslumaðurinn.” Við viljum að þú sendir okkur 
með pizzunni, sagði Howard. Og þannig mættu þau, með pizzu í hönd, í matinn þetta 
kvöld. (Cohen, 2005, bls: 1). 

 

Sagan lýsir hverskonar kvikar hugmyndir geta vaknað í hinum aldna, skapandi huga segir Dr 

Cohen. Aldurinn leyfir heila okkar að safna saman allri kunnáttu sem hann hefur á valdi sínu 

varðandi útsjónarsemi og viðbragðsáætlanir, eftir langt lífshlaup.  

       Reed (2005) tekur undir með Cohen og segir að hæfnin til sköpunar aukist með aldrinum 

gegnum það að ná tökum á og samþætta lífsreynsluna. Sasser Cohen (1993) telur jafnframt að 

hugsun verði sveigjanlegri og hafi meira aðlögunarhæfni á efri árum. Sýna rannsóknir að 

helstu undirliggjandi gangverk sem skipta máli í samhengi öldrunar og skapandi tjáningar séu 

fjögur; a. starfsemi heilans, b. félagsleg virkni, c*. tilfinning fyrir að hafa stjórn eða vald og 

d*. sállíkamleg áhrif (áhrif hugans á líkamann). Verður fjallað um liði a. og b. hér á eftir en 

rætt var um liði c* og d*  í kafla 2.3.   

       a. Atferlis og tauga vísinda rannsóknir sem voru gerðu i kringum síðustu aldamót, hafa 

bylt því hvernig við skiljum getu heilans til að aðlaga sig og halda sér kröftugum. Þær sýna 
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fram á að þegar heilinn fær áskoranir gegnum athafnir okkar og umhverfi, breytist hann með 

því að mynda nýjar tengingar. Fleiri tengingar þýða betra sambandi milli heilafruma og fleiri 

möguleikar fyrir nýjar hugmyndatengingar og sköpun (Kolb og Whiteshaw, 1998;  Kramer et 

al, 2004). 

        b. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að félagsleg þátttaka aldraðra hefur áhrif á eflingu 

heilsufars og fækkun dauðsfalla m.a. rannsóknir Avlund, Damsgaard og Holstein (1998). Til 

dæmis hefur félagsleg virkni aldraðra verð tengd lækkun blóðþrýstings og minnkuðu stressi.  

       Vitað er að margir aldraðir finna fyrir einmanaleika og kvarta í framhaldi yfir einkennum 

þunglyndis, hjálparleysis, leiða, kvíða og svefnleysis segja Hooyman og Kiyak (2000).  

Blazer (2003) tekur í sama streng og segir kvíða og þunglyndi hjá eldri fullorðnum 

einstaklingum geta dregið úr tilfinningalegum bjargráðum þeirra og gert þeim erfiðara fyrir að 

halda heilsu þegar þeir eldast. Einnig má byggja upp og bæta ýmsa hegðunartengda, 

félagslega og sálfræðilega hæfni, sem og almenna líkamlega og andlega heilsu og skynræna 

getu gegnum það að ástunda listir og skapandi starf (Lindauer, 2003; Weisberg og Wilder, 

2001).  

2.5.1.1. Listverkefni í öldrunarþjónustu. 

The New York University Creative Aging Therapeutic Services (CATS) setti á fót 

samfélagslegt verkefni fyrir aldraða árið 1997, þar sem skaraðist listkennsla og listmeðferð í 

þeim tilgangi að efla almenna velsæld þátttakenda. Voru þátttakendur hvattir til að 

íhuga/rannsaka hugsanir sínar, tilfinningar og lífsreynslu í verkum sínum og í lok tímanna 

voru umræður um verkin. Niðurstöður verkefnisins voru dregnar saman sex árum síðar en þá 

höfðu markmiðin þróast yfir í áherslu á eftirfarandi fjóra þætti;   

 Í fyrsta lagi að þróa listræna vitund (e.idendity). Valdefldi það þátttakendur og 

hjálpaði þeim að sættast við öldrun og eigin aðstæður, stuðlaði að auknu sjálfstrausti 

og tilfinningu fyrir tilgangi. 

 Í öðru lagi að virkja áhuga og tilfinningu fyrir tilgangi. Í ljós kom að sjálfsprottin 

tjáning efldi sjálfstraust, getu, andríki, áhuga og innsæi þátttakenda.  

 Í þriðja lagi að efla félagsleg tengsl gegnum listsköpun í hóp. Þátttaka í verkefninu gaf 

öldungunum tækifæri til að tengjast innbyrðis og fá aukna tilfinningu fyrir því að vera 

hluti af samfélagi. Það efldi einnig vináttu og samhjálp þátttakenda í daglega lífinu 

utan verkefnisins. 

 Í fjórða lagi að styðja sálrænt þroskaferli þátttakenda, eða Öldrunarinnsæi 

(gerotranscendence). (sjá kafla 2.1.1.). 
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Jafnframt kom fram að til að mæta þörfum aldraðra í nútímanum sé mikilvægt að skilja hvar 

sérstakur styrkur og kunnátta þeirra liggur og að hvetja til þá til  þátttöku í skapandi vinnu 

sem þroskar jákvæða eiginleika þeirra. Hvatt er til að gefa rými fyrir tilraunir með stíl og efni 

í listsköpun, að slík nálgun hvetji til félagslegrar þátttöku og hugmyndaflæðis innan hópsins. 

Samkvæmt niðurstöðunum gat þátttaka í verkefninu styrkt sjálfsvitund og hjálpað 

einstaklingum að njóta viskunnar, sem fylgir breytingum í hugsun, tilfinningalífi og hegðun á 

efri árum. Fyrir marga er listsköpun umbreytandi reynsla, sem hýsir samtímis fortíð, nútíð og 

framtíð. Í gegnum listsköpun gefst öldungum möguleiki á að umbreyta áskoruninni sem felst í 

veikindum, breyttum aðstæðum eða ótta við dauðann (Stephenson, 2013). 

        Í kaflanum var gerð grein fyrir hugmyndafræðinni sem liggur að baki verkefninu. Fjallað 

var um öldrunarferlið og kenningar þar að lútandi. Fann ég samsvörun við kenningar Cohen 

og Tornstrom í minni nálgun en þeir lögðu m.a áherslu á vöxt, þroska og sköpunarkraft efri 

áranna. Síðan var rætt um persónumiðaða nálgun í öldrunarþjónustu og um mikilvægi þess að 

mæta öldruðum á jafnréttisgrundvelli hvar sem þeir eru staddir.  Var svo fjallað um 

minningavinnu en markmið hennar er að hlú að andlegum þáttum í heilsufari aldraðra með 

upprifjun minninga í hóp. Þá var fjallað um fullorðinsfræðslu en á námskeiðunum var 

kennslufræði fullorðinna löguð að þörfum eldri fullorðinna. Því næst var rætt um valdeflingu 

en stuðlað var að þeim þætti á námskeiðinu með því að færa ábyrgð og ákvörðunarvald  til 

þátttakenda eins og kostur var. Valdefling stuðlar að jákvæðum tilfinningum en sýnt hefur 

verið fram á að góð tilfinningaleg líðan hefur styrkjandi áhrif á ónæmiskerfið. Ennfremur var 

rætt um leirmótun og nálgun listmeðferðar en á námskeiðunum gafst þátttakendum tækifæri 

til að komast í snertingu við sitt innra líf, gegnum sjálfssprottna leirmótun. Að síðustu var 

fjallað um sköpun í samhengi við öldrun og möguleikana til skapandi tjáningar sem felast í 

efri árunum. Var einnig sagt frá listverkefni aldraðra þar sem listmeðferð og listkennsla 

sköruðust. Í kafla 3. er lýsing á verkefninu. 
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Elizabeth Layton hóf listsköpun 68 ára gömul, læknaðist í kjölfarið af þunglyndi og átti eftir það tuttugu ára 

farsælan listamannsferil. 

     

 

3. Lýsing á verkefni. 

Í fræðilega kaflanum hér að framan var gerð grein fyrir þeim hugmyndum og aðferðum sem 

leggja grunn að verkefninu. Verkefnið sem hér er fjallað um samanstendur af hönnun og 

framkvæmd á þrem námskeiðum í leirmótun, sem ætluð eru fólki af elstu kynslóðinni. Í 

byrjun kaflans er fjallað um markmið námskeiðanna og heildarferli. Þá er rætt um listkennslu 

eldri einstaklinga og faglegar forsendur hennar. Síðan er fjallað um framkvæmd og framgang 

námskeiða. Að því loknu er fjallað um hönnun námsskeiðanna og skipulag kennslunnar. Að 

síðustu er fjallað um kennsluaðferðir og persónulega nálgun höfundar á kennsluna. 

Námskeiðin voru haldin haustið 2013. Fyrstu tvö námsskeiðin stóðu frá 23. september, til  28. 

október. Fyrra námsskeiðið var haldið fyrir hádegi og það seinna eftir hádegi. Þriðja 

námsskeiðið var síðan haldið frá 11. nóvember til 16. desember. Fóru námskeiðin fram einu 

sinni í viku, í 90 mínútur í senn. Hvert námsskeið stóð í 6 vikur. Voru 3-4 þátttakendur á 

hverju námsskeiði, allt konur 

       Þátttakendur í verkefninu, voru íbúar á dvalarheimili Hrafnistu í Hafnarfirði, sem og íbúar 

úr blokkunum við Hrafnistu. Einnig tók þátt einstaklingur með sjálfstæða búsetu, sem kom 

einhverja daga í viku á Hrafnistu í dagdvöl. Námskeiðin voru haldin í tengslum við 

iðjuþjálfunardeildina og naut ég stuðnings deildarstjóra iðjuþjálfunar og félagsstarfs, 

Guðrúnar Jóhönnu Hallgrímsdóttur við framkvæmdina. Hrafnista lagði fram húsnæði, áhöld 

og efni svo þátttakendur borguðu einungis fyrir kennsluna. Eru námskeiðin rökrétt framhald 

af starfi mínu á Hrafnistu í Hafnarfirði en eins og sagt var frá í inngangi, starfaði ég þar um 

fjögurra ára skeið við kennslu og þróun í leir. 
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3.1. Markmið. 

Markmiðið með verkefninu er að hanna og framkvæma námskeið í leirmótun fyrir eldri 

einstaklinga. Á námskeiðunum er leitast við að valdefla  þátttakendur og stuðla að aukinni 

almennri velsæld þeirra og bættum lífsgæðum Var það gert með því að leggja áherslu á 

eftirfarandi fjóra þætti; 

       Valdeflingu þátttakenda, að efla tilfinningu þeirra fyrir því að hafa stjórn og vald yfir sínu 

viðfangsefni, eða leirvinnunni, sem síðan yfirfærist á aðra þætti lífsins.  

       Sjálfssprottna listsköpun, þar sem stuðst var við nálgun listmeðferðar og hugmynda Gene, 

D. Cohen. Var tilgangurinn að skapa þátttakendum tækifæri til þess að komist í snertingu við 

sitt innra landslag og tilfinningalíf, sköpunargleði og sköpunarkraft gegnum leirmótun. Sá 

möguleiki var fyrir hendi að þátttakendur gætu með hjálp snertiskynsins tengst ómeðvituðum 

tilfinningum, minningum og óskum, sem gæti dýpkað persónulega tjáningu og stuðlað að 

aukinni lífsfyllingu og vellíðan (og ef til vill haft í för með sér ferska sýn á eigin aðstæður). 

       Minningarvinnu, sem var ofin inn í vinnuferlið, með það að markmiði að efla sjálfsvitund 

og sjálfsstyrk þátttakenda (sjá kafla 2.1.2.). Jafnframt að þjálfa hugarstarf og virkja minni með 

því að rifja upp liðna atburði og minningar í hóp. Stuðlar minningavinna af þessu tagi að 

félagslegri virkni, lífsgleði og aukinni sátt við eigin tilvist. 

       Námsmiðaða nálgun, sem sniðin var að þörfum eldri fullorðinna þar sem stuðst var við 

kenningar fullorðinsfræðslu. 

       Með hönnun og framkvæmd námsskeiðanna, leitast ég við að koma til móts við áhuga og 

þarfir fólks af elstu kynslóðinni, mæta aukinni þörf í samfélaginu fyrir þróun á fjölbreyttum 

listrænum og skapandi athöfnum fyrir aldraða og skapa þeim aðstæður til að virkja og njóta 

sinna skapandi krafta. 

3.2. Ferli verkefnis. 

Ferli verkefnisins var eftirfarandi: 

a. Undirbúningur og skipulag (hönnun) þriggja námsskeiða í leirmótun. 

b. Framkvæmd námskeiða á Hrafnistu í Hafnarfirði. Þrjú námskeið voru haldin haustið 2013. 

Á tveimur námskeiðanna mótuðu þátttakendur verk útfrá eigin minningum og á því þriðja 

voru unnin verk útfrá minningu um stað. 

c. Dagbók var skráð þar sem haldið var utan um vinnuferli námskeiða. Eftirfarandi var skráð; 

kennsluferlið, minningar sem þátttakendur deildu, þróun í leirmótunarferli, virkni þátttakenda, 

tjáning og félagsleg samskipti, hugsanir mínar og tilfinningar og hvað kom mér á óvart, hvað 
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virkaði vel og hvað ekki, hugmyndir um betrumbætur. Skráning fór einnig fram með 

ljósmyndum. 

d. Greinargerð var skrifuð um þá hugmyndafræðilegu nálgun sem lögð var til grundvallar 

námskeiðunum. 

e. Viðtöl voru tekin við þátttakendur, eftir að námskeiðum lauk, alls 6 viðtöl, þar sem 

þátttakendur voru spurðir um upplifun sína af námskeiðunum. Áherslan var lögð á að skoða 

eftirfarandi þætti; valdeflingu, gildi sjálfssprottinnar listsköpunar í tengslum við lífsgæði, 

líðan, félagslega þætti, minningar sem vöknuðu í tengslum við leirmótunarferlið, áhrif þess að 

rifja upp minningar og gildi faglegrar listkennslu. 

f. Úrvinnsla viðtala, þar sem þemu sem greind voru úr viðtölum voru skoðuð í samhengi við 

hugmyndafræðina sem námskeiðin styðjast við og markmiðin sem lagt var upp með. Einnig 

var lærdómur frá námskeiðum dregin saman.   

g. Lokaniðurstöður, þar sem niðurstöður eru ræddar og framtíðarsýn er skoðuð. Þar er fjallað 

um markmið, framkvæmd og niðurstöður og hvort og hvernig þessi þættir féllu saman. 

 

3.3. Kennsla. 

3.3.1. Listkennsla aldraðra. 

Þörfin til að skapa er manninum eiginleg og það á ekki síður við á efri árum, eins og dæmin 

sýna. Þegar kemur að listkennslu eru þarfir og samhengi aldraðra oft á tíðum annað en yngri 

aldurshópa. Með auknum aldri fylgja iðulega ýmsar breytingar, bæði á ytri og innri þáttum 

sem ekki er á valdi einstaklingsins að stjórna. Meðal þess má nefna; veikindi, makamissi og 

að verða öðrum háður. Í kjölfar slíkra breytinga fylgja oft þunglyndi og kvíði sem geta haft í 

för með sér breytingu á sjálfsímynd aldraðra. Fjöldi rannsókna sýnir fram á margvísleg 

jákvæð áhrif þess fyrir eldri fullorðna að ástunda sjálfssprottna og námsmiðaða listsköpun 

eins og rætt var um í kafla 2.2. Hérlendis vantar mikið uppá að slík listsköpun sé viðurkennd 

sem mikilvægur þáttur, á þeim stofnunum sem hafa það hlutverk að veita þessum aldurshóp 

þjónustu. Er það umhugsunarvert í ljósi jákvæðra áhrifa listkennslu á aldraða að sá 

aldurshópur sé settur til hliðar þegar kemur að því að  fjármagna listkennslu. Hér á eftir 

speglast umræðan hér að ofan í broti úr viðtali sem ég tók við Fjólu Eðvarðsdóttur, starfandi 

listmeðferðar fræðing, á Hrafnistu 2011.       

                                                                                                    

                                   ....Mér finnst þetta vera mikið fólk sem hefur náð sér í 
námsskeið og er kannski ekki endilega með myndlistakennslu bak-   

               grunn og það er kannski það sem að vantar, fleiri kennara inná 
               Þessa staði. Því að þó svo að þeir sem eru með námsskeiðin, séu oft  
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               flott fólk, þá er það öðruvísi. Þetta er semsagt einhverskonar málun  
               eða eitthvað, sem að eru svona kannski grunnurinn, en það er ekki 
               beint kennsla, það eru í raun búnar til aðstæður svo þú getir unnið 
               skapandi vinnu. (10. 08. 2011).     
                                                                                             .                                                                                                        

3.3.2. Faglegar forsendur í listkennslu aldraðra.                                                                                                                             

Myndlistakennarar, með margra ára listræna þjálfun á bakvið sig, öðlast djúpa þekkingu á 

efninu. Þeir hafa einnig þjálfað auga, vissa sjónræna skerpu og næmni ásamt útsjónarsemi 

sem byggir á þekkingu og kunnáttu. Þar afleiðandi hafa þeir aðrar forsendur m.a. til að skynja 

mögulegar leiðir í útfærslu og notkun efniviðarins úfrá margvíslegum þörfum nemenda en 

þeir aðilar sem ekki hafa þennan bakgrunn og þjálfun. Samstarfskona mín á Hrafnistu, Fjóla 

Eðvarðsdóttir listmeðferðarfræðingur hafði  þetta að segja um listkennslu aldraðra eins og þá 

sem ég bauð uppá, í viðtali sem ég tók við hana. 

             …...og það sem mér finnst svo frábært eins og í leirkennslunni þinni. Það er að 

mér finnst þú nálgast viðfangsefnið svo….ekki bara sem kennari heldur líka 

sem listamaðurinn og þar sé ég svo mikinn mun á verkunum, útkomunni heldur 

en þessa hefðbundnu þar sem þú ert með manneskju sem hefur ekki þennan 

listræna bakgrunn….hérna, þá sjáum við meira svona stereotýpíska hluti sem 

maður sér allsstaðar….og þeir geta verið grunnurinn en hvað gerirðu svo? Þá 

reynir á þekkinguna og hvernig efnið er notað. (10.08.2011). 

                                                                 

 

3.4. Framkvæmd. 

Framkvæmd námskeiðanna fór fram á dvalarheimili Hrafnistu í Hafnarfirði eins og áður 

sagði. Námskeiðin voru í fyrstu haldin á vinnustofu heimilisins, sem er staðsett niðri í 

kjallaranum í B álmu byggingarinnar, á svæði iðjuþjálfunar. Eftir tvö fyrstu skiptin, færði ég 

námskeiðin upp í fundarsal, á fimmtu hæð álmunnar vegna þess að á vinnustofunni var 

talsvert ónæði, fólk þurfti að ganga þar í gegn og eins var mikil óreiða í vinnuumhverfinu, 

sem truflaði. Á fimmtu hæðinni var ró og enginn umgangur en það var hinsvegar töluverð 

vinna að hlaða því sem þurfti að nota á vagninn og flytja upp og niður með lyftu í hvert skipti, 

raða borðum og stólum. Leiðinlegt suð var í loftræstingu og lýsingin hefði mátt vera betri. 

Kostirnir vógu þó þyngra en gallarnir. Þátttakendur komust greiðlega á staðinn með lyftu. 
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1. Á vinustofu var óreiða og umgangur.                   2. Í sal á fimmtu hæð var ró og næði. 

3.4.1. Þátttakendur.  

Nöfnum þátttakenda var breytt við úrvinnslu viðtala og nöfn valin af handahófi vegna 

trúnaðar. Þátttakendur bjuggu allir yfir tiltölulega góðri verklegri færni. Engu að síður var 

færnisskerðing atriði sem þurfti að taka tillit til. Skerðing á hugarstarfi var óveruleg meðal 

þátttakenda Geirlaug og Birta voru greindar með, annarsvegar heilabilun og hinsvegar 

alzheimer. Í báðum tilfellum var verklega hæfnin góð og ofannefnd skerðing varð þeim ekki 

til trafala, enda lagt upp með að mæta öllum á eigin forsendum. Minnið var misgott. Þá hafði 

Sigríður einungis not af annarri höndinni, sem var orsakað af heilablæðingu. Anna, Sigríður 

og Jóhanna voru í hjólastól, sjónskerðing og heyrnskerðing var mismikil. Aðeins ein kona var 

verulega sjónskert en hún kláraði ekki námskeiðið. 

 

3.4.2. Yfirlit yfir ferli námskeiða. 

Námskeiðin voru auglýst á þjónustusvæði Hrafnistu í Hafnarfirði og þátttakendur skráðu sig 

hjá Iðjuþjálfun á vinnustofu Hrafnistu. Hafði ég samband símleiðis við skráða þátttakendur til 

að undirbúa þá og ræða fyrirkomulag námskeiðsins áður en það byrjaði. Í upphafi  námskeiða 

fengu þátttakendur ljósrituð blöð sem innihéldu yfirlit yfir hvern tíma, tímasetningar o.fl (sjá 

fylgiskjal D). Þátttakendur undirrituðu einnig þagnareið, vegna þess að persónulegum 

minningum var deilt á námskeiðunum (sjá fylgiskjal B). Í fyrsta tímanum voru 

minningakveikjur skoðaðar og unnin hugmyndavinna. Í öðrum, þriðja og fjórða tíma var 

mestmegnis unnið að leirmótun. Í fimmta og síðasta tímanum voru verkin glerjuð og svo var 

hist stuttlega í sjöttu vikunni til að afhenda verkin. 

3.4.3. Framgangur námskeiða. 

Í upphafi fyrsta tímans var stutt kynning og afhending ljósrita sem sagt er frá í kafla 3.4.2. Að 

því loknu kynntu þátttakendur sig með nafni og sögðu frá kynnum sínum af leirmótun. 
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Eiginlegt vinnuferli hófst á því að þátttakendur skoðuðu minningakveikjur (sjá kafla 2.1.3.1. 

og 3.6.) í um það bil fimmtán mínútur. Að því loknu ræddu þátttakendur um uppruna sinn, 

fjölskylduaðstæður og vörður úr lífshlaupi sínu. Deildu þeir því með hópnum, einn í einu, og 

punktaði ég aðalatriði niður jafnóðum. Því næst var útdeilt skissublöðum, blýöntum og litum 

og ræddi ég um hugmyndavinnu og það að flestum hentaði að byrja á því að skissa hugmyndir 

sínar. Náðu flestir að byrja að vinna í leirinn áður en fyrsta degi námskeiðsins lauk. Tímarnir 

voru brotnir upp með kaffihléi til að fá hvíld, tilbreytingu og til að gefa þátttakendum færi á 

að hreyfa sig, spjalla saman og e.t.v. mynda tengsl sín á milli. Annar tíminn fór í 

áframhaldandi mótun. Byrjuðum við tímann með stuttri slökun og hugleiðslu sem virkaði vel, 

nema í einu tilviki (sjá fylgiskjal E). Að því loknu lét ég þátttakendur fá náttúruefni, ull og 

stör, til að snerta, lykt af og skoða saman, tvær og tvær. Pörin spjölluðu saman um hvað kom 

upp í hugann við að horfa á, lykta af og snerta náttúrukveikjurnar og deildu því svo með 

hópnum. Í þriðja tímanum var unnið áfram að mótuninni. Byrjaði tíminn á spjalli og svo var 

haldið áfram að móta. Eftir kaffi var talsteinn (sjá kafla 3.6.) látinn ganga og þátttakendur 

beðnir um að deila líðan sinni með hópnum, einn í einu og segja okkur jafnframt frá hvernig 

gengi að vinna að verkinu. Fjórði tíminn byrjað á smá spjalli og síðan var „talsteinninn“ látin 

ganga og við gerðum æfingu með skilningarvitin (sjá kafla 3.6.). Var síðan haldið áfram með 

mótunina. Í fimmta tíma var búið að hrábrenna verkin og voru þau máluðu eða glerjuð. Þurftu 

þátttakendur að hafa sig alla við til að ná því að klára. Á endanum bætti ég við stuttum tíma 

fyrir þá sem ekki náðu að klára.   

       Þriðja námskeiðið sem hófst síðar en hin tvö, gekk fyrir sig á svipaðan hátt og hin tvö, 

nema að á þessu námskeiði var unnið útfrá stað og komu þátttakendur með ljósmynd með sér 

í fyrsta tímann, af stað sem hafði skipt þau máli á lífsleiðinni. Að öðru leiti var unnið á sama 

hátt. Í sjötta skiptið var búið að brenna verkin glerungsbrennslu og var hist stuttlega, til að 

skoða og afhenda verkin og þakka fyrir samveruna. 

 

3.5. Hönnun námsskeiða (Fræðsluhönnun). 

Kennslufræðileg nálgun námskeiðanna byggði á kennslufræði fullorðinna, sem ég að lagaði 

að þörfum og aðstæðum þátttakanda. Aldurshópur aldraðra er fjölbreyttari en yngri 

aldurshópar að því leiti að  hann er almennt samsettur af  þroskuðum og mótuðum 

einstaklingum með ólíkan bakgrunn, þekkingu og reynslu. Var leitast við að hafa námsnálgun 

fjölbreytilega til að koma til móts við ólíkar námsþarfir (sjá kafla 3.6.). Við hönnun og 

skipulag kennslunnar tók ég tillit til ýmissa ytri og innri kennsluþátta. Ytri þátta eins og 
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námsumhverfis. Þurfti til að mynda að færa kennsluna til, yfir í heppilegra vinnuumhverfi til 

að fá ró og næði. Gæta þurfti að praktískum þáttum eins og því að hiti væri nægur, lýsing í 

lagi og að húsgögnin hentuðu, til dæmis að borðin væru nægjanlega há, til að hjólastólar 

kæmust alveg upp að þeim. Námsgögn voru sniðin að nemendahópnum. Innri þættir sem 

þurfti að hafa í huga voru: líðan og tilfinningar þátttakenda, fyrri kunnátta og persónuleg 

markmið. Hér á eftir verður fjallað um þá kennslufræðilegu þætti sem byggt var á við hönnun 

námskeiðanna; (sjá kafla 2.2.). 

       Þarfagreining. Könnuð var fyrri þekking og reynsla þátttakenda í myndlist og leirmótun 

og grennslast fyrir um hvar áhugi einstaklinganna í hópnum lá.      

       Markmið. Markmið námskeiðanna voru í samræmi við þarfir og áhuga nemenda.                                  

       Námsmarkmið:  Leirmótun á það sameiginlegt með annarri listsköpun að virkja og þjálfa   

upp margvíslega færni og hæfni hjá þátttakendum við reglulega iðkun. Þó svo að eiginlegt 

námsmat hafi ekki farið fram á námskeiðunum var gagnlegt að greina námsmarkmiðin til  

þess að geta betur greint hverjir ávinningar þátttakenda voru. Notaðist ég við  flokkunarkerfi 

Bloom, sem miðar við að mannlegir hæfileikar skiptist í þrjú meginsvið; þekkingarsvið, 

viðhorfa og tilfinningasvið og leiknisvið. Þó svo að mest fari fyrir verklega þættinum 

(leiknisvið) í leirmótun eru öll sviðin samofin í leirmótunar ferlinu.  

       Á þekkingarsviðinu reynir á minnið og skilning á leirmótunarferlinu. Þekkja þarf og 

greina, lögmál sem gilda við meðhöndlun á efniviðnum en leirinn er sterkt, viðkvæmt og 

dyntótt náttúruefni. Undir þekkingarsvið flokkast einnig mat á heildarmynd, hlutföllum, 

formum og lit. Reynir á greinandi og gagnrýna hugsun við mat á hugmynd og útfærslu verks. 

       Á viðhorfa-og tilfinningasviðnu  reynir á eftirtekt, athygli, svörun þátttakenda og á 

félagslega þætti. Undir sviðið flokkast einnig tilfinningar tengdar minningum. 

       Á leiknisviðinu reynir á skynjun og viðleitni, að þátttakandi þjálfist í að leika eftir það 

sem honum er sýnt (vélræn leikni og flókin færni). Einnig fellur undir leikni að ná tökum á 

ólíkum aðferðum handmótunar og beitingu verkfæra, svo og þróun aðferða, aðlögun að nýjum 

viðfangsefnum, og skapandi tjáning, þar sem nemandi leikur sér með efnið og þróar eigin stíl 

til lengri tíma. 

       Virðing. Að mæta þátttakendum með virðingu, þar sem þeir eru staddir. Aldraðir geta 

t.a.m. verið hægfara, gleymnir og illa áttaðir.  

       Virk hlustun. Með athygli og virkri hlustun voru mynduð tengsl við þátttakendur og m.a 

fundið hvar áhugi og áherslur einstaklinga lágu.   
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       Skýrar leiðbeiningar og endurtekningar. Miklu skiptir að leiðbeiningar, umfjöllun og 

uppástungur kennara séu skýrt fram settar, þannig að allir skilji það sem um er fjallað. Iðulega 

þurfti að endurtaka leiðbeiningar tvisvar eða oftar og sýna þolinmæði. 

       Hvatning. Eins og fram kemur í viðtölum getur hvatning verið gulls ígildi. Hafa þarf í 

huga að við erum að ávarpa fullþroska og ólíka einstaklinga en ekki börn og að nálgunin þarf 

að vera í samræmi við það. 

       Áhugi kennara. Þegar kennari hefur áhuga á viðfangsefninu smitast áhuginn yfir til 

nemenda og getur tendrað hjá þeim áhugahvötina, á þetta atriði minntust margir þátttakendur 

á í viðtölum.  

       Upplýsingar. Fullorðnir námsmenn vilja vita hvað á að gerast, hvenær og hversvegna. 

Þátttakendur fengu því kynningu á námskeiðinu, munnlega, (símleiðis) og með ljósritum. Í 

ljósritum voru einnig upplýsingar um á grunnhugtök leirmótunar, efni og áhöldum. Letrið var 

haft stórt á ljósritunum og upplýsingarnar markvisst framsettar og skýrar svo allir gætu skilið 

þær.  

       Ábyrgð. Fullorðnir nemendur vilja vera sjálfstæðir og ábyrgir fyrir eigin vinnu. Þess var 

gætt að grípa ekki fram fyrir hendurnar á nemendum, til að ræna þá ekki námstækifærum. Á 

þetta atriði sérstaklega vel við í kennslu eldri fullorðna og tengist valdeflingu, þar sem eldri 

einstaklingar þurfa gjarnan lengri tíma til að vinna verk sín og taka ákvarðanir en þeir yngri. 

Reyndi á þolinmæði kennara að grípa ekki inní með eigin hugmyndir og lausnir. Nemendur 

læra það sem þeir þurfa fyrir sitt eigið samhengi. 

       Reynslutengt nám: Lífsreynsla þátttakenda var nýtt sem auðlind og hráefni fyrir 

listsköpunina.Voru verkin unnin út frá valinni minningu. 

       Samfella: Byggt var á þeirri þekkingu og kunnáttu sem fyrir var, hjá hverjum og einum. 

Nýju kennsluefni bætt við eftir þörfum og áhuga, eitt skref í einu til að námið yrði 

merkingarbært og í samhengi.         

       Áhugahvöt og ólíkar námsþarfir. Lögð var áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

athafnir til að vekja áhugahvöt og gefa tilbreytingu. Með því var einnig komið til móts við 

ólíkar þarfir (sjá kafla 3.6.). Voru þátttakendur jafnframt hvattir til að prófa nýja hluti til að 

ögra sjálfum sér en ekki þó svo erfiða að hætta væri á að viðkomandi féllust hendur og misstu 

jafnvel áhugann. 

       Huglásar. Innri þröskuldar í formi  fordóma og hugsanamynsturs, geta hindrað fullorðna í 

að sjá hlutina á annan hátt og tileinka sér nýja hluti. Dæmi um slíka þröskulda eru hugsanir 

eins og; „ ég get ekki” og „ég kann ekki”. Var því komið vel á framfæri að ekki væri til rétt 
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eða röng leið við listsköpunina og áherslan lögð á persónuleg og sjálfssprottin vinnubrögð (sjá 

fylgiskjal A). 

       Öryggi og jákvætt andrúmsloft. Öryggiskennd er forsend þess að þátttakendur geti lært, 

beitt sér og treyst sér til að láta ljós sitt skína. Stuðlað var að öryggiskennd m.a. með því að 

afla upplýsinga um og koma til móts við áhuga og þarfir þátttakenda á námskeiðinu. Einnig 

var komið á framfæri skýrum upplýsingum um námskeiðið, markmið þess og skipulag, bæði 

símleiðis, munnlega og með ljósritum. Byrjað var á að kenna einföld atriði og farið síðan í 

flóknari hluti og leiðbeiningar endurteknar eins og þörf var á. Leitast var við að skapa traust 

og tengsl með virðingu, opnum samskiptum, hlustun auðmýkt og viðurkenningu. Stuðst var 

m.a. við  hugmyndir samtals-kennsluaðferðar og þau gildi sem þar er lagt áhersla á; 

valddreifingu, samábyrgð og sanngirni. Hlúð var að afslöppuðu og jákvæðu andrúmslofti með 

því að undirbúa og skipuleggja námsumhverfi vel, gera það notalegt og velja tónlist sem 

hentaði aðstæðum. Minningakveikjur áttu þátt í að skapa notalegt og skemmtilegt 

andrúmsloft. Aðferðir og athafnir stuðluðu að velsæld m.a hugleiðsla og slökun. Gætt var að 

því að ofhlaða ekki tímana með innslögum frá kennara, til gefa þátttakendum tóm til að finna 

sig og gleyma sér í vinnunni. Hugaði ég jafnframt að eigin líðan svo ég væru í sem bestu 

jafnvægi.  

       Þarfagreining til að mæta færniskerðingu. Metið var hvort einstaklingar í hópnum þyrftu 

hjálpartæki vegna líkamlegrar færniskerðingar, svo sem púða, stækkunarljós og/eða stama 

mottu.  

       Kennsluskipulag. Notuð voru þar til gerð skipulags blöð til að skrá hvað átti að fara fram í 

hverjum tíma og í hvaða röð, hvenær nemendur voru virkir o.s.frv. (sjá fylgiskjal F.) 

Reynslan hefur sýnt mér að eftirfarandi tveir þættir eru mikilvægir þegar kemur að kennslu 

aldraðra.  

       Aðhald. Þátttakendur voru allir á níræðisaldri og var skammtímaminnið farið að dvína hjá 

sumum. Þurfti því að veita aðhald og hringja í þá sem áttu það til að gleyma og minna á 

tímana fyrirfram.      

       Sveigjanleiki. Það þarf mikinn sveigjanleika þegar unnið er með þennan aldurshóp, því 

dagsformið er misjafnt og verkir og vanlíðan að hrjá marga. Færnin er misgóð og 

minnisskerðing orðin algeng. Helstu þættir sem aldraðir glíma við eru: einmanaleiki, 

þunglyndi, kvíði, missir nákominna og vina, verkir, minnistap, skert sjón, skert heyrn, verða 

háð öðrum um aðstoð, missa sjálfstæðið, leiði og veikindi. Tímasetningar námskeiða þurfa að 

hentar öldruðum. Ekki er gott að hafa þau of snemma morguns eins og fyrir yngra fólk, því 
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það tekur flesta aldraða lengri tíma að fara á fætur og þeir vilja oft sofa lengur. Ekki er heldur 

gott að hafa þau of seint því þá eru margir orðnir þreyttir. Gera þarf einnig ráð fyrir styttri 

tímum en hjá þeim sem yngri eru því að úthald aldraðra er minna. Haga þarf skipulagi 

kennslunnar þannig að framgangur hennar mótist af þörfum nemenda en ekki þannig að 

nemendur þurfi að laga sig að fyrirfram stíft mótuðu kerfi, sem ekki hentar þeim. 

 

3.6. Aðferðir. 

Helstu kennsluaðferðir og athafnir sem framkvæmdar voru á námskeiðunum voru eftirfarandi: 

Minningakveikjur: 

Þar sem minningar voru útgangspunktur fyrir leirmótunina á námskeiðunum, undirbjó ég 

vinnuumhverfið með ýmsum minningakveikjum, sem gætu hjálpað til við að kveikja á 

gömlum minningum (sjá kafla 2.1.3.1.). Ég safnaði saman ýmsum gömlum hlutum, sem 

flestir höfðu tilheyrt ömmu minni og langömmu og stillti þeim upp á vinnusvæðinu. Þar á 

meðal var var gömul stofuklukka úr viði, upptrekkjanleg með kólfi, spunasnælda úr tré, 

sauðskinnskór með lepp þar sem íslensk áttblaða rós var útprjónuð, postulíns spari bollastell 

með gylltri rönd o.fl. Einnig lagði ég fram ljósmyndabækur, með ljósmyndum frá fyrrihluta 

tuttugustu aldarinnar til að blaða í og tvennskonar náttúruefni, ullarlagða og stör. 

Hugmyndavinna: 

Hugmyndavinna var unnin á hefðbundinn hátt með skissum á blað. Sumir vildu þó byrja að 

vinna beint í leirinn, voru með hugmynd í kollinum og létu fingurna leiða sig áfram og verkið 

þróast þannig.   

Hugleiðsla: 

Byrjuðum við einn tímann á því að ég leiddi hugleiðslu. Markmiðið var að slaka á og að 

leitast við að finna núvitund, sem virkaði vel fyrir flesta (sjá brot úr dagbók, fylgiskjal E). 

Munnleg tjáning:  

Til að virkja munnlega tjáningu, var farið nokkrar leiðir. Í byrjun sögðu þátttakendur hópnum 

deili á sjálfum sér og deildu vörðum úr lífshlaupi sínu. Þátttakendur fengu með því athygli 

hver frá öðrum og kynntust svolítið innbyrðis. 

Talsteinn:  

Stór kuðungur var notaður sem einskonar ”talsteinn” í öðrum og þriðja tíma en hann var látinn 

ganga hringinn og sá sem hafði kuðunginn hafði athyglina og orðið. Í fyrra skiptið bað ég 

þátttakendur að segja okkur hinum hvernig þeir hefðu það í dag og hvar þeir væru staddir með 

verkin sín. Í síðara skiptið bað ég þátttakendur að segja okkur hinum hvernig þeir hefðuð það í 
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dag og að lýsa síðan verkinu sem þeir unnu að með skilningarvitunum. Aðferðin með 

talsteininn virkaði vel og hafði jákvæð áhrif á hópandann, hlegið var og gantast. Sá sem hafði 

kuðunginn naut sín undantekningalaust. 

Að lýsa verki með skilningarvitunum: 

Hér lýstu þátttakendur verki sínu útfrá lit, hljóði, lykt, bragði og áferð, með einu skilningarviti 

í einu. Fyrst með augunum, hvernig verkið væri ef það væri litur, síðan með eyrunum, hvernig  

verkið væri ef það væri hljóð, þá með munninum, hvernig bragð verkið væri, síðan með 

nefinu, hvernig, lykt það væri og að lokum með snertingunni, hvernig áferðin væri. 

Sýnikennsla: 

Sýnikennsla var fastur punktur í kennslunni. Þátttakendum var sýnt eftir þörfum hvernig þeir 

bæru sig að við mótunina, öllum hópnum eða einstaklingsbundið, eftir atvikum. Hver og einn 

fékk handleiðslu með sína mótunar aðferð og sýnt var hvernig áhöldum var beitt og áferðum 

náð fram, hvernig vatn var notað til að mýkja leirinn mátulega mikið o.s.frv. 

 

3.6.1. Aðferðir í leirmótun. 

Handmótun leirs býður uppá margar og ólíkar aðferðir. Voru aðferðir valdar útfrá líkamlegri 

og hugrænni getu, áhuga og nálgun hvers og eins. Skoða þurfti hvar sterkar og veikar hliðar 

viðkomandi lágu, til dæmis hvernig staðan var með fín og grófhreyfingar fólks og hversu 

smátt það gat unnið. Hvort einhver líkamleg hömlun var til staðar sem sérstaklega þurfti að 

huga að, eins og liðagigt í höndum eða skert hreyfigeta í handleggjum eða öxlum. Einnig 

þurfti að taka með í reikninginn vinnulag einstaklinga, hvort viðkomandi væri vandvirkur og 

vildi hafa mikil smáatriði eða hvort hann ynni hratt og/eða leyfði sér að vinna af fingrum fram 

o.s.frv. Lögð var áhersla á að mikið lærist á mistökum og voru þátttakendur hvattir til að 

reyna nýja hluti og sýna djörfung. Einnig að skoða mistökin og vera opin fyrir því hvort þar 

gætu falist tækifæri til að læra eitthvað nýtt, kannski nýstárleg nálgun eða annað sjónarhorn. 

Hvatt var til sjálfsprottinna vinnubragða þar sem þátttakendur unnu með eigin hugmyndir 

hver á sinn hátt. Samkvæmt minni reynslu  þarf oftast aðstoð við að laða fram listamanninn í 

fólki með hvatningu og áhuga. Oftar en ekki kemur fólk sjálfu sér á óvart með því sem það 

getur gert, eins og kemur fram í viðtölunum við marga af þátttakendunum.  

 

3.7. Persónuleg nálgun höfundar á kennsluna. 

Hefur bakgrunnur minn áhrif á þá nálgun sem ég beiti í kennslu. Byggi ég á menntun minni í 

myndlist (BA), ásamt margra ára ástundun í listsköpun í fjölbreytta miðla og reynslu af 
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kennslu. Meðfram því nýtist mér sú innsýn sem sjúkraliðastarf til margra ára, hefur gefið mér 

á öldrun. Jafnframt nýti ég mér nálgun listmeðferðar á leirmótun og á listsköpun almennt en 

ég hef lokið grunnnámskeiði í listmeðferð hjá Unni Óttarsdóttur listmeðferðarfræðingi. 

Námskeið sem ég hef lokið í listrænni meðferð (e. artistic therapy) sem byggja á kenningum 

Rudolf Steiner, nýtast mér einnig. Er ég meðvituð um eigin bakgrunn og um að ég er ekki 

sálfræðilegur meðferðaraðili. Ef erfiðar tilfinningar koma upp hjá nemendum mínum í 

tengslum við leirmótunina, þá leitast ég við að beina athyglinni að því, hvað það var sem 

hjálpaði viðkomandi að komast í gegnum erfiða reynslu og leggja þannig áherslu á styrkinn. 

Einnig vísa ég á fagaðila, ef ég met það svo að þátttakandi þarfnist aðstoðar við að vinna úr 

erfiðum tilfinningum. 

       Í kaflanum var verkefninu lýst og ferli þess rakið. Fjallað var um markmið námskeiða og 

ferli þeirra. Þá var fjallað listkennslu aldraðra og faglegar forsendur hennar. Síðan var rætt um  

framkvæmd námskeiða og framgang þeirra. Þá var fjallað um hönnun námskeiða og skipulag 

kennslu. Að lokum var aðferðum gerð skil og fjallað um persónulega nálgun höfundar á 

kennsluna. Kafli 4. fjallar um viðtöl við þátttakendur og úrvinnslu viðtala. Þar verður gert 

grein fyrir þemum sem greind voru úr viðtölunum og þau skoðuð í ljósi markmiðanna og 

hugmyndafræðinnar sem námsskeiðin styðjast við. Í lokin er fjallað um lærdóminn sem dregin 

var af framkvæmd námsskeiðanna. 
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George Bernard Shaw fékk Nóbelsverðlaunin í bókmenntum á sjötugasta aldursári. Hann hélt áfram að skrifa í 

tuttugu ár eftir það og var að vinna að gamanleik þegar hann lést níutíu og fjögurra ára gamall.              

    

 

4. Viðtöl og úrvinnsla. 

Í kaflanum verður fjallað um viðtöl sem tekin voru við þátttakendur á námskeiðunum. Rætt 

verður um aðferðafræðina sem beitt var við framkvæmd viðtalanna. Þemu eru greind úr 

viðtölunum og þeim gerð skil í ljósi hugmyndafræðinnar sem verkefnið styðst við. Að lokum 

er umfjöllun um hvaða lærdómur var dreginn af hönnun og framkvæmd námsskeiðanna. 

       Viðtöl voru tekin við alla þátttakendur sem kláruðu námskeiðin en þeir voru átta. Af þeim 

voru tveir sem tóku þátt í tveimur námsskeiðum, svo viðtöl voru því alls sex. Með viðtölunum 

var leitast við að varpa ljósi á upplifun þátttakenda af námskeiðum. 

 

4.1. Aðferðafræði.  

Stuðst var við eigindlega aðferðarfræði þegar tekin voru sex óstöðluð einstaklingsviðtöl. Slík 

viðtöl felast í samræðum á jafnréttisgrundvelli þar sem umræðuefnið er fyrirfram ákveðið af  

rannsakanda en innihald samræðnanna ekki (Kvale 1996). Viðtölin eru lýsandi og leitast er 

við að skilja reynslu viðmælanda út frá reynsluheimi  þeirra. Í óstöðluðum viðtölum er gengið 

út frá því að rannsakandi sé eins lítið stýrandi og kostur er en að hann setji vissan ramma um 

umfjöllunaratriðin (Kvale, 1996). Litið var á viðtölin sem félagslega athöfn, þar sem 

samskipti rannsakanda og viðmælanda endurspegla margvíslegt og flókið samspil hugar, 

hegðunar, skynjana og tilfinninga (Helga Jónsdóttir, 2003). 

4.1.1. Greining viðtala. 

Í fyrstu hljóðritaði ég viðtölin en sleppti því eftir fyrstu tvö viðtölin, því  að viðmælendur létu 

í ljós að þeim þætti óþægilegt að vita að orðaskiptin væru tekin upp. Ætlunin frá upphafi var 

að skrá ekki viðtölin niður frá orði til orðs því að ekki er um eiginlega rannsókn að ræða. Ég 
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valdi því að punkta niður hjá mér jafnóðum í viðtölunum og skrifaði niður aðalatriði eftir 

viðtöl. 

4.1.2. Hagsmunir rannsakanda. 

Það getur verið ókostur að vera of tengdur viðfangsefninu (Kvale 1996). Sem rannsakandi er 

ég meðvituð um að það getur haft áhrif á áreiðanleika rannsóknarinnar (athugunarinnar). Ég 

hef kennt og þróað leirmótun á Hrafnistu í Hafnarfirði um árabil og er því mjög tengd 

verkefninu og sumum þátttakendum en öðrum ekki. Því gæti mér verið í mun að niðurstöður 

rannsóknarinnar séu jákvæðar. Ásamt því að vera meðvituð um þennan veikleika leitaði ég 

eftir aðstoð Unnar Óttarsdóttur leiðbeinanda míns sem var ótengd þátttakendum og  aðstoðaði 

hún mig við að vera óhlutdræg með athugsemdum sínum. Kosturinn við að vera tengd 

verkefninu er að ég þekki vel til starfsins og hef því góðan grunn til að byggja verkefnið á. 

4.1.3. Staða gagnvart viðmælendum. 

Þrátt fyrir að vera tengd þátttakendum og hafa persónulega hagsmuni af því að útkoman væri 

jákvæð fannst mér takast nokkuð vel að halda hlutleysi í viðtölunum og vera í hlutverki 

hlustanda, spyrils og rýnanda. Það kom þó fyrir að ég tók eftir því að ég var of stýrandi eða 

meðvirk og dró ég mig þá til baka. 

 

4.2. Framkvæmd viðtala. 

Viðtölin hófust með opinni spurningu og bað ég þátttakendur að segja mér frá upplifun sinni 

af námskeiðunum. Lagði ég upp með að vera eins lítið stýrandi og kostur var, til að fá flæði í 

samtalið, þannig að viðmælandi gæti tjáð sig á eigin forsendum, á sínum hraða. Ég beindi 

síðan umræðunni að umfjöllunar atriðum sem talin eru upp hér að neðan og bað um nánari 

umfjöllun þegar áhugaverð atriði komu fram til að fá dýpt í umræðuna. Beindi ég spurningum 

að eftirfarandi sviðum: (vald)eflingu, líðan, sjálfssprottinni listsköpun, upprifjun minninga í 

hóp, leirmótuninni og minningum sem komu upp í tengslum við hana, félagslegum þáttum, 

nýrri þekkingu og gildi faglegrar kennslu. 

4.2.1. Staðsetning.  

Viðtölin fóru fram heima hjá þátttakendum. Heimilin voru ólík, rétt eins og þátttakendur, 

hvert með sínu sniði. Hjá sumum var ansi þröngt, þar sem ekki var gott rými fyrir stór 

húsgögn, sem fólk hafði flutt með sér úr fyrri, stærri vistarverum. Það var notaleg stemning, 

að heimsækja þátttakendur á eigin heimili og sitja með þeim yfir kaffibolla og spjalla. Þeir 

þátttakendur sem bjuggu á sjálfu dvalarheimilinu höfðu minnsta rýmið en þeir höfðu þó 
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eldhús til afnota, ýmist sér eða deilt með öðrum. Baðherbergjum var deilt með einum eða 

tveimur öðrum heimilismönnum. Allir þátttakendur voru kvenkyns og báru heimilin vott um 

það. Veggir voru skreyttir, mikið með ýmiskonar handavinnu og handverki, 

fölskyldumyndum og málverkum eftir húsráðendur og aðra. Klassískar landslagsmyndir áttu 

sinn sess hjá öllum. Konurnar bjuggu einar, nema í einu tilviki, þar sem þátttakandi bjó með 

manni sínum úti í einni af blokkunum við Hrafnistu. Þrjár kvennanna voru ekkjur og þrjár 

einhleypar. 

4.2.2. Viðmælendur. 

Viðmælendur voru eins og áður var nefnt sex talsins, allt konur á níræðisaldri. Þrjár þeirra búa 

á Dvalarheimili Hrafnistu í Hafnarfirði, tvær hafa búsetu í blokkum við Hrafnistu og ein býr í 

eigin húsnæði en kemur í dagdvöl tvo daga í viku. Fjórir þátttakenda höfðu verið á 

námsskeiðum hjá mér áður, tveir ekki. Bakgrunnur viðmælenda er margvíslegur. Þannig voru 

tveir þátttakendur áður búsettir í sveit, einn kemur frá Akureyri og þrír af Stór-

Reykjavíkursvæðinu. Enginn viðmælenda hafði ástundað listsköpun á fullorðinsárum, meðan 

þeir voru enn starfandi. Eftir starfslok höfðu aftur á móti allir þátttakendur tekið þátt í 

námskeiðum í listsköpun af einhverju tagi. Einn þátttakandi hafði sótt listasýningar í gegnum 

árin. Aðspurðir sögðu margir að annasamt daglegt líf  og lítil trú á eigin getu hafi haft áhrif að 

það að þeir hefðu ekki ástundað listsköpun á lífsleiðinni. Á þeim tíma þegar þátttakendur 

gengu í skóla, snemma á síðustu öld, var listkennsla ekki almennt kennslufag og því sjaldnast 

boðist mikil örvun eða þjálfun hæfileika sem lágu á lista-sviðinu. 

 

Kynning á viðmælendunum sex: 

       Anna er 86 ára gömul. Hún var hjá mér í leirmótun í mínu fyrra starfi, í fjögur ár meira og 

minna, Hún sótti leirmótunarnámskeið tvisvar í viku, í einn og hálfan tíma í senn. Hún tók 

stórstígum framförum á þeim tíma. Meðal annars skoðaði hún svolítið anatómíu í tímum. Hún 

hafði aldrei unnið í leir áður. Lömunarveikin gerði innreið í líf hennar þegar hún var átta ára 

gömul og lamaðist hún þá fyrir neðan mitti. Á þeim tíma langaði hana til að gera svo mikið en 

gat svo lítið gert. Hún er alin upp við Lindargötuna í Reykjavík og lék sér mikið við sjóinn í 

æsku, með systkinum sínum. Anna er lífsglöð og kraftmikil, létt í lund og þrjósk. Hún vill 

hafa hlutina stóra og myndarlega og helst uppi á palli. Hefur hún haft mestan áhuga á að móta 

skúlptúra af guðum og hetjum m.a. af Óðin, Þór, Valkyrju með sverð og skjöld, Ikarus og 

Hindúa-guðum. Síðasta verkið sem hún vann var unnið útfrá minningum en það var skúlptúr 

af föður hennar sem fórst í sjóslysi þegar hún var stelpa.     
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          3. Óðinn. 2009.                       4. Indversk Gyðja. 2006.               5. Faðir Önnu. 2010. 

          

   

                                              

6. Skál Önnu mótuð        7. Glerjuð                            8. Glerungsbrennd                                    

      Sigríður er áttræð. Hennar starfsvettvangur var í apóteki og er hún mikill náttúruunnandi. 

Hún er lömuð hægra megin og getur einungis notað aðra höndina en hún fékk heilablóðfall 59 

ára gömul og fer allra sinna ferða í rafstýrðum hjólastól. Hún er oft létt og hlátur mild en 

stundum hefur hún allt á hornum sér. Hún er hörkudugleg og vinnusöm, viðkvæm og á það til 

að vera dálítið föst i sínu. Þegar hún hefur sig í að prófa nýja hluti þá verður hún ánægð með 

sig. Hún er mikill gátuunandi. Í leirmótuninni hefur hún  mestmegnis unnið að húsum í öllum 

stærðum og gerðum. Sigríður lést á meðan ritun þessa verkefnis stóð yfir. 
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    9. Hús Sigríðar í vinnslu                      10. Glerjað                      11. Tilbúið.          

         

       Kata er 84 ára. Hún er ákveðin, skemmtileg og lífsglöð. Hún var alin upp á Holtinu í 

Hafnarfirði, þegar Hafnarfjörður var enn sveit. Fjölskyldan hélt eina kú og kindur og ullin í 

fötin var unnin heima. Hún gekk með systrum sínum klukkustundar leið í skólann og aðra til 

baka í öllum veðrum 

        

12. Kata í innlifunaræfingu skynfæranna.  13. Glerjað.          14. Skrínið tilbúið 

 

       Anna, Sigríður og Kata eru allar barnlausar og ógiftar og voru allar töluvert mikið í 

leirmótun hjá mér þessi fjögur ár sem ég kenndi á Hrafnistu. 

       Birta er áttatíu og eins árs. Hún dansaði ballett og var kabarett stúlka í Bláu Stjörnunni 

þegar hún var ung. Hún er teinrétt og ber sig vel. Hún er eftirtektarverð því hún klæðir sig svo 

fallega í ýmsum litatónum og aldrei eins. Þegar við hrósum henni segir hún „elskan mín, þetta 

eru eldgamlir kjólar”. Birta er mjög skapandi og nýtur þess mjög að leira. Svimi gerir henni 

oft lífið leitt og henni líður oft ekki vel. Hún var hjá mér í leirmótun í rúmt ár. Birta missti af 

tveim tímum vegna veikinda. 
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   15. Kabarettstúlka í mótun.         16. Glerjuð.                                        17. Brennd.           

 

       Rósa er 89 ára. Hún er geislandi kona að norðan, hún hefur ekki verið áður í leir en finnur 

sig vel í leirmótun. Hún er listræn og skapandi, hefur sungið mikið gegnum tíðina í kórum og 

var í sönghóp þegar hún var ung. Hún var kölluð moldvarpan, því hún hafði svo gaman af  

ræktun. Hún missti manninn fyrir nokkrum árum og býr úti í blokk.  

       

 18. Prufar sig áfram.             19. Bláu spariskórnir í mótun.           20. Tilbúnir. 
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      Geirlaug er áttræð.  Býr hún einnig úti í blokk, með sínum manni. Hún er ákaflega 

skapandi og góður teiknari. Vinnubrögð hennar eru leikandi og hún á létt með að tjá sig í 

leirinn. Hún er dálitið þung og er farin að gleyma eins og Birta 

 

          

 21. Uppáhalds hesturinn.     22. Geirlaug og hesturinn Spilant.    23. Búið að hrábrenna. 

 

       

               24. Fullgert verk.                                  25. Nærmynd. 

 

             Jóhanna að verða níræð og er hún að vestan. Hún bjó í sveit og er mikið með hugann 

í heimahögunum. Hún kemst leiða sinna í hjólastól en hún missti annan fót fyrir neðan hné 

fyrir nokkrum árum. Hún er blíðlynd, broshýr og mjög iðin, finnst gott að vera útaf fyrir sig 

og gleymir sér í vinnunni. Hún er nákvæm í vinnubrögðum og mjög flink. 
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26. Búið að fletja leir og skera út, húsið fyrir vestan.                 27. Glerjað, oxað og brennt. 

 

4.3. Þemu sem voru greind í viðtölum. 

Hér verður fjallað um helstu þemu sem komu fram í viðtölunum í ljósi hugmyndafræðinnar 

sem námsskeiðin styðjast við. Áttu viðmælendur misgott með að tjá sig munnlega um 

námskeiðin og voru allavega upplagðir þegar ég tók viðtölin. Í einu tilfelli var viðkomandi 

hálflasin, mjög þreytt og átti erfitt með að hugsa skýrt (Sigríður). Þegar viðmælendur voru 

spurðir um námskeiðin komu í öllum tilfellum fram jákvæð viðhorf. Allir sögðust hafa notið 

þess að taka þátt í námskeiðunum. Töldu þátttakendur námsskeiðin hafa haft eflandi og 

styrkjandi áhrif á sig. Fannst þeim jafnframt að þátttakan í námsskeiðunum hefði veitt þeim 

lífsfyllingu og/eða gleði. 

       Áttu þátttakendur mislétt með að vinna sjálfssprottið. Sumir voru vanir að vinna á þann 

hátt. Kom fram hjá tveimur þátttakendum að þeim hefði ekki áður boðist myndlistakennsla 

þar sem unnið var sjálfssprottið.  

       Flestum, eða öllum nema einum fannst ánægjulegt að rifja upp minningar sínar í hópnum 

og vinna verk í tengslum við minningar. Einn hafði engan sérstakan áhuga á að rifja upp 

minningar á námskeiðinu og vildi ekki vinna verk útfrá minningum sínum, heldur vildi hann 

vinna frjálst. Hugsanlega var það vegna erfiðra minninga sem hún treysti sér ekki til að rifja 

upp. 

       Í leirmótuninni vöknuðu minningar hjá mörgum þátttakendum, eða hjá fimm. Voru 

minningarnar sem rifjuðust upp ánægjulegar og jákvæðar hjá fjórum þátttakendum. Erfiðar 

minningar og tilfinningar komu upp hjá einum þátttakanda í samhengi við erfiðleika í 

barnæsku. 

       .    
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       Fannst öllum þátttakendum, þeir hafa lært nýja hluti. Voru þeir jafnframt sammála um að 

fagleg kennsla væri mikilvæg, ein tók það fram að það væri einnig mjög mikilvægt að 

kennarinn væri notaleg manneskja. 

       Þátttakendum þótti ánægjulegt að vinna í litlum hópum. Tveir töluðu um að þeim fyndist 

einnig gott að vera útaf fyrir sig að vinna. Flestum fannst hópvinnan styrkja sig félagslega og 

auðvelda kynni við annað fólk á dvalarheimilinu. Tveir þátttakenda sögðust vera það 

félagslega virkir og með góð tengsl fyrir, svo þetta væri ekkert úrslitaatriði fyrir þá. 

Fram komu 7 megin-þemu í viðtölunum og voru þau sem hér segir:  

 Valdefling og/eða aukið sjálfstraust. 

 Lífsfylling og gleði 

 Ný þekking/nám.  

 Upprifjun minninga og minningar sem vöknuðu í leirmótunarferlinu. 

 Sjálfssprottin leirmótun.  

 Fagleg kennsla, hvatning og áhugi kennara 

 Samfélag við aðra 

Í viðtölunum ófust þemun saman í frásögnum viðmælenda minna en hér á eftir mun ég ræða 

um hvert og eitt þema og setja inn brot úr umfjöllun viðmælenda þar sem þau eiga best heima. 

 

4.4. Þemu skoðuð í ljósi hugmyndafræði að baki námsskeiða. 

4.4.1. Valdefling.  

Valdefling fylgir í kjölfar þess að aldraðir hafi val, ákvörðunarrétt og ábyrgð á eigin athöfnum 

samkvæmt rannsóknum Langer og Rodin (1976) og því fylgja jákvæð áhrif á heilsufar og 

líðan. Valdefling er ferli, sem stuðlar að því að efla sjálfsmynd einstaklinga og sjálfstraust. 

Ferlið eflir jafnframt styrk og getu einstaklings til framkvæmda og ákvarðana í eigin lífi. 

Aldraðir glíma iðulega við ýmsar aldurstengdar breytingar eins og áður hefur verið fjallað um 

s.s veikindi og missi maka og oft fylgir því kvíði, þunglyndi og vanlíðan. Rannsóknir sýna að 

því meiri ábyrgð og ákvörðunarvald sem fólk á dvalarheimilum hefur, því minni líkur eru á að 

það verði þunglynt. Fólk verður jafnframt sjálfstæðara og ánægðara með sig, meira vakandi 

og gefur sér fleiri valmöguleika í daglegu lífi (Langer og Rodin 1976). Í því samhengi má 

benda á að samkvæmt umfjöllum Fréttablaðsins, þann 10 janúar, 2014, kom fram að 80% 

aldraðra á dvalarheimilum á Íslandi taki þunglyndislyf að staðaldri sem gefur tilefni til að 

skoða stöðu aldraðra hérlendis í þessu samhengi. 
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       Listgreinar geta boðið uppá sum af bestu tækifærunum fyrir aldraða til að upplifa 

tilfinningu fyrir því að hafa vald eða stjórn. Í listsköpun búa endalausir möguleikar til 

persónulegrar sköpunar og gnótt tækifæra til að upplifa valdeflingu og fullnægju (Cohen, 

2006). Sjálfsvirðing aldraðra eykst einnig við að finna hverju þeir geta áorkað. Í viðtölunum 

við þátttakendur kom fram að allir viðmælendur fundu fyrir valdeflandi áhrifum, við að taka 

þátt í námskeiðunum. Notuðu viðmælendur orð eins og hvetjandi, styrkjandi og eflandi eins 

og sjá má í eftirfarandi frásögn er. Nánar er fjallað um valdeflingu í kafla 2.3. 

Birta: Mér fannst svo gaman að ráða við það sem ég hugsaði mér að gera.  Núna veit ég 

ýmislegt og myndi treysta mér til að gera ýmislegt. Maður hefur lært meir og meir, eitthvað 

öðruvísi….. 

Anna: Það hefur eflt sjálfstraustið að geta gert þetta. Finnst þetta hafa styrkt mig. 

Geirlaug: Fannst þetta hvetjandi og styrkjandi reynsla...nú treysti ég mér frekar til að fara á 

fleiri námsskeið. 

Kata: Fannst námsskeiðið spennandi og eflandi. Mann langar að halda áfram. Langar að 

prufa eitthvað nýtt. 

Birta: Montin að hafa gert þetta. Fannst það styrkja mig. Fannst þetta eflandi. Sérstaklega 

þegar maður finnur að maður getur gert það sem mann langar að gera, það styrkir mann. 

Mér finnst ég vera öruggari, geta sýnt fram á að ég geti gert þetta og þetta. 

Rósa: Voða montin þegar ég komst af stað með að vinna í leirinn. Hressti mig mikið. Jók 

öryggið með sjálfa mig. Fann að ég gæti nú eitthvað gert. Mikið upplifelsi að geta þetta. 

Hafði enga trú á að ég gæti gert þetta. Mér finnst það vera lífsfylling að ég skuli geta þetta. 

Fannst það auka mér kraft og þor að geta þetta, að geta skapað svona útfrá sjálfri mér.   

Sigríður: Leirmótunin eykur mér sjálfstraust og styrk. Gaman að taka áhættur og sjá hvað 

gerðist. Það er nauðsynlegt að hafa þessa vinnu, hún gefur mér tilgang........Það skiptir mig 

máli að geta komið og mótað. Ég kom sjálfri mér oft á óvart, að ég gæti þetta.…..það var gott 

að koma við leirinn og móta hann. 

Anna: Gaman að geta breytt leirnum. Góð tilfinning að geta bara hnoðað leirnum saman ef 

maður vill það. 

Upplifun þátttakenda af valdeflingu eins og kemur fram í ummælum fólksins hér að ofan fólst 

meðal annars í; að finna að þeir væru þess megnugir að gera það sem þeir vildu, að finna að 
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þeir gætu gert það sem þá langaði, að prófa nýjar leiðir og að taka áhættur í tengslum við 

leirvinnuna. Má greina aukið sjálfstraust sem felst í því; að vita meira og að treysta sér betur 

m.a. til að fara á fleiri námsskeið í kjölfar þess að hafa tekið þátt í leirnámskeiðinu. Með því 

að geta breytt leirnum að vild og skapa út frá sjálfum sér jókst kraftur og þor og sjálfsöryggi 

styrktist. 

4.4.2. Lífsfylling og lífsgleði í kjölfar sjálfssprottinnar listsköpunar. 

Styrkleikar fólks í sköpuninni liggja á ólíkum sviðum. Það getur tekið tíma að sannfæra fólk 

um að þeirra háttur sé nákvæmlega eins og hann á að vera. Að það sé okkur eiginlegt að vera 

eins ólík í skapandi tjáningu og við erum mörg. Með öðrum orðum að ekki sé hægt að móta 

vitlaust í leirinn, þó að við séum jafnframt alltaf að bæta við okkur. Tveir þátttakenda, Rósa 

og Jóhanna voru að taka sín fyrstu skref í sjálfssprottinni listsköpun en þeim hafði ekki áður 

boðist þesskonar listkennsla. Kennslan sem þeim hafði boðist á þjónustu miðstöðvum aldraðra 

hafði falist í að fara eftir fyrirmyndum. Fannst báðum þetta vera öðruvísi og spennandi 

nálgun. Rósu fannst frelsandi að vinna sjálfssprottið. Jóhanna var ekki tilbúin að sleppa alveg 

fram af sér beislinu og ákvað að halda sig við að vinna eftir ljósmynd. 

         Margir fræðimenn sem vitnað hefur verið í hér í þessari ritgerð, fjalla um mikilvægi þess 

að bjóða upp á innihaldsríka og námsmiðaða listkennslu. Þar á meðal er Donald Hoffman,  

sem taldi að afleiðing þess að bjóða einungis upp á listsköpun í formi dægrastyttingar og 

föndurs gæti haft í för með sér, djúpa tómleikatilfinningu, leiða og gremju eins og sagt er frá í 

kafla 2.2. (Hoffman, 1980). Að hafa tækifæri til að tjá okkur á skapandi hátt hefur jákvæð 

áhrif á líðan okkar að sögn Cohen (2000) (sjá kafla 2.1.1.). Listsköpun býr yfir eiginleikum 

sem kveikja áhugann og grípa athyglina. Við reglulega iðkun hefur hún styðjandi og örvandi 

áhrif á okkur og styrkir okkur tilfinningalega.  Hvetur Cohen til þess að aldraðir sleppi fram af 

sér beislinu í sköpuninni og leyfi sköpunargleðinni að hafa mótandi áhrif á líf sitt. Hvetur 

hann jafnframt til þess að aldraðir beri sig eftir tækifærum efri áranna, sem stuðla að 

sjálfstjáningu og þroska. Til að virkja sköpunargleðina til fulls á efri árum segir Cohen okkur 

þurfa að ryðja úr vegi neikvæðum staðalímyndum, eigin fordómum og fáfræði varðandi 

öldrun og ranghugmyndum um eðli listsköpunar. Eins og fram hefur komið, koma flestir 

aldraðir sjálfum sér á óvart með getu sinni til listsköpunar. Í umfjöllun sinni um lífsfyllingu 

og gleði notuðu viðmælendur setningar eins og; glöð inní mér, að líða betur í hjartanu, gaman 

að skapa, gaman að sjá hvað gerist, það gerði svo mikið fyrir mig, eins og sjá má í eftirfarandi 

frásögn. 

Rósa: Það er meiri lífsfylling að gera þetta án þess að hafa fyrirmyndina.  
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Birta: Mér líður betur i hjartanu, við þetta….. Mér finnst ég vera öruggari, að geta sýnt fram 

á að ég geti gert þetta og þetta…………... Mér fannst ekkert gaman þarna (í dagdvöl) nema 

að vera á leirnámsskeiðinu. Það var svo gaman og mér fannst það gera svo mikið fyrir mig. 

Ef það tókst vel þá varð ég svo glöð inní mér………………Leirklumpurinn, það var mikil 

hugsun og pæling bakvið hlutina. Mér finnst þetta bara stórkostlegt. 

Anna: Það er gaman meðan á því stendur. Gaman að vera í skapandi ferlinu, sjá hvað 

gerist….og hvað hinir eru að gera. Stundum varð ég svo upptekin af mínu, maður getur bara 

lokað huganum ef áhuginn er mikill. 

Í orðum allra viðmælenda hér að ofan kemur fram að þátttaka í námsskeiðunum hafi gefið 

þeim gleði og/eða lífsfyllingu. Rósa talaði um lífsfyllingu. Birta og Anna töluðu um gleði. Í 

frásögnunum má sjá að lífsfyllingin fólst m.a. í að upplifa getuna til að skapa útfrá sjálfum sér 

án þess að hafa fyrirmyndir og að verða glaður innra með sér ef vel tókst til. Mátti greina 

upplifun af gleði við að tjá sig á skapandi hátt, að sjá hvað gerðist og við að takast vel upp. 

Einnig kemur fram sú upplifun að líða betur i hjartanu við það að skapa.  

4.4.3. Aukin þekking/Nám. 

Einkennandi fyrir aldurshóp eldri fullorðinna eru fullmótaðir og þroskaðir einstaklingar sem 

eru ólíkir innbyrðis og hafa fjölbreyttan bakgrunn. Hafa þeir jafnframt mótað sína námsnálgun 

gegnum ævina. Kennsluþarfirnar eru því fjölbreytilegar og ýmsir þættir sem sérstaklega þarf 

að taka tillit til (sjá kafla 3.5.). Námið þarf að veita öryggistilfinningu en jafnframt að vera 

áskorun. Það hefur sýnt sig að fullorðnir nemendur eru viljugir og ákafir að læra þegar þeir 

finna fyrir öryggi í kennslustofunni (Wella, 2002). Þættir sem veita öryggi eru m.a. 

endurtekning, samfella í náminu og traust sambandi milli kennara og nemenda (sjá kafla 2.2.) 

Fullorðinsfræðsla fer að öllu jöfnu fram í litlum hópum, því það þykir skapa öruggt og 

heilbrigt námsumhverfi. Smærri  hópar gera það að verkum að auðveldara er að virkja 

áhugahvöt nemenda, þeir bjóða uppá samtal og hvetja til þess að allir þátttakendur tjái sig og 

séu virkir. Að mati Jane Wella (2002) og Paolo Freire (1972), er samtalið sú athöfn sem best 

hvetur til þess að raunverulegt nám eigi sér stað, bæði fyrir nemendur og kennara. 

Samtalsmiðuð kennsla byggir á trausti, valddreifingu og samábyrgð. Byggi ég kennsluna á 

námsskeiðunum á slíkum gildum. Námið fer fram á mörgum sviðum (sjá flokkunarkerfi 

Bloom, kafla 2.2 og 3.5 ), það getur falist í aukinni þekkingu, tengst breyttum viðhorfum og 

tilfinningum, svo sem tilfinningalegri opnun þegar unnið er útfrá minningum.       
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       Lítið var um listkennslu í skólagöngu þeirra sem eru aldraðir í dag. Hefur það ugglaust 

áhrif á að erfitt er að fá suma af stað í skapandi tjáningu. Þeir eru ef til vill með fordóma 

gagnvart sjálfum sér, gagnvart því að hafa ekki vit á þessu, vera ekki nægilega hugmyndaríkir, 

hafa enga hæfileika til að teikna, mála eða leira, að það sé bara sérstakt  fólk sem geti það, 

eins og lesa má útúr orðum Jóhönnu hér að neðan. Enginn þátttakandi á leirmótunar 

námsskeiðunum hafði grunn í myndlist og má því gera ráð fyrir einhverjum huglásum í 

hópnum (sjá kafla 2.2.2. og fylgiskjal A). Á námsskeiðunum er byggt á einstaklingsbundnum 

styrk og færni þátttakenda. Námið átti sér stað á ýmsum sviðum. Það fólst í breyttu viðhorfi, 

bættri hæfni eða leikni, nýjum skilningi eða breyttu sjónarhorni eins og greina má í orðum 

viðmælenda hér á eftir. 

Anna: Hef lært mörg handtök og aðferðir. Tekið miklum framförum. Þegar ég skoðaði 

anatomíuna (Anna stúderaði anatomíubók á fyrri námsskeiðum) fór ég að hugsa meira um 

verkefnið, ég get kannski gert þetta svona, bakið er svona…….hvernig get ég framkvæmt 

þetta? Mikið er hægt að gera ef viljinn er fyrir hendi. Við lærðum hver af annarri.......Þú 

hefur að einhverju að stefna.….að hugsa milli tíma. Ég fletti blöðum til að fá hugmyndir. 

Birta: Fannst ég læra mikið, sem mér hefði aldrei dottið í hug, útfærsla, eins og augun í 

karlinum...... já auðvitað gerir maður svona! Núna veit ég ýmislegt og myndi treysta mér til 

að gera ýmislegt. Maður hefur lært meir og meir, eitthvað öðruvísi. Mér fannst mjög gaman 

að læra eitthvað nýtt, hvernig ég gat gert… Þegar ég gat gert eitthvað án tilsagnar og ég var 

ánægð, þá varð ég voða glöð. 

Jóhanna: Mér fannst maður opnast. Mótunin hjálpaði til við að rifja upp minningar.  

Jóhanna: Ég vil hafa fyrirmynd. Ég er svo hugmyndasnauð .(Jóhanna vann lágmynd af 

æskuheimili sínu í sveitinni eftir ljósmynd). 

Jóhanna var að mæta fordómum í sjálfri sér um að hún væri hugmyndasnauð, sem er algengur 

huglás hjá fullorðnum námsmönnum og var ekki tilbúin að stökkva út í djúpu laugina (sjá 

fylgiskjal A). Hún var engu að síður mjög tilbúin að prufa nýjar aðferðir í sinni vinnu. 

Viðmælendur voru sammála um að hafa lært og tileinkað sér nýja nálgun og aðferðir á 

námsskeiðunum. Þar á meðal voru aukin þekking, ný sjónarhorn, tilfinningalega opnun í 

leirmótuninni og að treysta sjálfum sér í sköpuninni. Einnig ný vinnubrögð, sjálfsprottin 

listsköpun, hugmyndavinna, nýjar mótunaraðferðir, handtök og tækni. 
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4.4.4. Minningar. 

Upprifjun minninga getur gagnast við að hjálpa einstaklingi að átta sig á hvaðan hann kemur 

og hvert hann stefnir. Til að skerpa á tilganginum með lífinu, hvað sé hægt að læra af fyrri 

reynslu, að ógleymdum þeim möguleika að geta staðfest eigið mikilvægi gagnvart sjálfum sér 

og öðrum (Moberg, 2001). (sjá kafla 2.1.2.). Atferlið, að rifja upp minningar, getur styrkt 

sjálfsvitundina, eða meðvitundina um hver maður er sem persóna og hvaða hæfileikum maður 

býr yfir. Nota ég upprifjun atburða, tilfinninga og hugsana á námsskeiðunum til að stuðla að 

aukinni sjálfsvitund, vellíðan, sjálfsstyrk, bættum félagslegum tengslum, vináttu og þar með 

auknum lífsgæðum. Þátttakendum á námsskeiðunum fannst öllum nema einum (sem hafði 

ekki áhuga á því) að það væri af hinu góða að rifja upp minningar. Þátttakendur höfðu ánægju 

af að rifja upp minningar, sögðu viðmælendur að það vekti gleði og góðar tilfinningar að rifja 

þær upp.  

Kata: Mér fannst vera aukin lífsgleði af að rifja upp minningar….gerir mér gott…..finnst 

gaman að vinna út frá minningum. 

Birta: Mér fannst það mjög gaman, gamlar góðar minningar frá Vestmannaeyjum. Það 

hreyfir við einhverju hjá mér. Þá var gaman og fullt af fólki. Nú er ég ein. Það hefur gildi 

fyrir mig að rifja upp minningar mínar og það sem ég hef upplifað. 

Jóhanna: Mér fannst maður opnast. Mótunin hjálpaði til við að rifja upp minningar. Það var 

gott að vinna út frá minningum í leirinn. Var á kafi í minningum meðan ég var að móta. 

Rósa: Fyrst ætlaði ég bara að gera eitthvað sem mér datt í hug en fannst mér vanta 

fyrirmynd. Breyttist svo, fór að hugsa. Reyndi að líkja eftir minningum eins og þær voru í 

höfðinu. 

Geirlaug: Leirmótunin kveikti á minningum m.a. um Spilant (hestinn sem hún mótaði) og 

seinna á minningum um hænsnin og hænsnakofann. 

Rósa: Ég var svolítið lengi að átta mig á að ég gæti unnið út frá minningum. Þegar ég var að 

vinna í leirinn komu minningar um þegar ég var að gera drullukökur sem barn…… og bláu 

skórnir, það hefur verið liturinn sem freistaði barnsins. Ég gleymdi þessu aldrei, var sex eða 

sjö ára. Pabbi fékk lánaða skó fyrir Júllu systir, þeir voru of stórir á hana. Ég sá að pabba 

dauðlangaði að kaupa handa mér skóna en ég átti ágæta spariskó fyrir. Ég varð alveg heilluð 

af skónum. Svo sneri ég mér undan og hitnaði í augunum af vonbrigðum (sjá mynd nr:18). 

Mér finnst það gefa ferlinu meira gildi að vinna út frá minningum  
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Anna: Það vöknuðu stundum minningar við leirmótunina. Erfiðar minningar komu upp. 

(þegar hún var barn með lömunarveikina). Ég vildi gera meira en gat ekki neitt, ég sagði við 

mömmu “Ég vil bara gera þetta sjálf”.  

Ýmiskonar tilfinningar geta komið upp í mótuninni, einnig erfiðar tilfinningar. Komu slíkar 

tilfinningar sérstaklega upp hjá einum þátttakanda, Önnu . Hún deildi erfiðum minningunum 

frá barnæsku með hópnum. Til að vinna útfrá hennar styrkleikum beindi ég athyglinni að því 

hvað það var sem hjálpaði henni að komast í gegnum erfiðleikana. Kom í ljós að þrjóska, 

ákveðni, seigla og ekki síst léttlyndi og húmor hafi hjálpað henni að sætta sig við erfiða 

reynslu og að lifa með fötlun sinni. Ræddi ég einnig við Önnu eftir tímann til að athuga líðan 

hennar.  

       Leirmótun hefur í för með sér sterka upplifun af snertingu. Því getur hún opnað fyrir 

tengsl við liðnar minningar og tilfinningar sem voru umritaðar í táknmál gegnum snertingu og 

líkamshreyfingu í bernsku, áður en viðkomandi lærði að tjá sig gegnum tungumálið (sjá kafla 

2.4.). Þannig getur leirmótunin virkað eins og gluggi yfir í óyrtar og ómeðvitaðar minningar 

og getur það hjálpað fólki sem á erfitt með að tjá sig munnlega við tjáningu, samkvæmt 

kenningum listmeðferðar. Eins og fram kemur í orðum þátttakenda hér að ofan rifjuðu upp 

minningar hjá mörgum, meðan á sjálfri leirmótuninni stóð.  

4.4.5. Fagleg kennsla, Hvatning og áhugi. 

Allir viðmælendur töldu það skipta miklu að hafa menntaðan kennara í myndlist. Hvatning, 

var atriði, sem allir þátttakendur töluðu um að væri mikilvægt. Margir þátttakenda töluðu um 

mikilvægi þess að kennarinn væri áhugsamur og um að áhugi kennarans smitaðist yfir til 

nemenda. 

Rósa: Það er nauðsynlegt að hafa lærðan kennara sem getur kennt manni hvað er hægt að 

gera. 

Anna: Hvatning er mjög mikilvæg, vekur áhugann. Aðalatriðið er að kennarinn sé 

áhugasamur, það hvetur mann áfram, þá vaknar áhuginn. 

Birta: Hvatning og hrós skipta miklu. Það er mikilvægt að kennarinn vilji virkilega að maður 

læri. Ég tók eftir því að þú spurðir þegar á leið: Hvað gerir þú núna? Fannst það hvetjandi, 

varð ánægðari með mig. Þá leið mér betur með sjálfa mig. 
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Ljóst er að hvatning og áhugi kennara skiptir miklu máli og getur tendrað áhugann hjá 

nemendum. Aldraðir þurfa flestir einhverja hvatningu til að vekja og draga fram hinn innri 

listamann sem býr i öllum, jafnvel meira en yngri aldurshópar, m.a. vegna þessa að margir 

aldraðir hafa lítinn grunn í myndlist og hafa lítið sjálfstrausts þegar kemur að listsköpun. 

4.4.6. Samvera og samtal.  

„Að lifa er að mætast ” skrifaði heimspekingurinn Martin Buber (2002) og átti hann þá ekki 

við einhverja viðskiptafundi eða slíkt heldur aðstæður, þegar fólk nýtur nærveru, blíðu og 

heilinda hvers annars. Sigurjón Árni Egilsson (2008), segir jafnframt manninn vera 

tengslaveru og að það sem honum sé eiginlegt megi finna í samtali. Jane Wella og Paolo 

Freire hafa bæði rætt um að bestu aðstæðurnar fyrir nám fullorðinna sé í litlum hópum og þá í 

gegnum samtalið. (sjá kafla 2.2.).  

Jóhanna: Styrkti mig félagslega. Gott að vera í litlum hóp. 

Geirlaug: Fínt að vera í lokuðum hóp, ágætar manneskjur. Gott að vera í litlum hóp. Fann 

ekkert fyrir óöryggi. Geirlaug er ekki einangruð og finnst ekki erfitt að tjá sig. 

Anna: Sagðist vera frekar lengi að kynnast fólki; Að taka þátt í leirnum hefur hjálpað mér við 

að tengjast öðrum íbúum, það skiptir máli að sami hópurinn hittist reglulega. Við lærðum líka 

af hver annarri og gáfum ráð. Það er skemmtilegra að vera í hóp en að vera ein. Það hjálpaði 

til við að tengjast hinum. Örvandi að sjá hvað hinir voru að gera og vera í félagsskap. Kemur 

til móts við félagslegar þarfir. 

Birta: Félagsskapurinn gefur mikið, að geta spjallað. Ég er alltaf ósköp ánægð þarna, ágætar 

manneskjur.  

Kata: Að vinna í litlum hóp hjálpar til við að tengjast öðrum. Maður gefur sig meira að þvi 

(en öðrum) og talar við það, eftir námsskeiðið. Maður tengist því meira. Maður gefur sig 

bara lauslega að öðrum. Það eflir tengsl að vinna saman í litlum hóp. 

Fram kemur að flestum þátttakendum finnst að það að vinna í lokuðum hópi styrki þau 

félagslega og  hjálpi til við að tengjast öðrum íbúum. Kom fram að það væri skemmtilegt að 

vinna í hóp, það væri örvandi, að þau lærðu hvert af öðru og að samtalið gæfi mikið. 
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4.5. Lærdómur dregin af framkvæmd námskeiða. 

Eftir að námskeiðum var lokið fór ég yfir allt ferlið með hjálp dagbókarskrifanna og gætti að 

því hvað hafði tekist vel og hvað hefði mátt betur fara. Atriði sem ég ígrundaði voru: 

tímasetningar og jafnvægi milli kennsluþátta, fjöldi þátttakanda, lengd námskeiðs, 

vinnuumhverfi, leiðbeiningar, að ætla sér ekki of mikið, skipulag, óvæntar uppákomur og 

utanumhald aldraðra nemenda.  

       Tímasetningar: Tímarnir voru mátulega langir fyrir þennan aldurshóp, þannig að 

þátttakendur þreyttust ekki um of og kom vel út að brjóta upp tímana með pásu til að fá m.a. 

hvíld og hreyfingu. Einn eða tveir vildu reyndar sitja við allan tímann, voru niðursokknir í 

verkefnin. Ég hefði viljað hætta fimmtán mínútum fyrr í síðasta tímanum og nota þann tíma til 

að skoða saman verkefnin og ræða útkomuna. Ég held að í því hefði getað falist aukaleg 

hvatning fyrir þátttakendur. Hefði verið gott að veita þannig markvisst athygli ferli og útkomu 

hjá hverjum og einum svona í lokin og gleðjast saman yfir árangrinum og njóta útkomunnar. 

Tímaskortur í síðasta mótunartímanum gerði það að verkum að ekki gafst tími til þessa. 

       Fjöldi þátttakanda: Fjöldi þátttakenda var hæfilegur miðað við þá aðstoð sem þurfti að 

veita, fáir, en nægjanlega margir til að skapa samtal. Það hentar fólki misvel að vera á svona 

stuttum fjögurra manna námsskeiðum. Þau henta þeim best sem hafa góða færni og hafa næga 

starfsorku. Fólk með mikla færniskerðingu og sem er veikt fyrir, þarfnast mun meiri aðstoðar 

á námsskeiði eins og þessu þar sem verkefnin eru krefjandi en hægt er að veita í fjögurra 

manna hóp með einum kennara. 

       Lengd námsskeiðs: Lengd námskeiðsins hentað vel einstaklingum með góða andlega og 

líkamlega heilsu. Einstaklingar sem hafa mikla færniskerðingu andlega eða líkamlega, svo 

sem aðeins aðra höndina, mikla sjónskerðingu, litla starfsorku eða langt gengin Alzheimer, 

njóta sín ekki á svona stuttum námsskeiðum en þurfa mikið lengri tíma til að klára verkin og 

sveigjanleika til að geta unnið á sínum hraða.  

       Vinnu-umhverfi: Vinnu umhverfið á fimmtu hæðinni þangað sem ég flutti námskeiðin 

eftir fyrsta tímann, hafði þá kosti að vera rólegt, friðsælt og skipulagt. Það þarf ró og næði 

þegar unnið er með minningar í lokuðum hóp, ekki gengur að hafa fólk rápandi í gegnum 

rýmið. Óreiða og óskipulag í vinnuumhverfi virkar truflandi á einbeitingu þátttakenda og 

kennara.  

       Leiðbeiningar: Þurfa að vera markvissar og skýrar. Æfingin með skynfærin gekk mun 

betur í seinna skiptið þegar ég gætti betur að þessu atriði. 
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      Ekki ætla sér of mikið: Á stuttum námskeiðum, þarf að gæta þess að fólk ætli sér ekki of 

mikið og miða við ákveðið umfang á verkum, það er til dæmis bara gert ráð fyrir einu skipti 

til að glerja, sem er töluverð vinna. 

       Jafnvægi kennsluþátta: Gott er að ætla þátttakendum ekki að taka þátt í of mörgum 

kennsluaðferðum í einum og sama tíma. Menn þurfa tíma til að mæta á staðinn, tíma til að 

vinna í friði og ró og tóm til að gleyma sér. Það var of mikið að vera með slökun og 

náttúruefna æfingu (sjá kafla 3.4.3.) í sama skiptið. 

       Skipulag. Voru  tímarnir og vinnuumhverfið vel undirbúið. Gott skipulag er mikilvægt 

sem og góður undirbúningur. Það er að mörgu að hyggja. Myndavélin mín var t.d. ekki hlaðin 

í fyrsta tíma. 

       Uppákomur: Gera þarf ráð fyrir ýmsum uppákomum, sem stafa af ólíkum námsþörfum og 

bakgrunni þátttakenda. Eftir á sá ég að Jóhanna, sem var mjög sjónskert, hefði þurft að fara á 

annað námsskeið með færri þátttakendum, ég hafði ekki ráðrúm til að veita henni þá aðstoð 

sem hún hefði þurft, það kom niður á öllum hinum. Gott er að vera meðvitaður um að ólík 

viðhorf þátttakenda í trúmálum geta verið til trafala. Á öðru af fyrri námskeiðunum fór kona í 

baklás og vörn, þegar ég byrjaði tímann með hugleiðslu, því henni fannst þetta ógna kristnum 

viðhorfum sínum í trúmálum. Sagðist hún óttast að þetta væri óguðlegt og kannski villutrú og 

hætti í kjölfarið á námsskeiðinu. Útskýringar mínar á að þetta tengdist slökun en ekki trú 

dugðu ekki til. Í ljós kom að ófriður hafði verið á vinnustofunni, vegna þess að konan vildi 

halda sínum trúarskoðunum að öðrum við litlar vinsældir og hafði sú upplifun án efa áhrif á 

sterk viðbrögð hennar við hugleiðslunni. Hér hefði ég e.t.v. getað beitt virkri hlustun og leyft 

henni að tjá sig litla stund og fá útrás fyrir spennuna. Því er hinsvegar ekki að neita að 

andrúmsloftið í hópnum varð mun afslappaðra eftir að viðkomandi hætti. Veikindi geta sett 

strik í reikninginn hjá öldruðu fólki, mun meira en hjá þeim sem yngri eru og fólk dettur 

frekar út úr námsskeiðum af þeim sökum. 

       Utanumhald: Þátttakendur sem komnir eru á efri ár þurfa meira aðhald en þeir sem yngri 

eru. Það getur þurft að hringja í þátttakendur, bæði þá sem eru heimilisfastir á dvalarheimilum 

og þá sem eru með sjálfstæða búsetu og minna þá á tímana fyrirfram. Sú varð raunin á mínum 

námsskeiðum. Hringdi ég í þá sem voru gleymnir og minnti þá á. Sveigjanleiki þarf að vera 

með þegar skipuleggja á námskeið fyrir eldri fullorðna, því að það eru svo margskonar 

hindranir og erfiðleikar sem fólk á þessum aldri er að glíma við (sjá kafla 3.5.). 

       Kaflinn fjallar um viðtöl við þátttakendur og úrvinnslu viðtalanna. Lýst er aðferðarfræði 

sem beitt var við framkvæmd og undirbúning viðtala. Því næst fylgir umfjöllun um greiningu 

á þemum og að því loknu eru þemu skoðuð í ljósi hugmyndafræðinnar sem námsskeiðin 
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byggðu á. Að lokum er fjallað um lærdóminn sem ég dró af hönnun og framkvæmd 

námsskeiðanna. Við úrvinnslu viðtalanna komu fram 7. þemu. Valdefling, lífsfylling, nám, 

minningar, sjálfssprottin leirmótun, fagleg kennsla og samfélag við aðra. Í kafla 5. er fjallað 

um niðurstöður og rædd framtíðarsýn. 
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Goethe lauk við Faust þegar hann var áttræður. 

 

    
 

  
 

5. Lokaorð. 

Markmiðið með verkefninu var að þróa og framkvæma námsskeið í leirmótun fyrir eldri 

einstaklinga. Leitast var við að valdefla þátttakendur og stuðla að aukinni velsæld þeirra og 

bættum lífsgæðum. Það var gert með því að leggja áherslu á eftirfarandi fjóra þætti; 

Valdeflingu, sjálfssprottna listsköpun, minningavinnu og námsmiðaða nálgun. 
       Í fyrsta lagi var lögð áhersla á valdeflingu þátttakenda, til að efla tilfinningu þeirra 

fyrir því að hafa stjórn og vald yfir sínu viðfangsefni, eða leirvinnunni sem yfirfærist yfir á 

aðra þætti lífsins (sjá kafla 2.3.). Valdefling er ferli sem eflir sjálfsmynd einstaklinga og 

sjálfstraust og getu þeirra til framkvæmda og ákvarðana í eigin lífi. Aldraðir valdeflast við að 

hafa val, ákvörðunarrétt og ábyrgð í daglegum athöfnum (Langer og Rodin, 1976). Í rannsókn 

Langer og Rodin kom fram að valdeflingu fylgja jákvæð áhrif á heilsufar og líðan og minni 

líkur á þunglyndi. Þátttakendur í rannsókninni urðu einnig sjálfstæðari og ánægðari með sig, 

meira vakandi og gáfu sér fleiri valmöguleika í daglegu lífi (sjá kafla 4.4.1.). Sýnt hefur verið 

fram á tengsl milli þess að upplifa vald eða stjórn í lífi sínu og jákvæðra tilfinninga (Kiecolt-

Glser, 2002). Þá hafa rannsóknir í sál-taugaónæmisfræði sýnt fram á að jákvæðar tilfinningar 

efli ónæmiskerfið. Listgreinar bjóða uppá gnægð af tækifærum til að upplifa tilfinningu þess 

að hafa vald eða stjórn. Listsköpun veitir endalaus tækifæri til að skapa eitthvað nýtt og með 

því upplifa valdeflingu og fullnægju en valdefling á einu sviði yfirfærist yfir á önnur svið 

lífsins. Sjálfsvirðing aldraðra eykst einnig við að finna hverju þeir geta áorkað (Cohen, 2006).                    
       Á leirmótunar námskeiðunum var boðið uppá sem flesta valmöguleika í vinnuferlinu í því 

skyni að valdefla einstaklingana. Þátttakendur völdu sér minningu til að vinna útfrá. Þeir 

ákváðu hvort þeir vildu nýta sér hugmyndavinnu eða byrja á að móta leirinn. Þeir unnu 

sjálfstætt, þróuðu persónulegar hugmyndir og nýttu sér þannig eigin reynsluheim í 
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leirmótuninni. Einnig völdu þeir sér útfærsluleið og aðferðir eins og kostur var. Þeir völdu 

jafnframt áferð og liti á verkin sín eftir að þau höfðu verið hrábrennd. Hér reyndi á greinandi 

hugsun við val og mat á hugmynd og útfærslu verks. Fellur það undir þekkingarsvið 

námsmarkmiða.        

         Í viðtölunum kom fram að allir þátttakendur sem rætt var við valdefldust við þátttökuna 

á námsskeiðunum. Lýstu þátttakendur námsskeiðunum m.a. sem styrkjandi, hvetjandi og 

eflandi. Upplifunin af valdeflingu fólst m.a. í því að finna að þeir væru þess megnugir að 

framkvæma það sem þeir óskuðu eftir að gera og einnig í því að reyna nýja hluti við 

leirvinnuna og finna lausnir. Einnig fundu þátttakendur að kraftur, þor og sjálfsöryggi styrktist 

við að geta mótað og breytt leirnum að vild og við það að skapa á eigin forsendum.      

       Sjálfs sprottin listsköpun, var annar þáttur sem markmiðin byggðust á og var þar stuðst 

við nálgun listmeðferðar og hugmynda Gene, D. Cohen. Tilgangurinn var að gefa 

þátttakendum tækifæri til að komast í snertingu við sitt innra landslag, tilfinningar, 

sköpunarkraft og sköpunargleði gegnum leirmótun. Einnig var sá möguleiki fyrir hendi að 

þátttakendur gætu með hjálp snertiskynsins, tengst ómeðvituðum, minningum, tilfinningum 

og óskum, sem gæti dýpkað persónulega tjáningu og stuðlað að aukinni lífsfyllingu og 

vellíðan og ef til vill haft í för með sér ferska sýn á eigin aðstæður (Cohen, 2000). 

       Listsköpun býr yfir eiginleikum sem kveikja áhuga og grípa athyglina og hefur regluleg  

ástundun styðjandi og örvandi áhrif, jafnvel þó að líkaminn sé illa á sig kominn. Listsköpun er 

jafnframt talin efla siðferðis og baráttuþrek á efri árum og styrkja fólk tilfinningalega (Cohen, 

2000). Leirmótun hefur í för með sér sterka upplifun af snertingu. Sá möguleiki er því fyrir 

hendi að leirvinnan opni fyrir tengingu við tilfinningar og liðnar minningar sem voru 

umritaðar í táknmál gegnum snertiskynið og líkamshreyfingu í bernsku, áður en viðkomandi 

gat tjáð sig gegnum tungumálið. Þannig getur leirmótun hleypt upp í meðvitundina óyrtum og 

ómeðvituðum minningum, tilfinningum og óskum sem getur hjálpað fólki sem á erfitt með að 

tjá sig munnlega til að veita þeim útrás í beinni tjáningu, samkvæmt kenningum listmeðferðar. 

Á meðan leirinn er í mjúku ástandi má vinna í hann aftur og aftur og breyta forminu að vild, 

einnig harkalega, án þess að skemma efnið, ólíkt teikningu og málun. Þvi má fá útrás fyrir 

bæði uppbyggileg öfl og niðurrifsöfl sem búa hið innra gegnum leirmótunina. Það er 

eðlislægt, heilandi ferli að umbreyta ólögulegum leirklump í áþreifanlegan, einstakan hlut, 

sem er lýsandi og táknrænn fyrir innra landslag viðkomandi (Sholt og Gavron, 2006). Til að 

sköpunargleðin blómstri á efri árum, þarf að ryðja úr vegi neikvæðum staðalímyndum, 

fordómum og fáfræði um öldrun og ranghugmyndum um eðli listsköpunar (Cohen, 2000), 

eins og þeirri að aðeins visst fólk geti skapað. Við að tjá sig á sjálfssprottinn hátt mátti greina 
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margvísleg jákvæð og eflandi áhrif á tilfinningalíf og viðhorf þátttakenda og reyndi þar á 

viðhorfa og tilfinningasvið námsmarkmiða. 

       Á námsskeiðunum var hvatt til sjálfssprottinnar tjáningar m.a. með því að nota lífsreynslu 

þátttakenda, sem hráefni í leirmótunina, í formi minninga og með því að hafa engar 

fyrirmyndir (nema ljósmynd af stað á þriðja námsskeiðinu). Voru þátttakendur hvattir til að 

treysta á sig sjálfa og þróa verk sín á persónulegan  hátt. Var áhersla lögð á styrkjandi og 

jákvæðar minningar, þar sem ekki fór fram meðferðarvinna á námsskeiðinu. Engu að síður 

komu upp erfiðar tilfinningar (sjá kafla 4.4.4.).  

       Í viðtölunum kom fram upplifun af lífsfyllingu og lífsgleði í kjölfar þess að móta leirinn á 

sjálfssprottinn hátt, hjá öllum þátttakendum. Fólst lífsfylling m.a. í getunni til að móta út frá 

sjálfum sér, án þess að notast við fyrirmyndir. Mátti greina lífsgleði í tengslum við að tjá sig á 

skapandi hátt, við að sjá hvað gerðist í mótunarferlinu og við að takast vel upp. Einnig kom 

fram sú upplifun að líða betur í hjartanu við að skapa frjálst. Rætt verður um erfiðar 

tilfinningar sem komu upp, í umfjöllun um minningar hér að neðan.  

       Minningavinna var þriðji þátturinn sem lögð var áhersla á, með það að markmiði að efla 

sjálfsvitund og sjálfsstyrk þátttakenda. Jafnframt var tilgangurinn að þjálfa hugarstarf og 

virkja minni með því að rifja upp liðna atburði og minningar í hóp og stuðla með því að 

félagslegri virkni, lífsgleði og aukinni sátt við eigin tilvist.  

       Minningavinna er unnin í litlum hópum og byggir á þeirri hugmynd að nýta megi 

minningar aldraðra sem uppsprettu sátta og sjálfsstyrkingar. Er hún talin minnka einangrun, 

efla félagslega virkni, vináttu, sjálfsstyrk og árvekni (Haight og Burnside, 1993). Getur 

minningavinna jafnframt styrkt sjálfsvitundina og hjálpað einstaklingum að átta sig á hvaðan 

þeir koma og hvert þeir stefna. Slík vinna getur jafnframt skerpt á tilganginum með lífinu, 

hvað sé hægt að læra af fyrri reynslu, að ógleymdu því að geta staðfest eigið mikilvægi 

gagnvart sjálfum sér og öðrum (Moberg, 2001). 

       Á námskeiðunum unnu þátttakendur verk útfrá valinni minningu úr lífshlaupi sínu. Til að 

örva minningaflæðið voru notaðar minningakveikjur (sjá kafla 2.1.3.1.). Deildu þátttakendur 

minningum með hópnum, einn í einu. Sagt var frá æskuárum og síðan rifjaðar upp vörður úr 

lífsferlinum. Í kjölfarið spruttu upp umræður sem einnig vöktu minningar. Minningavinna 

þjálfar minnið og hugarstarfið með upprifjun atburða. Einnig reynir á félagslega þáttinn við að 

deila innbyrðis í hóp minningum, spegla sig í öðrum og eiga umræður í kjölfarið. Þá má gera 

má ráð fyrir að ýmsar tilfinningar og innri upplifanir komi upp á yfirboðið, samfara 

minningavinnu. Fellur fyrrnefnt undir tilfinninga og viðhorfasvið námsmarkmiða (sjá kafla 

3.5.). 
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        Í viðtölunum kom fram að atferlið að rifja upp minningar og deila þeim með hópnum 

efldi jákvæðar tilfinningar hjá flestum þátttakendum og nærði félagsþörf þeirra. Erfiðar 

minningar komu einnig upp, aðallega hjá einum þátttakanda, Önnu. Til þess að vinna útfrá 

hennar styrk, beindi ég athyglinni að því hvað hefði hjálpað henni í gegnum erfiðleikana. Á 

námskeiðunum fór ekki fram meðferðarvinna og því var ekki kafað ofan í erfiða reynslu. Einn 

þátttakandi var mótfallinn því að rifja upp minningar sínar. Það þarf ekki að vera neikvætt 

gagnvart námsskeiðinu, má vera að um sárar og erfiðar minningar hafi verið að ræða. 

       Námsmiðuð nálgun, var fjórði þátturinn sem markmiðin lögðu áherslu á. Á 

námskeiðunum var stuðst við kenningar fullorðinsfræðslu og fræðslan sniðin að þörfum eldri 

fullorðinna. 

         Aldurshópur eldri fullorðinna er almennt samsettur af fullþroska og mótuðum 

einstaklingum með breiðan bakgrunn og mismunandi reynslu og þekkingu. Aldurshópurinn er 

því því gjarnan ólíkari innbyrðis og hefur margvíslegri námsþarfir en yngri aldurshópar. Því 

er þörf á einstaklingsmiðaðri kennslu. Þarf sérstaklega að taka tillit til ýmissa þátta sem 

tengjast öldrunarferlinu (sjá kafla 2.2. og 3.5.). Við fræðsluhönnun fullorðinna er byrjað á að 

greina þarfir og áhuga þátttakenda. Markmið og tilgangur námsins eru síðan í samræmi við 

þarfagreininguna. Til að þátttakendur treysti sér til að láta ljós sitt skína til fulls þarf að skapa 

öryggi við kennsluaðstæður (sjá kafla 3.5.). Samhliða því þarf námið að vera áskorun til að 

virkja áhugahvötina. Skapa þarf traust milli kennara og nemenda og byggir það á virðingu, 

opnum samskiptum, hlustun og auðmýkt (Wella, 2002). Samfella í náminu og endurtekning er 

mikilvæg. Virða þarf nemendur sem ákvarðanatakendur og gefa þeim þann tíma sem þeir 

þurfa. Huga þarf að þekkingarsviði, viðhorfa og tilfinningasviði og leiknisviði við hönnun 

kennslunnar. Kennari þarf að vinna einstaklingsbundið útfrá hverjum og einum nemenda, 

þannig að rödd allra heyrist og allar skoðanir séu viðurkenndar. Samtalið er sú athöfn sem 

best hvetur til þess að raunverulegt nám eigi sér stað bæði fyrir nemendur og kennara að mati 

Wella (2002), sem tekur þar undir með Paolo Freire (1972). Oft er mikilvægasta námið að 

aflæra það sem er orðið manni ósjálfrátt. Huglásar eru innri þröskuldar í formi fordóma, 

viðhorfa og hugsana sem halda aftur af fólki og sem geta komið í veg fyrir að það læri nýja 

hluti, geta þeir birst sem fordómar útí okkur sjálf  (sjá kafla 2.2.2. og fylgiskjal A). Sýnt hefur 

verið fram á að þátttaka í fræðslu á efri árum, hefur jákvæð áhrif á lífsgæði fólks. Skýr fylgni 

mælist milli fullorðinsfræðslu og þess að vera virkur í samfélaginu, öðlast víðara sjónarhorn, 

eiga innihaldríkt félaglíf og fara sjaldnar til læknis (McNair, 2007). Einnig hefur verið sýnt 

fram á greinilega fylgni milli milli fræðslu fullorðinna og góðrar geðheilsu (Clancy, 2007). 

Kennsla í listgreinum er ein besta og áhrifaríkasta leið fyrir aldraða til að efla sjálfstraust og 
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finna hvers þeir eru megnugir, að mati Donald, H. Hoffman, prófessors í myndlist, 

listmeðferðarfræðing og kennara. Varaði hann við því að bjóða einungis uppá listkennslu í 

formi dægrastyttingar og föndurs, því hann taldi slíka nálgun geta leitt til ófullnægju, leiða og 

gremju hjá eldri fullorðnum. Benti hann á að aldraðir eru vitsmunaverur þó að árunum fjölgi 

og mælti með því að þeim væri sýnd tilhlýðileg virðing með listnámi, ekki föndri. (Hoffman. 

1980). Listsköpun líkt og annað skapandi starf hefur í för með sér áskoranir fyrir heilann, sem 

breyta honum og örva hann til að mynda nýjar tengingar (e.synapses) en fleiri tengingar þýða 

betra samband milli heilafruma og fleiri möguleika fyrir hugmyndatengingar og sköpun 

(Cohen, 2006). 

       Á námskeiðunum var byggt á styrk og færni þátttakenda. Voru verkefnin fyrir hvern og 

einn höfð hæfilega þung þannig að það vekti áhuga en væru ekki of erfið. Námsumhverfi og 

námsgöng voru sniðin að nemendahóp. Lagt var upp með að nýta reynslu þátttakenda sem 

auðlind við listsköpunina. Var unnið á móti huglásum með hvatningu. Unnið var 

einstaklingsbundið og leitast við að mæta fólki á eigin forsendum. Nám átti sér stað á ýmsum 

sviðum. Reyndi m.a. á þekkingarsvið námsmarkmiða þegar nemendur tileinkuðu sér hugtök 

og skilning á leirmótunarferlinu og meðhöndlun efnisins. Í viðtölunum kom fram í orðum 

þátttakenda að öllum fannst þeim þeir hafa lært eitthvað nýtt á námskeiðunum. Fór námið 

fram á mörgum sviðum eins og áður sagði og fólst m.a. í aukinn þekkingu, breyttu viðhorfi, 

bættir hæfni eða leikni og nýjum skilningi.   

       Í viðtölunum mátti greina aukið sjálfstraust, sem fólst í því að; vita nú meira og að treysta 

sér nú betur til að fara á fleiri námsskeið. Fram kom einnig að öllum fannst mikilvægt að 

kennslan sem þeim byðist í listsköpun væri fagleg kennsla. Ljóst var af orðum þátttakenda að 

hvatning og áhugi kennara skipti miklu máli og gæti tendrað áhuga nemenda.  

       Veikleikar verkefnisins voru m.a að ég er ekki menntaður meðferðaraðli og ef 

þátttakendur fjölluðu um viðkvæma þætti, hafði ég ekki faglega þekkingu á öllum 

sálfræðiþáttum. Veikleikanum mætti ég með því að beina athyglinni að styrkleika fólksins og 

hvað það var sem hjálpaði því að komast í gegnum erfiðleikana. Mæti ég það svo að 

einstaklingar þyrftu aðstoð til að vinna úr erfiðum tilfinningum myndi ég vísa því áfram á 

fagaðila. Veikleiki verkefnisins er einnig að ég er bæði framkvæmdaraðili og athugandi. Ég 

þekki til hluta þátttakenda og gæti því verið hlutdræg. Mætti ég veikleikanum með aðstoð 

leiðbeinandans sem hafði hlutlausari sýn á verkefnið, þar sem hún var ekki tengd 

þátttakendum. Draga aðkoma og athugasemdir leiðbeinandans úr hlutdrægninni.         

Veikleikinn sem felst í að vera bæði framkvæmdaraðili og athugandi verkefnisins getur einnig 
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verið styrkur, þar sem ég þekki vel til starfsins og aldurshópsins og hef því góðan grunn til að 

byggja verkefnið á.  

        Styrkleikar verkefnisins voru m.a. að mæta óuppfylltri þörf í samfélaginu fyrir þróun á 

listrænu og skapandi starfi fyrir aldraða. Styrkleiki verkefnisins er einnig að taka upp 

umfjöllun um listkennslu aldraðra og gæði slíkrar kennslu hérlendis en lítið hefur verið um 

það fjallað áður. Eins og staðan er í dag er elsta kynslóðin sett til hliðar þegar kemur að því að 

fjármagna listkennslu og eru því meiri líkur á öldruðum bjóðist föndur en listkennsla á 

þjónustumiðstöðvum aldraðra. Að baki þeirri forgangsröðun tel ég að liggi fordómar tengdir 

eldra fólki ásamt æskudýrkun í þjóðfélaginu sem þrengir að hlut og rödd aldraðra í 

samtímanum. 

       Samkvæmt Mannfjöldaspá Hagstofu Íslands fer hlutfall aldraðra vaxandi. Á tímabilinu 

frá  2013 til 2060, er því spáð að fjöldi þeirra sem ná ellilífeyrisaldri rúmlega tvöfaldist. Í  

janúar 2013 voru 11,2% mannfjöldans 67 ára og eldri. Gangi spáin eftir verða 22,6% 

mannfjöldans 67 ár og eldri árið 2060.  

       Samfara aukningu aldraðra í þjóðfélaginu eykst þörf á hugmyndafræðilegri umræðu um 

hvernig þjónusta við þennan aldurshóp verði sem best. Listkennsla sem stendur öldruðum til 

boða og gæði slíkrar kennslu er hluti af þeirri umræðu.       

        Niðurstöður verkefnisins sýna fram á gildi þess að aldraðir hafi aðgang að námsmiðaðri 

og sjálfssprottinni listkennslu á þeim stöðum sem þjónusta þennan aldurshóp. Getur verkefnið  

orðið til þess að vekja umræðu um listkennslu aldraðra. 

       Framtíðarsýn mín er að bjóða uppá leirmótunar námskeið, svipuðum þeim sem hér hefur 

verið rætt um. Einnig námskeið þar sem unnið væri með annan efnivið, eins og teiknun, 

málun, vinnu með ull eða blandaða tækni, þar sem unnið er sjálfssprottið, námsmiðað og 

stuðst við nálgun listmeðferðar. Framtíðarsýnin felur jafnframt í sér að efla þekkingu mína á 

leiðum listkennslu og listmeðferðar sem stuðla að aukinni velsæld og styrk. Er það ósk mín að 

í náinni framtíð verði listsköpun elstu kynslóðarinnar sýnilegri í þjóðfélaginu og að henni 

verði lyft á hærra plan, til jafns við listsköpun annarra aldurshópa. Viskan, reynsluheimur og 

fróðleikurinn sem öldungar landsins búa yfir, virðist ekki  metin til margra skildinga á Íslandi 

í dag og lít ég svo á að þar liggi vannýtt auðlind sem mörgum sést yfir. 
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Fylgiskjal A:   

          Huglásar og lyklar. 

1. Lás: Aðeins eitt rétt svar rétt. Lykill: Biðjum um mörg svör.Við þurfum oft  

          á því að halda að sjá fleiri en einn möguleika. 

2. Lás: Fylgjum leikreglum. Lykill: Spyrjum: af hverju svona? Við að reyna  

          að leysa vandamál á nýjan hátt skapast ný þekking. 

3. Lás: Þetta er ekki rökrétt. Lykill Ævintýrin eru ekki alltaf rökrétt. Samt    

          skapa þau fullkominn söguþráð. 

4. Lás: Verum raunsæ. Lykill: Óraunsæi leiðir oft af sér góðar hugmyndir. 

5. Lás: Engan leikaraskap. Lykill: það er samband á milli “Haha” og  

          “Aha!!!”. 

6. Lás: Við höfum ekkert vit á þessu. Lykill: Sérhæfing er góð en fá vandamál  

          eru svo sérhæfð að við höfum ekkert til málanna að leggja. 

7. Lás: Forðumst tvíræðni eða misvísandi skilaboð. Lykill: Misræmi getur leitt  

          til  skapandi lausna. 

8. Lás: Enga sérvisku hér takk fyrir! Lykill: Er samheimska betri? 

9. Lás: Ekki leika sér, skamm! Lykill: Í leik er allt leyfilegt, þar megum við  

          gera mistök og mistök eru til að læra af þeim. 

10. Lás: Við erum ekki svona hugmyndarík. Lykill: Hugsanir og gjörðir  skarast.   

           Hversu oft varst þú búin að hugsa það sem sá næsti var að hugsa. 

              

 

                                                                                   (Sigrún Jóhannesdóttir, 2010). 
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 Fylgiskjal B:  

Hrafnista, Hafnarfirði, nóvember 2013. 

 

Kæru þátttakendur. 

 

Þetta leirmótunar-námsskeið er tengt meistaraverkefni mínu við 

listkennsludeild, Listaháskóla Íslands.  Því vil ég fá leyfi hjá ykkur 

til að taka ljósmyndir meðan á námsskeiðinu stendur og mögulega 

vitna í orð ykkar. Það verður full nafnleynd og ekki verður hægt að 

rekja til neins einstaklings það sem ég vitna í. Af því að við komum 

til með að vinna útfrá minningum, vil ég biðja þátttakendur um að 

viðhafa þagnaskyldu og ræða ekki um það sem fram kemur hjá 

öðrum þáttakendum á námsskeiðinu. 

 

 

 

 

 

 

Ég undirrituð veiti samþykki mitt fyrir því sem fram kemur hér að 

ofan. 
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Fylgiskjal:C 

  Algengustu efni og áhöld í leirmótun: 

 

 Leir ( jarðleir og steinleir). 

 Vatn  

 Potari                                                      

 Pensill 

 Glerungur       

  Oxíð  

                                                                   
                                                   

Mótunarferlið;  Leirinn er:  
 
 mótaður í höndunum í tilbúið verk. 

  þurrkaður í nokkra daga. 

  brenndur í sólarhring á háum hita. 

  málaður með glerung eða oxíði. 

  brenndur aftur á enn hærri hita. 

 Verkið er tilbúið. 
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Þegar við festum saman tvo leirhluta, þarf að 

krafsa krossa á báða fletina (með potara)og 

bleyta varlega með vatni áður en hlutunum er 

þrýst saman.  

 

 

Gæta þarf þess við mótunina að loft komist ekki 

inní leirinn, þá myndast hætta á að leirinn 

springi í ofninum, því loftið þenst meira út en 

leirinn í miklum hita. 

 

 

                                              
                                                    Guðríður E Pálmarsdóttir 
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Fylgiskjal: D 

 
  



 

74 
 

Fylgiskjal: E 
 
 

Brot úr dagbók: 
 

Námskeið 1, 1 tími. Það sem situr helst eftir hjá mér er: 
Anna: frásögn  hennar um glímuna við lömunarveikina, sem hún fékk um átta ára aldur og 
hvað þetta var henni erfitt sem barni. Sárin á útlimunum sem ætluðu aldrei að gróa, bjargráðin 
voru m.a. tjöruáburður sem litaði rúmfötin svört. Hvernig hún mátti ekki fara út og skreið eftir 
gólfunum, var mest  heima með mömmu. Hvernig hún vildi ekki fá hjálp við hlutina, hún vildi 
gera það sjálf. Hún sagði að góða skapið hefði komið henni í gegnum þessa erfiðleika og 
þrjóskan og það að gefast aldrei upp. 
Guðný: talaði um forneskjulega búshætti: hvernig hún hafði kembt og spunnið ull. og gengið 
í skólann langar vegalengdir, ullarhosurnar sem náðu uppí nára,og ullarbrækur utanum og 
ullarklukkurnar könnuðust þær allar við. 
 

Námskeið 1, 2 tími.  
Ég tók eftir einhverri togstreitu milli kvennanna í eftir hádegis hópnum á fyrri 
námsskeiðunum, tvær þeirra voru ekki að hlusta og veita athygli þegar sú þriðja var að segja 
frá. 
       Ég ákvað að byrja annan tímann í eftirhádegis hópnum með smáslökun og hugleiðslu, 
þegar ég var komin í miðja hugleiðsluna gall skyndilega í konu sem við skulum kalla Maríu: 
“Ég kæri mig ekkert um þetta”. Ég kláraði engu að síður hugleiðsluna. Að henni lokinni 
spurði María hvort þetta væri jóga. Maður verður bara smeykur, sagði hún svo. Það er svo 
mikil villutrú í gangi. Þetta er ekki guðlegt, mátt þú vera með svona? Ég útskýrði að þetta 
hefði ekkert með trúarbrögð að gera. Seinna kom í ljós að togstreitan sem ég hafði tekið eftir í 
fyrsta tímanum stafaði af því að María hafði verið með hálfgert trúboð niðri á vinnustofu og 
það var ekki vel séð af hinum tveim.” Ég má ekki tala um Krist en þú mátt vera með Jóga” 
sagði hún að lokum, Hún var í mikill vörn það sem eftir var tímanns og mætti ekki aftur. Eftir 
að María hætti í eftir hádegishópunum varð andrúmsloftið þar mun óþvingaðra og 
afslappaðra. 
 

Námskeið 2, 2 tími.  
Fyrir hádegi: Bara Geirlaug og Rósa, Sigríður Ó, hjá lækni. Gekk mjög vel. Geirlaug þurfti 
mikla tilsögn. Hún fór aftur og aftur í að gera hlutina tvívíða og þurfti að minna hana á að 
hafa hlutina nógu þykka á alla kanta. Geirlaug er frekar þung og er nokkuð gleymin. Hún 
virðist njóta þess að leira, er órög við leirinn og gerir hlutina á sinn hátt. Henni gengur vel að 
tileinka sér aðferðina við að setja saman leirhluta. 
Rósa er ákaflega ljúf, hún er mjög natin við verkin sín, hún er líka órög við leirinn - og flæðið 
hjá þeim báðum er gott. Þær áttu áreynslulaus samskipti, fylgdust með hjá hvor annarri, 
sérstaklega Geirlaug Rósa sagðist stundum eiga erfitt með að hætta, hún gæti alltaf gert betur, 
enda í meyjarmerkinu. Ég vitnaði stundum í æviferilinn þeirra í samhengi við verkin til að 
hvetja minningaflæðið. 
 
Það sem virkaði vel: 
Talsteinninn. Ég byrjaði tímann á að bjóða þær velkomnar og kynnti fyrir þeim talsteininn, 
sagði frá því að hann komi frá Indíánunum sem hefðu notað hann á fundum áður fyrr og 
útskýrði að sá sem hefði steininn (kuðunginn) hefði orðið og við hin veittum honum athygli 
og hlustuðum á það sem hann hefði að segja. Ég bað þær svo að láta steininn ganga og segja 
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hópnum frá hvernig þeim liði í dag, frá því hvað þær voru að vinna í leirinn og hvernig það 
tengdist minningum.  
 
Anna byrjaði og sagði okkur að henni hefði þótt erfitt að byrja hún hefði ekkert vitað hvað 
hún ætti að gera en svo væri mjög gaman nú þegar hún væri byrjuð að vinna í leirinn. Hún 
sagði okkur svo frá ströndinni neðan við Lindargötuna þegar hún var stelpa, hvernig bróðir 
hennar hefði farið niður á bryggju og veitt kola og marhnút og hún hefði elt hann, hvernig 
mamma hennar hefði svo eldað kolann fyrir strákinn og þau borðað hann. Hún sagði frá því 
sem hún fann í fjörunni, krabba og ýmislegt, hún sagði okkur svo frá gullfiskunum sem þau 
hefðu átt og hvernig hún hefði ofalið þá óvart og þeir dóu. Hún sagðist hafa það nokkuð gott i 
dag. Uppúr þessu spunnust umræður um ströndina og fiska og hvaða fiska þær hefðu borðað. 
Hinar hlustuðu á Sigrúnu og höfðu gaman af. 
 

Námskeið 2, 4. tími.   
Vorum uppi í menningarsal. Byrjaði á að leyfa þeim að að lenda. Birna mætti snemma. 
Gerði aftur æfinguna með skynfærin og nú gekk það vel, ég útskýrði betur og tók hvert 
skynfæri fyrir sig. Útskýrði að þær skyldu nota ímyndunaraflið. 
munnur-bragð 
augu-litir 
eyru-hljóð 
nef-lykt 
hjarta-tilfinning 
húð-áferð 
Kata: lifði sig inní æfinguna, var lengi íhugul með lokuð augun: MMMM, bleikt, ljósbleikt, 
það er smá ískur, bragð og lykt kom ekki,  
Birta: bleikt, lykt af ballettkjólnum, kjólalykt, falleg tónlist, fegurð. 
Sigríður: gult með rauðu þaki, bergmál, þungt loft. 
Anna: brúnt og dökkt með ei-ju rauðu, sjávarhljóð, skvamp, saltfisklykt, 
 

Pælingar um betrumbætur: 
Spurning hvort ég leggi meiri áherslu á að þátttakendur skoði verkin hver hjá  öðrum? Því að 
það getur verið eflandi að fá speglun frá öðrum á verk sitt, jafnvel gefið ný sjónarhorn. Það er 
líka örvandi og lærdómsríkt að fá að skoða og velta fyrir sér verkum annarra og gefa jákvæða 
endurgjöf. 
Spurning með að leggja meir áherslu á að koma með kveikjur úr náttúrunni? Plöntur, vatn, 
sand, mold, steina, jafnvel skynja með lokuð augu?  
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Fylgiskjal: F                                                                        Skipulagsblað. 

Tími Innihald Rök: Hvers vegna? 
Vinnuform: 
Hvernig? 

Efni: 

 Hvað? Hverju á að ná fram? 
V=Námsmenn Virkir, G= 
Gagnvirkni, T=Taka við 

Hvað verður að vera 
til staðar? 

13:30 a.Allir kynna sig og segja frá hvort þeir hafi unnið í 
myndlist/ leir áður 

b.´Eg afhendi námsgögn og segi frá námsferlinu 
framundan 

a.Hrista saman hópinn, stuðla að 
afslöppuðuandrúmslofti 
b.Nemendur fái yfirsýn yfir 
námsskeiðið framundan 

a.V 
b.T 

Friður og ró 
Engin truflun 
Róleg músík? 
Ljósrit til afhendingar  
 

13:40  
 Minningakveikjur skoðaðar  og  umræður. 
 

 
b.Kveikja á minningaflæði 

V 
G 

Kveikjur; gamlilr hlutir, 
ljósmyndabækur, 
náttúrukveikjur 

13:55 Sagt frá uppruna og vörðum úr  lífshlaupi. Einn í 
einu 

Upprifjun minninga, virkja 
þátttakendur til að tjá sig og rifja 
upp eigin minningar. Hlusta á aðra. 

V Blað og penni til að að 
skrá niður aðalatriði 

14:30 Kaffihlé Hvíld, samtal, mynda tengsl.  Uppáhellt kaffi , heitt 
vatn, tepokar, sykur 
,mjólk og kex 

        14:45 Haldið áfram að segja frá lífi sínu, ef þarf  V Hnoðaður leir. 
Potarar, vatn i 
glerkrukkum.  

        15:00  Byrjað að skissa eða farið beint í að móta Vinna verkið  Blöð , blýantar, 
strokleður, yddari, 
litblýantar 

15:30 Frágangur Samvinna, ábyrgð.  Þurrkhilla 
Plastpokar 
Merkimiðar, ílát fyrir 
áhöld, verkfjæri  og 
leir. Hreinar tuskur 
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