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Ágrip 
 Lokaverkefni mitt Kynslóðabrúin: hvað ungur nemur gamall temur þá ungur 

temur gamall nemur fjallar um framkvæmd og úrvinnslu námskeiða sem haldin voru í 

þeim tilgangi að brúa kynslóðabil og sameina ólíkar kynslóðir - annarsvegar börn á 

miðstigi í grunnskóla og hinsvegar þann hóp einstaklinga sem eru af þeirri kynslóð 

sem við köllum ömmur og afa. 

 Með ört vaxandi hraða og áreiti í samfélaginu - gefst æ minni tími til að staldra 

við og ígrunda á gagnrýnin hátt þær upplýsingar sem hellast yfir okkur og þær 

athafnir sem eiga sér stað í kringum okkur bæði í leik og starfi. Þetta verður til þess að 

við tökum sífellt fleiri hlutum sem sjálfgefnum og setjum þá ekki í samhengi við það 

hvort að tilgangurinn helgi meðalið – eður ei. 

 Hér er leitast við að sameina kynslóðir með því að skapa aðstæður fyrir samtal og 

samvinnu þar sem undirtónninn er menntun til sjálfbærni með tilliti til umhverfis og 

náttúru en þó ekki síður með samfélagslegu og menningarlegu tilliti. 

 Markmið námskeiðsins er að skapa grundvöll fyrir þátttakendur til að virkja 

styrkleika sína og deila þeim með öðrum ásamt því að hlusta á sögur annarra, kynnast 

styrkleikum þeirra og stuðla þannig að valdeflingu þeirra; með það að leiðarljósi að 

sameina þessa krafta á skapandi hátt í lista- og nýsköpunarsmiðju. 
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Abstract  
 My final project work The Generation Bridge – Old Teaches Young Teaches Old 

is based on the development and actualization of a course intended to bridge the 

generation gap. The course is designed for a mix of middle-school level pupils and 

members of the elderly sector of the population we label as “grandfathers” and 

“grandmothers”. 

 The rapidly increasing velocity and stimulus of modern society provides less and 

less space for reflective pause and critical review of the information that washes over 

us as well as of the events we witness. One result of this is that we perceive our reality 

as increasingly self-evident, without reflecting on how this relates to how the ends 

justify the means. 

 The project aims at joining the generations by creating a space for dialogue and 

co-operation and co-creation, with a tangible undertone of sustainability, both in 

regards to the environment as well as society and culture. 

 The ultimate course goal is to construct a basis for the participants to activate 

their strengths and share these with others – sharing narratives and experiences, 

getting to know and understand each other’s capacity and constructively combine 

these in a foundry of arts and creativity in an intergenerational program. 
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Þakkarorð 

 Verkefnið Kynslóðabrúin - hvað ungur nemur gamall temur þá ungur temur 

gamall nemur er 20 eininga eigindleg rannsókn auk tveggja vinnusmiðja og var unnið 

á meistarastigi listkennsludeildar Listaháskóla Íslands. Leiðsögn var í höndum 

Ingimars Ólafssonar Waage og vil ég þakka honum hjartanlega fyrir að deila með mér 

fróðleik sínum og innsæi auk þess fyrir að hafa vísað mér á veg hins akademíska stígs 

með sínu bjarta leiðarljósi. Mig lagnar að þakka Ásthildi B. Jónsdóttur fyrir að ausa úr 

viskubrunni sínum á vogarskálar vitsmuna minna og er ég henni þakklátur fyrir að 

hafa fengið að njóta vísdóms hennar og jákvæðrar orku. Írisi Másdóttur þakka ég fyrir 

hennar ómældu aðstoð, orku og eljusemi auk allrar þeirrar hvatningar og stuðning sem 

hún veitti mér í ferlinu. Einnig þakka ég föður mínum og bræðrum fyrir stuðning 

þeirra og hvatningu. Samnemendum mínum og kennurum vil ég þakka fyrir 

samferðina og fyrir að hafa gert námið að skemmtilegri upplifun. Að auki vil ég þakka 

öllum þeim sem sýndu verkefninu áhuga og lögðu því lið með einum eða öðrum 

hætti.  

 Að lokum fá þátttakendur vinnusmiðjanna Kúnstin að kunna - listin að læra 

sérstakar þakkir fyrir einlægni sína sköpunargleði og atorku. Þeim er ég ævinlega 

þakklátur fyrir að hafa gert verkefnið skemmtilegt og efriminnilegt.  

 

 

Formáli 
 Öll hefjum við æviskeið okkar einhvers staðar og einhvern tímann hvort sem 

okkur líkar betur eða verr - og skal þess ógetið hér hvort heldur sem um tilviljun er að 

ræða eður ei, hvenær og hvar það gerist. Örlögum okkar er storkað strax á fyrsta degi 

þegar storkurinn flýgur með okkur í fang foreldranna og við taka ævintýri þau sem 

okkar bíða - eins og Hans Christian Andersen setti svo fallega fram í ævintýrinu um 

Storkana (Andersen, 1838/1979). Okkur er dreift um víða veröld líkt og útsæði á akra 

jarðarinnar og sá jarðvegur sem við lendum í - er það samfélag og sú menning, sú 

fjölskylda og þær kringumstæður - sem hvert og eitt okkar komum til með að spretta 

upp úr. Þar munum við svo vaxa og dafna, þroskast og mótast undir áhrifum þeirra 

aðstæðna sem við fáum í veganesti þegar við svo fetum í fótspor þeirra sem á undan 

hafa gengið. 
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 Æviskeiðið er einn sá gangur lífsins sem við mannfólkið eigum sameiginlegan. 

Margir fara lífið á stökki á meðan einhverjir brokka baldnir um - sumir tölta það í 

makindum sínum - þegar aðrir feta sig varlega áfram veginn. En hvernig svo sem farið 

er að þá eiga allir sína sérstöku sögu sem til hefur orðið á gangi lífsins.  

 Æviskeiðið hefur ávallt verið mér hugleikið, það stafar meðal annars af því að ég 

var svo lánsamur að alast upp í nánu sambandi við mér eldra, reyndara og greindara 

fólk ef svo mætti að orði komast - við ömmur mínar, afa og annað fólk af þeirra 

kynslóð.  

 Sem barn fékk ég að heyra sögur þeirra, naut visku og fékk innsýn í það sem 

skóp þau og gerði þau að þeim sem þau voru og eru. Viskubrunnar þeirra hafa svo 

veitt mér innblástur, styrkt mig í trúnni á sjálfan mig og kveikt hjá mér áhuga á því að 

læra og upplifa margt skemmtilegt og nytsamlegt sem bæði hefur reynst mér vel og 

veitt mér hamingju og ekki síst gert mig að þeirri persónu sem ég er í dag. Að sama 

skapi naut eldri kynslóðin nærveru minnar og annarra á mínum aldri þar sem hinn 

skapandi barnshugur var þeim sem sólargeisli í daglega lífinu og veitti þeim bæði 

ánægju og innsýn í þær áskoranir sem ungmenni þess samtíma glímdu við.   

 Hér er kannski ekki úr vegi að ég taki fyrir dæmisögu úr mínum eigin 

reynslubanka. Þannig var að þegar ég var sjö ára gamall eignaðist ég vinkonu - konu 

sem var á svipuðum aldri og ömmur mínar og kallaði ég hana einfaldlega gömlu 

konuna til aðgreiningar frá öðrum vinum mínum. Hún bjó í litlu húsi - sem var á vegi 

mínum þegar ég gekk í og úr skóla - með stórum garði þar sem hún ól nokkrar endur 

og kanínur, hún var með matjurtagarð og sólberjarunna. Dag einn að vorlagi sá ég 

hana úti í garði reita arfa, ég gekk til hennar og bauð fram aðstoð mína sem hún og 

þáði. Upp frá þeim degi tókst með okkur mikill vinskapur. Þegar ég kom heim úr 

skólanum - henti ég frá mér töskunni og sagði við hana móður mína „ég er farinn að 

heimsækja gömlu konuna“ sem hét réttu nafni Kristín. Við brölluðum ýmislegt 

saman, ég hjálpaði henni til dæmis að moka snjó og sinna dýrunum og á vorin og 

sumrin hjálpaði ég henni í garðinum. Hún kenndi mér sitthvað um garðrækt, 

andabúskap og að borða sólber með rjóma. Við spiluðum, lásum, gerðum að gamni 

okkar og hlógum saman. Hún sagði mér sögur af sér og sínum og ég sagði henni 

mínar sögur. Tímarnir liðu og þegar ég var kominn í menntaskóla flutti hún á 

elliheimili þar sem hún tók meðal annars upp á því að mála landslagsmyndir héðan og 

þaðan af stöðum sem henni þótti vænt um. Listir og menning urðu umræðuefni og 

sameiginlegt áhugamál - þar sem stefna mín var sett á listaháskóla eftir menntaskóla. 
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Við dunduðum okkur ýmislegt saman - hún málaði og sagði mér frá viðfangsefnum 

sínum og ég teiknaði og sagði henni frá mínum allt þar til að hún féll frá í hárri elli. 

Ég sakna vinskapar hennar enn þann dag í dag og langar mig að tileinka þetta verkefni 

vinasamböndum af þessu tagi, þar sem einstaklingar af ólíkum kynslóðum geta átt 

samleið í lífinu án tillits til ættartengsla. 

 

 

1 Inngangur 
1.1 Kjarninn  

 Kjarni þessa lokaverkefnis er í anda þess sem fram kemur í formálanum hér að 

framan. Að skapa vettvang til þess að brúa kynslóðabil og sameina ólíkar kynslóðir: 

grunnskólabörn annars vegar og hins vegar hóp einstaklinga sem eru af þeirri kynslóð 

sem við köllum ömmur og afa. 

 Hér verður leitast við að sameina þessar ólíku kynslóðir með því að skapa 

aðstæður fyrir samtal og samvinnu þar sem undirtónninn er á þeim nótum að skerpa á 

skapandi og gagnrýnni hugsun, að efla trú einstaklingsins á eigin getu og áherslu á 

menntun til sjálfbærni með tilliti til umhverfis og náttúru en þó ekki síður í 

samfélagslegu og menningarlegu tilliti (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

 Í þessu sambandi skal litið til grunnþáttanna sem ný menntastefna byggir á. 

Grunnþættirnir eru sex talsins; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og síðast en ekki síst sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Allir grunnþættirnir tengjast verkefninu með beinum eða óbeinum hætti en fjórir 

þeirra standa þó upp úr hvað varðar undirtóninn í kjarna verkefnisins.  

 Í fyrsta lagi er það þáttur sköpunar sem felur meðal annars í sér að 

einstaklingurinn feti ókunnar slóðir og geri eitthvað nýtt sem endurspeglast til dæmis í 

frumkvæði, uppgötvun, forvitni og innsæi sem byggir á gagnrýnni hugsun og 

lausnaleit. Sú leit og ígrundun vísar manni stöðugt á nýja og nýja steina sem örva 

frumkvæði einstaklingsins til þess að velta þeim við til uppgötvunar og ígrundunar á 

forvitnilegum aðstæðum. Þetta endurspeglast ekki einungis í því að vita meira í dag en 

í gær heldur einnig í því að sjá hlutina í nýju ljósi og frá öðru sjónarhorni. Sköpunin er 

uppspretta áhuga, ímyndunarafls og víðsýni. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 Í öðru lagi er það grunnþátturinn sjálfbærni þar sem áherslan er tvíþætt. Annað 

lykilatriðanna er að mennta einstaklinginn til skilnings og aðgerða til jákvæðra 
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breytinga, hvað varðar notkun og umgengni við náttúru og umhverfið. Hins vegar 

með tilliti til jöfnuðar og styrkingar á samböndum milli kynslóða sem og innan þeirra 

- með áherslu á skilningi á fjölbreytileika samfélagsins, lýðræðislegum vinnubrögðum 

og sjálfbærri þróun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 Í þriðja lagi er það grunnþátturinn jafnrétti sem fléttast inn í verkefnið á þann hátt 

að leitast verður við að að tryggja farsælt nám og þroska á öllum æviskeiðum og vekja  

samfélagið til meðvitundar um mismunandi aðstæður einstaklingsins sem og þróun 

ólíka reynsluheima í sögulegu samhengi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 Í fjórða lagi verður lögð áhersla á grunnþáttinn heilbrigði og velferð í því skyni 

að efla trú einstaklingsins á eigin getu, vinna með styrkleika hans og treysta jákvæða 

sjálfsmynd óháð aldursskeiði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

 
1.2 Aðdragandi verkefnisins 

 Í fyrstu skrefum verkefnisins var hugmyndin sú að skapa þennan vettvang með 

list- og nýsköpunarsmiðju með áherslu á valdeflingu kvenna með jafnrétti í forgrunni. 

Það var gert til heiðurs hundrað ára afmæli kosningaréttar kvenna, en sá réttur var 

festur í lög 1915. En ekki síður sökum þess að jafnrétti kynjanna þarf ávallt að hafa í 

brennidepli og því mikil þörf að miðla því milli kynslóða. 

 Í framhaldi af því vaknaði sú hugmynd að hafa einnig karlanámskeið til 

samanburðar og því var ákveðið að settar yrðu upp vinnusmiðjur fyrir bæði kynin til 

að kanna hvort munur væri milli kynja á samtali og samvinnu, sambandsmyndunum 

og félagslegum áskorunum. 

 Það reyndist þrautin þyngri að koma verkefninu inn í hina hefðbundnu 

grunnskóla vegna fastmótaðra skólanámskráa og virtist því lítið svigrúm fyrir 

óhefðbundin verkefni á skólatíma. 

 Ég var hinsvegar svo ljónheppinn að komast í samstarf við grunnskóla 

Hjallastefnunnar í Reykjavík sem tók verkefninu opnum örmum meðal annars af 

þeirri ástæðu að Hjallastefnan er með sveigjanlega námskrá og hefur svigrúm fyrir 

verkefni af þessu tagi (sjá kafla 3.2.4). Þar á bæ eru bekkir að auki kynjaskiptir sem 

féll vel að verkefninu og fékk ég til liðs við mig tólf stúlkur og tólf pilta úr fimmta 

bekk. Að auki tókst mér að fá til liðs við mig sex ömmur og sex afa yngsti 

þátttakandinn úr þeim hópi var 67 ára en sá elsti áttræður.  

 Þessi ágæti hópur tók þátt í verkefninu Kynslóðabrúin, hvað ungur nemur gamall 

temur þá ungur temur gamall nemur þar sem framkvæmd voru tvennar lista- og 
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nýsköpunarsmiðjur og námskeið. Annað fyrir dömur og hitt fyrir herra undir heitinu 

Kúnstin að kunna, listin að læra.  

 Stuðst var við aðferðir eigindlegra rannsókna (e. qualitative research) í þessu 

verkefni (Lichtman, 2010). Skerpt var á skilningarvitum og skoðað var atferli 

þátttakenda á meðan vinnusmiðjum stóð og allt skráð með ítarlegri gagnasöfnun. Auk 

þess sem sendir voru spurningalistar til þátttakenda og tekin opin viðtöl eftir að 

smiðjum lauk. Rýnt var í gögnin á öllum stigum ferlisins til þess að kanna fas 

þátttakenda og viðbrögð þeirra í ljósi aðstæðna og markmiða Kynslóðabrúarinnar. 

Enn fremur sem leitast var við að fá álit þátttakenda á áhrifum kringumstæðna frá 

þeirra bæjardyrum séð og þeir hvattir til þess að segja frá sínum upplifunum sem 

varpaði skírara ljósi á túlkun niðurstaðna og dró fram hið ófyrirséða. 

 Ekki verður birt myndefni í ritgerð þessari vegna samkomulags höfundar við 

þátttakendur (sjá kafla 4.2). 

 

1.3 Kveikjan 

 Hugmyndin að framkvæmd þessa lokaverkefnis á rætur sínar að rekja til 

verkefnis sem ég kom að í tengslum við skipulagsmál fyrir allnokkru. Þar velti ég 

fyrir mér áhrifum þess ef í skipulagi íbúðahverfa væri gert ráð fyrir samstarfi og 

samvinnu leik- og  grunnskóla við þjónustuheimili fyrir aldraða með þeim hætti að 

þau væru staðsett í næsta nágrenni við hvert annað. Megináherslan var lögð á 

möguleikann á að byggja sameiginlega og öfluga félagsaðstöðu til samnýtingar fyrir 

þessar ólíku kynslóðir. Sú grunnhugmynd sem lá að baki - að brúa kynslóðabil –  er 

sprottin af orðræðunni um ört vaxandi hraða samfélagsins þar sem æ minni tími og 

rúm gefast til umönnunar þessara einstaklinga. Hér var annars vegar hugmynd um að 

skapa grundvöll sem gæti dregið úr álagi á dægradvöl grunnskólanna með einhverjum 

hætti, stuðlað að aukinni fagmennsku og bættu aðgengi að þjónustunni. Í því 

sambandi má benda á kynningu starfshóps sem leiddur var af Guðna Olgeirssyni 

(2014) á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins um málefni frístundaheimila 

sem stofnaður var til til þess að styðja við og fylgja eftir rannsóknum á þessu sviði 

(Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 2011).  

 Aukinheldur var litið til valdeflingar og velferðar hinna eldri í ljósi þeirra 

áskoranna sem fylgir öldrun og mætti þar meðal annars nefna tilfinningar tengdar 

félagslegri einangrun og því að yfirgefa vinnumarkaðinn. Ekki verður litið fram hjá 

því að hér er um að ræða einstaklinga sem hafa margvíslega menntun, ómælda reynslu 
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og þekkingu sem æskudýrkun og lífsgæðakapphlaup hafa varpað hulu yfir. Meðal 

þeirra eru ballerínur, bændur, básúnuleikarar, sagnafólk, snikkarar, söngvarar og 

annað hæfileikafólk af öllum stærðum og gerðum. Mannauður sem meðal annars 

geymir sagnahefðina, gömlu handbrögðin, gömlu gildin, gömlu orðin og hafsjó 

heimilda og fróðleiks sem við vísum oftar en ekki í sem þjóðararf okkar og mikilsvert 

er að halda í heiðri og varðveita (Becker og Tomes, 1994). 

 Módelið af félagsaðstöðu blandaðra kynslóðahópa var hugsað sem lista- og 

menningarmiðstöð sem átti að byggja á listgreinakennslu hvort heldur sem væri um að 

ræða dans-, sjón-, tón- leik- eða jafnvel matarlist og hafði verkefnið fengið 

nafnagiftina L.I. heimili (ell-i-heimili) það er að segja heimili Lista og Innblásturs, þar 

sem einstaklingar gætu notið sín í samveru og nánd í skapandi umhverfi. 

Einstaklingum átti hér að gefast tækifæri til þess að hægja á ferðinni í hinu daglega 

amstri - líta upp úr tæknigræjum nútímans og tjá sig með listsköpun - eða stunda 

mannleg samskipti upp á gamla mátann - maður á mann - þar sem fólk horfist í augu, 

tekur í spil, segir brandara og hlær. Þar sem yfirmarkmiðið var að auka velsæld 

einstaklinga og stuðla að bættum lífsgæðum. 

 
1.4 Rannsóknarspurningin 

 Verkefninu er ætlað að leita svara þessari meginspurningu: 

Hvernig má beita listgreinakennslu til að skapa valdeflandi vettvang sem gæti brúað 

kynslóðabil á skapandi hátt? 

 Einnig verður leitast við að svara eftirtöldum undirspurningum: 

Hvaða aðferðum má beita til að hvetja til samtals og samvinnu meðal einstaklinga 

með ólíkan reynsluheim til miðlunar á þekkingu og reynslu þeirra í milli? 

Hvernig má sníða menntun til sjálfbærni með jákvæðum hætti að listgreinakennslu og 

sporna þannig við útblæstri með innblæstri? 

 
1.5 Markmið og hagnýtt gildi 

 Markmið námskeiðsins er að skapa grundvöll fyrir þátttakendur til þess að virkja 

styrkleika sína og deila reynslu sinni, þekkingu og kunnáttu með öðrum, kynnast 

styrkleikum og sameina þessa krafta á skapandi hátt í sameiginlegri lista- og 

nýsköpunarsmiðju.  

 Unnið verður með gildi menntunar til sjálfbærni með tilliti til umhverfis-, 

náttúru-, og samfélagsþátta þar sem meðal annars verður stuðst við róttæka uppeldis- 



 

 13 

og kennslufræði (e. critical pedagogy) (Darder, Baltodano og Torres, 2003). 

Kennsluaðferðir eru byggðar á staðbundinni þekkingu (e. place based education) 

(Ásthildur Jónsdóttir, 2013) og minningaverkefnum (e. memory based education) 

(Haug, 1997; Jansson, Wendt, og Åse, 2008). 

 Verkefnið miðar að því að kynslóðir geti sett breytingar samfélagsins í samhengi 

og aðlagast þeim á skynsaman og farsælan hátt. Hvetja til ábyrgðar og aðgerða með  

virðingu fyrir náttúru, samfélagi og menningu að leiðarljósi. Leitast verður við að 

beita valdeflandi aðferðum til þess að byggja jákvæða og sterka sjálfsmynd óháð 

aldursskeiði. Þetta hefur tvíþætt valdeflandi gildi þar sem lögð er áhersla á trú 

einstaklingsins á eigin getu: 

1. Að vera valdeflandi og vinna að aukinni velferð fyrir eldri kynslóðina sem 

glímir við ýmis konar áskoranir sem fylgja öldrun, svo sem félagslega 

einangrun og því að takast á við þær tilfinningar sem fylgja því að fara af 

vinnumarkaði svo eitthvað sé nefnt. 

2. Að vera valdeflandi fyrir komandi kynslóðir og að þekking þeirra sé metin og 

að sóst sé eftir henni. 

Í verkefninu verður nær eingöngu unnið með fundinn efnivið, til dæmis með 

söfnunum í vettvangsferðum og hjá vistvænum fyrirtækjum. Ef til þess kemur að 

fjárfesta þurfi í efnivið verður hans aflað á nytjamörkuðum hjálparsamtaka og þannig 

eitthvað lagt að mörkum til samfélagsins í anda hugmyndafræði um sjálfbærni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 
1.6 Uppbygging ritgerðar 

 Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Inngang þar sem fjallað er um tilurð og markmið 

verkefnisins. Annar kafli er fræðilegt yfirlit. Þriðji kafli fjallar um rannsóknir og 

framkvæmdir verkefna sem stuðla að brúun kynslóðabila. Þar er einnig gerð grein 

fyrir viðtölum við umsjónaraðila slíkra verkefna. Í fjórða kafla er fjallað um 

undirbúning og skipulag auk þess sem greint er frá SVÓT og PESTLE greiningu. 

Kafli fimm er um framkvæmd lista- og nýksöpunarsmiðjunnar Kúnstin að kunna - 

listin að læra. Í sjötta kafla er fjallað um niðurstöður verkefnisins. Í sjöunda og síðasta 

kaflanum eru umræður og lokaorð. 
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2 Fræðilegt yfirlit: 

Samfélag og menning - uppeldi og menntun 
2.1 Mótun einstaklings í lifandi samfélagi 

  Í hinum síbreytilega heimi hefur þörfin fyrir einstaklinginn til að skilgreina sig í 

samfélagi sínu verið mikil, meðal annars til þess að geta sett sig í spor annarra. Það er 

að segja með tilliti til sögulegrar þróunar; ólíkrar menningar þar sem tíðarandinn, 

uppeldi og menntun er háð samfélagi hvers tíma sem er stöðugt að þróast og breytast 

og mótar einstaklinginn í samræmi við þær samfélagslegu og menningarlegu aðstæður 

sem hann fær í vöggugjöf. 

 Reynsluheimar einstaklinga af ólíkum kynslóðum eru gjarnan svo frábrugðnir 

hvor öðrum að misræmis gætir í skilningi þeirra á ýmsum málefnum sökum skorts á 

sameiginlegri reynslu (Wittgenstein, 2001). Það er trú mín að Kynslóðabrúin geti 

varpað ljósi á það hvernig megi draga úr því misræmi. 

 Rökfræðingurinn og heimspekingurinn Ludwig Wittgenstein, sem af mörgum er 

talinn einn áhrifamesti málspekingur tuttugustu aldarinnar (Þorsteinn Gylfason, 1989) 

fékkst mikið við eðli merkingar í ljósi sambands milli merkingabærrar heildar og 

almennar þekkingar. Kenningar hans byggjast á samspili merkingar og reynslu - 

tungumáls og hegðunar í tengslum við vitund okkar og mætti með súrrealískum hætti 

lýsa á þann veg - að ef við hittum marglyttu á malarvegi gædda þeim kosti að geta tjáð 

sig á mannamáli væri allsendis óvíst að við mundum botna upp né niður í henni á 

grundvelli mismunandi reynsluheima okkar (Wittgenstein, 2001) og ættum efalítið 

erfitt með að setja okkur í hennar spor - eða öllu heldur hlaupkennda skálalögun 

hennar.  

 Þessar hugleiðingar tengjast verkefninu með þeim hætti að hverjum einstaklingi 

sé kleift að setja sig í samhengi við umhverfi sitt, geta sett sig í spor annarra og vera 

upplýstur um þær breytingar og framþróun sem eiga sér stað á hverjum tíma. Því 

tímarnir breytast og mennirnir með.  

 
2.2 Þróun, þroski og menntun - frá samfélagi til okkar sjálfs 

 Það má glöggt sjá á þeim breytingum sem orðið hafa í tímans rás að þróun er 

óumflýjanlegur þáttur og áhrifavaldur í lífi okkar bæði fyrr og nú og mun einnig vera í 

samfélögum komandi kynslóða. Nýjungar í tækni og vísindum eru þar kannski 
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fremstar í flokki áhrifavalda á einstaklinga og samfélög og eru iðnbyltingin og 

tilkoma tölvutækninar því til sönnunar.  

 Þessar framfarir ollu óhjákvæmilega mikilli óvissu, reiði og vanmáttarkennd 

meðal þeirra sem upplifðu það að skilvirkar vélar voru teknar fram yfir mannauð 

þeirra sem var í kjölfarið gjaldfelldur eða gerður óþarfur. Dæmi um slíkt er frá því 

byrjun nítjándu aldarinnar þegar enskir textílgerðamenn sem kallaðir voru Luddítar (e. 

Luddites) börðust hatramri baráttu gegn hvers kyns tæknivæðingu sem ógnuðu 

störfum þeirra (George, 2001). Sögu þeirra má heimfæra til þess tíma þegar tölvurnar 

voru að ryðja sér til rúms eftir 1980 þegar sú tækni ógnaði einnig stöðugleika á 

vinnumarkaði (Pynchon, 1984).  

 Í þessu sambandi mætti kalla eldri kynslóðina Luddíta nútímans sem eiga í mesta 

basli við að aðlagast tæknibrölti samtímans. Hér má nefna þrívíddarprentara sem 

dæmi og vaknar þá spurningin: Hvað næst? Hvaða áskoranir munu bíða yngri 

kynslóða þegar þær eldast - verða þær einnig Luddítar sinnar kynslóðar? 

 Við slíkar aðstæður og samfélagsþróun kemur félagsfræði til skjalanna til að 

skoða samfélagið utan frá og varpa ljósi á þróun og breytingar til að geta sett þær í 

merkingarbært samhengi (Gestur Guðmundsson, 2008). Félagsfræðin mótaði hugtök á 

borð við nútímavæðingu (e. modernization) einstaklingsmyndun (e. individuation) 

kenningar um sjálfið (e. self) og síðar einstaklingsvæðingu og mannauð (e. human 

capital) (Gestur Guðmundsson, 2008). Öll tengjast þessi hugtök verkefninu Hvað 

ungur nemur gamall temur þá ungur temur gamall nemur með þeim hætti að lögð er á 

það áhersla að mannauður og sérkenni einstaklingsins falli ekki úr gildi í framrás 

nútímans. 

 Nútímavæðingin er hugtak sem stóð upp úr í félagsvísindum á síðari hluta 

nítjándu aldar til skilgreiningar á síbreytilegum samfélögum og atferli einstaklinganna 

(Gestur Guðmundsson, 2008). Síðar fléttaðist kenningin um einstaklingsmyndun inn í 

heildarmyndina með áherslu á aukna ábyrgð einstaklingsins á eigin gjörðum með 

hliðsjón af því samfélagi sem hann tilheyrði (Gestur Guðmundsson, 2008).  

 Frakkinn Émile Durkheim (1858-1917) var fremstur meðal jafningja í því að 

rannsaka hugmyndir sem nútímavæðingin kallaði á og sneru að mennta- og 

uppeldismálum. Durkheim (1973) lagði mikla áherslu á siðgæðisvitund og samvitund. 

Hann taldi að togstreita milli eldri og yngri samfélaga myndaði samfellu sem skipti 

miklu máli fyrir samfélagsmyndun. Atferli einstaklinganna - verðleikar hvers og eins 

skiptu máli - sem viðhalda ætti með menntun og miklum félagslegum samskiptum til 
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að mynda í uppeldi og uppvexti yngri kynslóða. Hugmyndir hans um samfellu milli 

kynslóða fellur því vel að þessu verkefni því auk þess sem hugmyndir hans í anda 

sjálfbærrar þróunar eru áhugaverðar þar sem hann taldi að færa ætti anda 

sveitasamfélaganna inn í borgarsamfélögin til þess að sporna við siðrofi (Gestur 

Guðmundsson, 2008). Þetta er víða gert í dag í stórum þéttbýliskjörnum eins og til 

dæmis Singapore þar sem ein leið til sjálfbærrar þróunar er Búskapur í borg þar sem 

búskapur er aðlagaður þéttbýliskjarna (Seneviratne, 2012). 

 Durkheim benti einnig á mikilvæg áhrifa fyrirmynda á nám og þroska. Ekki væri 

nóg að fróðleikur væri eingöngu fenginn úr bókum og lagði mikla áherslu á kennarann 

sem fyrirmynd í kennslu siðareglna (Gestur Guðmundsson, 2008). 

 Félagsfræðingarnir Anthony Giddens (1938-) og Ulrich Beck (1944-2015) settu 

fram kenningar um einstaklingsvæðinguna. Þeir litu svo á að einstaklingurinn væri 

meðvitað stak í mengi samfélagsins sem skilgreindur væri af persónulegum 

einkennum sínum en ekki bara hluti af heild: „Einstaklingsvæðing felur í sér það nýja 

stig einstaklingsmyndunar að einstaklingurinn verður viðmiðun alls. Áhersla leggst á 

persónubundin einkenni en félagsheildir hverfa í bakgrunninn.“ (Gestur 

Guðmundsson, 2008, bls. 116). 

 Kollegi þeirra Thomas Ziehe (1947-) slær á svipaða strengi um einstaklinginn og 

sýn hans á sjálfan sig. Hann leggur mikla áherslu á menntun og nauðsyn þess að hún 

sé einstaklingsmiðuð í ljósi þess að ekki sé til eitt ríkisrekið námsferli sem steypi alla í 

sama mót (Gestur Guðmundsson, 2008). Þetta er einn af útgangspunktum þessa 

verkefnis. Nám er persónubundið og því þurfi að taka tillit til fjölbreytileikans 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 Heimspekingurinn og félagsfræðingurinn George Herbert Mead (1863 - 1935) 

leit á einstaklinginn og samfélagið sem órjúfanlega heild. Mead taldi einstaklinginn 

vera félagsveru frá blautu barnsbeini og að þroski hans og nám væri samofin þeim 

samskiptum sem hann ætti við aðra í sínu nærsamfélagi frá fyrsta degi (Gestur 

Guðmundsson, 2008). Mead var brautryðjandi á sviði táknbundinna samskipta (e. 

symbolic interactionism) og þróaði sínar kenningar um sjálfið (e. self) og var þessi 

þróun hans á hugtakinu um sjálfið meðal annars til þess að útskýra þá hæfni 

einstaklingsins til að setja sig í spor annarra. Í því sambandi benti hann meðal annars á 

að sú þróun eigi sér sterkar rætur í leik barnsins (Garðar Gíslason, 2007). Þessi atriði 

eru samofin verkefninu á þann hátt að brúun kynslóðabila byggir að miklu leiti á því 

að geta sett sig í spor einstaklinga af ólíkum reynsluheimi með táknbundnu samhengi. 
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Þar gegnir hinn barnslegi leikur og leikgleðin stóru hlutverki sem endurspeglar 

jafnframt jákvætt viðhorf og velferð í andlegum og líkamlegum skilningi. Þessu er 

einna best lýst með lífsstíl listgreinakennarans Stephen Jepson (2013) og hvatningu 

hans að yfirgefa leikvöllinn aldrei að fullu (e. never leave the playground) eins og 

lífsstíll hans ber vitni um. 

 
2.3 Heimanmundur 

 Eins og fram kom í formála er hugmynd verkefnisins að brúa kynslóðabil, mynda 

tengsl og styrkja sambönd milli kynslóða með það að leiðarljósi að deila styrkleikum 

og mannauði þeim sem hver einstaklingur hefur að geyma, sem endurspeglast til 

dæmis í smekk hans og lífsstíl. Lífsstíll einstaklingsins er afsprengi af smekk hans og 

hluti af menningarauði hans (e. cultural capital). Hugtakið „menningarauður“ er 

mótað af hinum þekkta franska heimspekingi, félagsfræðingi og ekki síst 

mannfræðingi, Pierre Bourdieu. Hugmyndafræði hans á rætur sínar að rekja til 

reynslurannsókna sem leiddu af sér uppgötvun hans á hópamyndunum innan 

samfélaga sem hann kallaði vettvang (e. field). Tveir þessara vettvanga samfélagsins 

sem Bourdieu tekur helst fyrir eru yfir- og menningarvettvangur en vettvanga má 

heimfæra á flest ef ekki öll svið samfélagsins. 

 Samkvæmt Bourdieu myndast á sérhverjum vettvangi ákveðinn auður (e. capital) 

sem samanstendur af áunninni virðingu og viðurkenningu þeirra einstaklinga sem 

tilheyra sérhverjum vettvangi. Grunnur þeirra gilda sem skapa auð hvers og eins er 

lagður strax frá fyrsta degi á æskuheimilinu og felst meðal annars í því uppeldi, 

siðvenjum og þeim heimanmundi sem þeir þar hljóta. Enn fremur með þeirri menntun 

og reynslu sem þeir fá í skóla auk þekkingar sem erfist frá eldri kynslóðum og kallast 

menningarauður (e. cultural capital) (Gestur Guðmundsson, 2008). Gildi þessa auðs 

fylgir ekki bara hugarfari heldur er hann einnig líkamnaður og endurspeglast í eðli 

einstaklingsins og hátterni hans og kallar Bourdieu þetta habitus (Gestur 

Guðmundsson, 2008). 

 Habitus getur því í þessu tilfelli mögulega þjónað sem byggingarefni í þeirri 

brúarsmíði sem lögð er til grundvallar í þessu verkefni. Hennar er að miðla þessum 

heimanmundi áfram til komandi kynslóða svo að hann geti nýst samfélaginu á 

einhvern hátt.  
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2.4 Gagnrýnin uppeldis- og kennslufræði 

 Rök og ígrundun hafa lengi lúrt í afkimum huga mannskeppnunnar og verið hluti 

vestrænnar hugsunar um margra alda skeið ef marka má heimildir sem raktar eru til 

rita Plató um hinar sókratísku samræður (Horkheimer, 1974). 

 Kenningar sem lúta að gagnrýnni samfélagsþróun og gagnrýnni kennslufræði 

fóru að mótast og þróast á öðrum tug tuttugustu aldarinnar með tilurð 

Frankfurtarskólans; Stofnun félagslegra rannsókna (þ. Das Institut für 

Sozialforschung) (Darder, Baltodano og Torres, 2003). 

 Þar þróuðust stefnur og straumar varðandi samfélagsgagnrýni með sérstaka 

áherslu á áhrif yfirvalda á bælingu meðvitundar einstaklingsins, einkum í tengslum 

við hina almennu þekkingu.  

 Gagnrýnin kennslufræði olli miklum straumhvörfum og hafa fræðimenn orðið 

fyrir áhrifum hugmynda Frankfurtarskólamanna. Einn þeirra er Henry Giroux (2009) 

sem lagði mikla áherslu á þátt hugmynda um sjálfsmeðvitaða gagnrýni sem hann taldi 

ómetanlegt innlegg í alla menntun. Í því sambandi talar hann um að menntun og 

þekking sé aldrei hlutlaus og varpar ljósi á þann mikilvæga þátt gagnrýnnar 

kennslufræði að vekja til meðvitundar og spyrja á hverju þekkingin er byggð og hvers 

vegna (Giroux, 2009). Félagi hans Peter McLaren (2009) tekur undir þetta með 

honum og nefnir í því sambandi mikilvægi þess að skilja sambandið milli þekkingar 

og valds og talar um að gagnrýnin kennlufræði sé mikilvægur grunnur fyrir 

valdeflingu og jafnrétti innan skólasamfélagsins. Hér bentu þeir á að túlkun námskráa 

næði dýpra en efnisskár menntunar segðu til um í tenglum við samfélagslega og 

menningarlega þróun á grunni jafnréttis. Í því sambandi litu þeir til hinnar duldu 

námskrár sem skírskotar til ófyrirsjáanlegra áhrifa skólastarfsins (McLaren 2009). 

Hvatning til meðvitundar um að vera þátttakandi í þekkingarleit í stað þess að vera 

neytandi hennar er þeim hugleikin sem endurspeglast í þeim áhrifum sem hinn 

brasilíski Paulo Freire (1921-1997) hefur haft á þau fræði. Þetta leiðir mig að orðum 

afa míns sáluga sem sagði mér að „Rétta svarið kemur ekki endilega svífandi með 

sunnanvindinum - það þarf yfirleitt að velta við fáeinum steinum áður en þú færð þitt 

rétta svar“1 

                                                
1	  Vitnað í Geir G. Gunnlaugsson (1902-1995) bónda og bústólpa í Eskihlíð í Reykjavík 

og Lundi í Kópavogi. 
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 Freire var menningar- og menntafrömuður og er af mörgum talinn einn helsti 

spámaður gagnrýninnar uppeldis- og kennslufræði (Darder, Baltodano og Torres, 

2003). Bakgrunnur hans liggur í kreppuhrjáðri og kúgaðri samfélagsgerð sem hann 

rannsakaði með gagnrýnum gleraugum með áherslu á samfélagslegan jöfnuð. Síðar 

heimfærði hann kenningar sínar á skólasamfélagið. Þar lagði hann áherslu á að með 

gagnrýninni kennslu- og uppeldisfræði væri lagður grunnur að auknu jafnrétti og 

lýðræði (Freire, 1970). Hugmyndir sínar reifaði hann í sínu þekktasta riti 

Kennslufræði hinna kúguðu (e. Pedagogy of the oppressed) sem kom út 1968 á 

frummálinu, portúgölsku, en 1970 í enskri þýðingu. Í þessu merka riti gagnrýnir hann 

harðlega skólasamfélagið, skólakerfið, kennsluaðferðir og kannski mikilvægast af öllu 

samband kennara við nemendur og kallar hann kennsluhætti þeirra tíma 

bankafyrirkomulagið (e. the banking concept) (Freire, 1970).  

 Bankafyrirkomulag Freire virkar þannig að kennarinn setur saman 

heildarmyndina fyrir nemandann og fóðrar vitsmuni hans með því að setja í baukinn 

þann fróðleik sem kemur úr sannleikskistu kennarans. Þannig gætu viðbrögð 

nemandans við spurningu kennarans hvort væri rétt segja - geitarfjöður í hatti eða 

geitarfjöður á hatti verið í ljósi bankainnlagnar sem vísar til málfræðinnar í stað þess 

að ígrunda spurninguna og gera athugasemd við feldarfar geitarinnar á gagnrýnin hátt 

(Freire, 1970). Kennslufræði af þessu tagi hindrar hinn frjóa og skapandi barnshuga 

frá fyrsta degi skólagöngunnar samanber gagnrýnisrödd Ken Robinson sem talar um 

að skólakerfið sé með skipulögðum hætti að kúpla nemendur frá gagnrýnni hugsun og 

sköpunarkrafti (Robinson, 2007). 

 Til þess að styðja við gagnrýni sína á bankafyrirkomulagið svokallaða lagði 

Freire til róttækar breytingar á hugmyndum um námsaðferðir sem byggðar voru á 

lausnaleit (e. problem-posing concept) (Freire, 1970). 

 Með innleiðingu lausnaleitar fengist eldsneyti á vélar meðvitundar nemenda sem 

opna mundi þeim leiðir til allra átta í því skyni að beita gagnrýni til þess að uppgötva 

og læra á eigin forsendum (Freire, 1970) svo nemandinn gæti „... stigið á völlinn til 

hófskeggja“ - og síðar „... slitið af sér allan reiðing og hlupið til vatnsins“ - eins og 

sagt er fá í Landnámu (Íslendingabók-Landnámabók, 1985, bls. 121) um hinn 

apalgráa hest sem Auðun fangaði til vinnu við heyskap en slapp svo undan kúgara 

sínum að lokum. 

 Freire telur að lausnin liggi í því að að losa um hömlur einstefnumiðaðra 

kennsluhátta með því að rjúfa múrinn milli kennarans og nemandans og breyta 
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lýðræðislegum vinnubrögðum svo að jöfnuður ríki í sambandi þeirra. Þannig að 

upplifun í námi verði sameiginlegt ferli þeirra til þekkingar og reynslu (Freire, 1970). 

 Hér er því ástæða til að staldra við og skoða þrjú af helstu hugtökum Paulo Freire 

og hvernig þau tengjast verkefninu. Þar skal fyrst nefna Conscientization, vakningu 

meðvitundar en merkir það þegar einstaklingurinn ræsi vélbúnað meðvitundarinnar til 

þess að skynja félagslegar kringumstæður sínar og geti tekist á við áskoranir 

raunveruleikans (Freire, 1970). Þetta er mikilvægt þar sem eitt af grundvallaratriðum 

þessa lokaverkefnis snýr að því að vekja einstaklinginn til meðvitundar um eigin getu 

og ágæti til þess að geta tekist á við hið daglega líf í síbreytilegu samfélagi. 

 Í öðru lagi ber að nefna hugtakið Praxis sem er samspil athafna og ígrundunar 

þar sem Freire lagði ríka áherslu á að ekki dugi að vera gagnrýninn og upplýstur um 

félagslegar kringumstæður sínar heldur einnig hneigður til aðgerða (Freire, 1970). 

Praxis endurspeglast í verkefninu á þann hátt að lögð er áhersla á að skerpa skapandi 

og gagnrýna hugsun og vekja einstaklinginn til meðvitundar um mikilvægi aðgerða til 

sjálfbærrar þróunar. 

 Í þriðja lagi er það hugtakið Generative Themes sem fjallar um tíðarandann eða 

þemu sem mótuð eru af þróun samfélagsins (Freire, 1970). Þessu mætti líkja við 

myndlíkingu Herakleitosar um að allt sem í kringum okkur er sé síbreytilegt og því 

stígur enginn í sömu ána tvisvar sinnum (Beavers, e.d.). Þetta samrýmist verkefninu 

með þeim hætti að brúa kynslóðabil einstaklinga sem hafa sögulega ólíkan 

reynsluheim til þess að geta lagt gagnrýninn og gagnkvæman skilning í áskoranir hins 

daglega lífs með samvinnu og samtali. Þetta má gera til dæmis með því að deila 

sögum sínum bæði úr leik og starfi (Freire, 1970) 

 
2.5 Valdefling 

 Valdefling er verkfæri sem snertir ýmsa þá fleti sem velt hefur verið upp hér að 

ofan - til dæmis til að byggja upp sterkt sjálf og habitus. 

 Sýnt hefur verið fram á mikilvægi slíkra verkfæra í höndum ungmenna samanber 

rannsóknir og vinnu Thomas Ziehe meðal ungmenna með laskaða sjálfsmynd (Gestur 

Guðmundsson, 2008). Þessa þörf má heimfæra á flesta ef ekki alla - en einkum þó 

einstaklinga sem glíma við hvers konar kreppur eða þröskulda í hinu daglega lífi. 

Þroskasálfræðingurinn Erik Erikson (1904-1994) taldi þroska einstaklingsins miðast 

við það yfirstíga þá þröskulda sem koma upp á lífsleiðinni (Berger, 2005; Snowman 

og McCown, 2009). Hann greinir aldursskeiðin í átta þrep - þar sem manneskjan þarf 
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að takast á við ákveðin viðfangsefni á mismunandi aldursskeiðum í samspili við 

umhverfi sitt (Berger, 2005; Snowman og McCown, 2009). 

 Þörf valdeflingar - sem á sér djúpar rætur í samfélögum manna langt aftur í 

tímann - er mikilvæg til að sporna við fjötrum og ógn staðalímynda í garð kyns, 

kynþátta og aldurs svo eitthvað sé nefnt í ljósi stöðu einstaklinga og goggunarraðar 

samfélagsins (Berger, 2005). Þetta má meðal annars sjá í vinnu Erlu Huldu 

Halldórsdóttur, sérfræðings í kvenna- og kynjasögu við sagnfræðistofnun Háskóla 

Íslands, sem varpar ljósi á kynjamisrétti fyrr og nú í ljósi tengsla milli náms og 

valdeflingar sem endurspeglaðist í fyrirlestri hennar Tvö marklítil bréf.2 Innihald 

bréfanna ber meðal annars vott um misrétti til náms - þar sem konur voru ekki 

kostaðar til slíks - og bera þau keim af miklum vanmætti. Það má glögglega greina 

með beinum hætti í orðum Sigríðar til bróður síns þar sem hún skrifar „ekki láta neinn 

sjá þetta ljóta klór“ en henni vex þó ásmegin í skrifum sínum er fram líða stundir sem 

sjá má á löngun hennar til náms. Í því sambandi mætti nefna að í einu bréfanna óskar 

hún sér þess að til væru eyrnalokkar sem gætu kennt henni dönsku3 - sem í dag mundi 

flokkast sem hágæða nýsköpun og mætti líkja við nútíma eyrna-heyrnartól. 

 Trúin á eigin getu (e. self-efficacy) er tengd persónuþroska einstaklingsins. 

Sálfræðingurinn Albert Bandura skilgreinir hana sem viðhorf fólks til hæfni sinnar og 

leikni sem þarf til að takast á við viðfangsefni hins daglega lífs. Í tengslum við 

ákvörðunartöku og árangur sem endurspeglast til dæmis í samþættingu samfélaglegra 

þátta og skynjunar á afrakstri erfiðis (Boyd, og Vozikis, 1994).  

 Félagslega hvetjandi sjónarmið geta verið innspýting fyrir trú á eigin hæfni og 

haft jákvæð áhrif á áhugahvöt til dæmis í því að öðlast tiltekna hæfileika með sterkri 

fyrirmynd (Berger, 2005). 

 Valdefling og trú á eigin getu er stór þáttur í því að hafa stjórn á því sem gerist í 

lífi okkar hvort heldur sem maður er grunnskólabarn eða eldri borgari. Þetta kemur 

meðal annars fram í umfjöllun hér að neðan í hugmyndafræði Hjallastefnunnar 

(Hjallastefnan, 2014) sem beinir sjónum sínum að farsæld barna til framtíðar (sjá 

kafla 3.2.4). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að trúin á eigin getu tengist velferð 

hinna eldri í tilliti til meðvitundar um sjálfstæði og getur haft afar jákvæð áhrif á 

                                                
2	  Fyrirlestur sem fjallaði um bréf systranna Sigríðar og Þórunnar Pálsdætra til bróður síns Páls Pálsonar 
stúdents frá 1820 (Erla Hulda Halldórsdóttir, munnleg heimild, 1. apríl 2015). 
3	  „En litla sem enga grein gerði hún sér fyrir eigin getu“ (Erla Hulda Halldórsdóttir, munnleg heimild, 
1. apríl 2015).	  
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heilsu þeirra og velferð til dæmis í tengslum við félagslega einangrun og langvinna 

sjúkdóma (Berger, 2005). 

 Valdefling fléttast því inn í kjarna verkefnisins í því skyni að skapa grundvöll 

fyrir þátttakendur til þess að virkja styrkleika sína og kynnast styrkleikum annara. 

Með hvatningu og samvinnu að leiðarljósi er leitast við að sameina þessa krafta á 

skapandi hátt í lista- og nýsköpunarsmiðju og varpa þar með jákvæðum áhrifum 

valdeflingar út í samfélagið og til komandi kynslóða. 

 
 2.6 Listin að leita lausna í námi 

 Eins og sjá má af samfélagslegu brölti mannskeppnunnar í gegnum tíðina er frelsi  

manninum mjög mikilvægt. Engu að síður er nauðsynlegt að halda í taumana á 

frelsinu; að einhverjar leikreglur gildi í þeim efnum (Dewey, 1938) sem oft og tíðum 

lærast með þroska og námi meðal annars í skólum.  

 „Í þeirri andrá sem ég lærði að tala var mér skipað að hlusta“.4 Textabrot þetta úr 

lagi Cat Stevens gæti verið einkennandi fyrir hinar gömlu og hefðbundnu 

námskenningar þar sem nemendur áttu að sitja, þegja og hlusta!  

 Hins vegar voru það fræðimenn á borð við John Dewey og Lev Vygotsky sem 

töldu að nám skyldi miðað að einstaklingnum, með félagsþroska hans og frelsi í 

forgrunni eins og námskenning félagslegrar hugsmíðahyggju stendur fyrir (e. social 

constructivism) (Daniels, 2005). Dewey lagði ríka áherslu á tengsl milli reynslu 

(Dewey, 1938/2000) sem byggir á virkri þátttöku, tilraunum, upplifun og ígrundun 

sem hann lýsti sem lausnaleit eða reynslunámi (e. learning by doing) (Dewey, 

1916/2001). Dewey lagði jafnframt áherslu á að nám ætti að vera reynsla sem leiddi 

til menntunar sem stuðlaði að farsælum þroska (Dewey, 1938/2000).  

 Þeir Dewey og Vygotsky voru miklir hugsmíðahyggjumenn og lögðu áherslu á 

samvinnu og lausnaleit í námi. Í því sambandi má skoða kenningu Vygotsky um svið 

mögulegs þroska (e. Zone of Proximal Development - ZPD) sem er svið milli 

raunverulegs og hins mögulega þroska einstaklings (Daniels, 2005). Glíma hans á 

þessu sviði á sér stað í lausnaleit undir leiðsögn reyndari aðila eða leiðbeinanda af 

einhverju tagi, sem er honum til halds og trausts. Þessu hefur verið líkt við 

                                                
4 Cat Stevens, 1970 Hér er vitnað í lagið Father and son af plötu hans Tea for the Tillerman og fjallar 

um fremur stirðbusaleg samskipti feðaga þar sem faðirinn les syni sínum lífsreglur sínar. Hins vegar á 

sonurinn sína drauma og þrá en á fremur erfitt með að miðla þeim skilaboðum til föður síns. 
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uppsetningu stillansa kringum einstaklinginn honum til halds og trausts í ferli 

samvinnu og lausnaleitarnáms (Wood, Bruner og Ross, 1976). Þannig tekur 

leiðbeinandi sér stöðu sem burðarvirki utan um einstaklinginn eins lengi og þörf 

krefst. Þegar hæfni hans er orðin nægileg eru stillansarnir teknir niður og 

naglhreinsaðir svo einstaklingurinn fái svigrúm til þess að vinna sjálfstætt í lausnaleit 

sinni eða hækkaðir og styrktir ef þörf krefur. 

 Dewey leggur áherslu á hlutverk listgreina í námsefni og námskrám í tengslum 

við rökhugsun og sköpunarkraft. Þetta endurspeglast í skrifum hans þegar hann líkir 

samfellu í skapandi námi sem tröppugangi og vísar þar í tilvitnun Plató um 

tröppugang ástarinnar að viskunni (scala amoris) (Dewey, 2005) þar sem í hverju 

þrepi tengist ný reynsla hinni eldri sem byggt er á og færir manneskjuna nær 

fegurðinni (Dewey, 1938/2000). 

 Margir fræðimenn hafa tekið í sama streng og Dewey í sambandi við jákvæð 

áhrif lista í námi og hafa með rannsóknum sínum sýnt fram á aukinn námsárangur í 

krafti sköpunar og gagnrýnnar hugsunar tengdum meðvitund um menningu, náttúru, 

siðgæði og samfélag (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011).  

 
2.7 Listgreinakennsla og menntun til sjálfbærni 

 Sjálfbærni er hugtak sem erfitt er að skilgreina til hlítar - en sá almenni skilningur 

sem lagður er í hana er á þann veg að við skiljum við hlutina í verkfærakistunni eins 

og við mundum sjálf vilja koma að þeim. Það er að segja að koma fram við náttúruna 

af virðingu til þess að aðrir geti komið að henni í heilbrigðu ástandi og gerum slíkt hið 

sama við náungann til þess að viðhalda góðum samfélagslegum gildum. Þannig að 

þau sem taka við keflinu af mér og þér hafi aðgang að heilbrigðri náttúru og geti notið 

gæða hennar á skynsamlegan hátt í sátt og samlyndi við aðra þá sem á jörðinni búa. 

Við skilum svo keflinu áfram með sömu skilaboðum (Macdonald, 2008). 

Hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar byggir á þremur meginstoðum eða mengjum sem 

skarast öll og hafa áhrif hvert á annað. Stoðir þessar eru verndun umhverfis og 

náttúru, félagslegur jöfnuður og velferð og efnahagsleg þróun (Macdonald, 2008). 

 Allt er breytingum háð eins og fram hefur komið hér að ofan í tengslum við hið 

síbreytilega samfélag og er sjálfbær þróun þar ekki undanskilin. Þar gegna uppeldi og 

menntun lykilhlutverki í skilningi á þróun og getu til að bregðast við breytingum. Líkt 

og Durkheim (2008) talar um mikilvægi þess að miðla siðgæðisvitund samfélaga milli 

kynslóða á sama hátt og Bourdieu talar um mikilvægi þess að heimanmudur 
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einstaklingsins geti orðið til gagns hjá komandi kynslóðum (Gestur Guðmundsson, 

2008).  

 Menntun og miðlun er því máttur sjálfbærrar þróunar og gefur okkur þau 

verkfæri sem til þarf til þess að setja aðstæður og horfur í samhengi við umhverfi og 

náttúru, samfélag og menningu (Macdonald, 2008). Í því sambandi má líta til 

afraksturs vinnu GETA hópsins svokallaða sem vann að þeim markmiðum að varpa 

greinargóðu ljósi á menntun til sjálfbærni (Kristín Norðdahl, 2009). Megináhersla 

hópsins var „ ...GETA til sjálfbærni - menntun til aðgerða... “ (Kristín Norðdahl, 

2009) og þróaði hópurinn verkfærakistu - eða greiningarlykil til þess að styðja við 

grunnstoðir sjálfbærninnar og að varpa ljósi á það hvað býr að baki menntun til 

sjálfbærrar þróunar. Verkfærakassi þessi inniheldur sjö eftirfarandi þætti (Kristín 

Norðdahl, 2009) þar sem meginviðmið hennar liggja í því að bera virðingu „ ...fyrir 

öðrum, bæði þeim sem nú lifa og komandi kynslóðum, virðingu fyrir mismunandi 

viðhorfum og fjölbreytileika og fyrir umhverfinu og auðlindum jarðar.“ (Macdonald, 

2008, bls. 5): 

• Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi  

• Þekking sem nýtist til skynsamlegrar nýtingar náttúrunnar  

• Velferð og lýðheilsa  

• Lýðræði og þátttaka í samfélaginu, geta til aðgerða  

• Jafnrétti og fjölmenning  

• Alþjóðavitund og hnattrænn skilningur  

• Efnahagsþróun og framtíðarsýn  

 Verkefnið Kynslóðabrúin byggir á áherslum menntunar til sjálfbærrar þróunar og 

því kannski við hæfi að sýna helstu áherslurnar samkvæmt greiningarlykli GETA: 

Greiningarlykill GETA til aðgerða Tengingar greiningalykils við verkefnið 

Kynslóðabrúin 

 

• Gildi, viðhorf og tilfinningar 

gagnvart náttúru og umhverfi  

 

„Áhersla er lögð á að vekja og viðhalda 

áhuga barna og unglinga á náttúru og 

umhverfi og að rækta með börnum 

ábyrgðarkennd og virðingu fyrir lífverum 

og náttúrunni yfirleitt.“ 
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• Þekking sem nýtist til 

skynsamlegrar nýtingar 

náttúrunnar  

 

„Mikilvægt er að þekkja til hringrása í 

náttúrunni, þekkingar sem má nota sem 

fyrirmynd við endurnotkun eða 

endurvinnslu...“ 

„Einnig er mikilvægt að gera sér grein 

fyrir því að líf mannkyns er háð 

náttúruauðlindum (t.d. fæða, orkugjafar, 

vatn og andrúmsloft).“ 

 

• Velferð og lýðheilsa  

 

„ Því ætti menntun til sjálfbærrar þróunar 

að efla sjálfsstjórn barna og sjálfsaga og 

einnig að hjálpa þeim til að læra að lifa í 

sátt og samlyndi við aðra. Mikilvægt er 

að ýta undir getu barna til að setja sig í 

spor annarra, að þau geti tekið málstað 

þeirra sem halloka fara í lífinu og séu 

þess reiðubúin að leggja sitt af mörkum 

til að aðstoða aðra í nauð.“ 

 

• Lýðræði og þátttaka í 

samfélaginu; geta til aðgerða  

 

„Þetta er eitt mikilvægasta markmið 

menntunar og felur í sér að hver og einn 

fái notið hæfileika sinna, öðlist trú á 

sjálfum sér til að vera virkur í 

samfélaginu og hafi áhrif á ákvarðanir 

sem teknar eru um eigið líf, líf annarra og 

einnig umhverfið.“ 

 

• Jafnrétti og fjölmenning  

 

„Það að allir hafi jafnan rétt, óháð 

efnahag, litarhætti, kyni, heimkynnum, 

aldri og fleiru sem aðgreinir fólk, til að 

hafa áhrif á líf sitt og annarra, svo og 

umhverfi sitt, er mikilvægt til að styðja 

við sjálfbæra þróun. Einnig skiptir miklu 

máli að fjölbreyttri menningu 

mismunandi hópa sé gert jafnhátt undir 

höfði.“ 
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• Alþjóðavitund og hnattrænn 

skilningur  

 

„Þátturinn alþjóðavitund og hnattrænn 

skilningur vísar til þess að menn geri sér 

grein fyrir að aðgerðir þeirra geti haft 

áhrif annars staðar á jörðinni og þar með 

mikilvægi þess að við tökum öll 

sameiginlega ábyrgð á jörðinni og íbúum 

hennar.“ 

 

• Efnahagsþróun og framtíðarsýn.  

 

„Í menntun til sjálfbærrar þróunar ætti að 

leggja áherslu á mikilvægi þess að fara 

vel með náttúruauðlindir með sparnaði, 

endurnýtingu og endurnotkun. Að börn 

og unglingar velti fyrir sér hverjar séu 

raunverulegar þarfir okkar til að lifa góðu 

og innihaldsríku lífi og hvort allir eigi 

ekki rétt á því sama bæði nú og í 

framtíðinni.“ 

(Kristín Norðdahl, 2009) 

 Hægt er að nálgast menntun til sjálfbærar þróunar á margvíslegan hátt. Ein þeirra 

aðferða sem þykir endurspegla sjálfbærni á áhrifaríkan hátt með skapandi og 

gagnrýnum hætti er til dæmis listgreinakennsla (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). Til 

vitnis um það má sá augljós merki þess á auknum áherslum listgreina og tengingu 

þeirra við grunnstoða menntunnar í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (2013). 

 Sem dæmi um faglega nálgun í þeim efnum má líta til vinnubragða þeirra sem 

Guðrún Gísladóttir listakona og kennari í smíðum og hönnun í Vogaskóla hefur 

tileinkað sér. Hún kennir þar nemendum á öllum stigum grunnskólans og vinnur með 

viðfangsefni sem tengjast náttúrunni og náttúruvernd. Hún lætur nemendur vinna 

fjölbreytt verkefni þar sem efniviðurinn er uppsprettan og tengist umhverfi þeirra og 

náttúru á upplýsandi og jákvæðan hátt. Hér haldast listkennsla og sjálfbærni í hendur í 

því skyni að miðla til komandi kynslóða þeim gildum sem hvetja til aðgerða og stuðla 

að sjálfbærri þróun. Auk þess hefur hún hannað og búið til faglegan verkefnagrunn 

sérstaklega ætlaðan kennurum í þeim tilgangi að samþætta listgreinar, verkgreinar og 

náttúrugreinar sem nefnist Líf og list á landi (Guðrún Gísladóttir, 2013). 
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2.8 Samvirkni grunnþátta aðalnámskrár 

 Aðalnámskráin byggir hina almennu kennslu á sex grunnþáttum sem taldir hafa 

verið upp hér að framan (bls. 9) og stuðla þeir bæði að farsælum framgangi 

samfélagsins og einstaklingsins til þroska og náms (Ásthildur Jónsdóttir, 2011). Þeir 

tengjast allir innbyrðis með einum eða öðrum hætti og eru því mikilvægir þræðir til  

að tengja og binda saman allt skólastarf og gera það spennandi, líflegt og skapandi. 

 Í lista- og nýsköpunarsmiðjunni sem hér var framkvæmd var höfuðáhersla lögð á 

samþættingu sköpunar og sjálfbærni og samvirkni við aðra grunnþætti. Aðkoma 

annarra þátta voru ekki síður mikilvæg svo sem hlutverk lýðræðis og velferðar sem 

tengdir voru verkefninu með beinum eða óbeinum hætti. Þræðir grunnþáttanna liggja 

því víða í verkefninu eins og best má sjá í fyrsta lagi á lýsingu á grunnþættinum 

„sköpun“ : 
 

Sköpunarkraftur og innsæi eru lykilorð í þessu samhengi. Gagnrýnin hugsun er lykilþáttur í 

læsi og sköpun og fléttast saman við hlutverk gagnrýninnar hugsunar í lýðræði. Í 

sköpuninni felst hagnýting hugmynda og mótun viðhorfa, gildismats og hæfni. Vinnubrögð 

í listsköpun og vísindum einkennast oft af sköpunargleði, frumkvæði og frumleika. Þannig 

vinnubrögð er æskilegt að sjá í öllu námi og skólastarfi. Sköpun snýst ekki eingöngu um 

nýtt og frumlegt heldur og hagnýtingu þess sem fyrir er. Hún snýst þannig um lausnir 

viðfangsefna og leit að nýjum möguleikum. Þetta fléttast vel saman við menntun til 

sjálfbærni og læsi í víðum skilningi. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) 
 

Og í öðru lagi á grunnþættinum „sjálfbærni“: 
 

Í samfélagslegu tilliti snýst hugmyndafræðin um jöfnuð, innan kynslóðar og á milli 

kynslóða. Til þess að ná jöfnuði þurfum við að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð, hafa 

skilning á fjölbreytileika mannlífs og tryggja að fjölbreyttri menningu mismunandi hópa sé 

gert jafn hátt undir höfði. Í margbreytileika felst styrkur sem getur unnið bug á fátækt, 

stuðlað að friði og tryggt lífsskilyrði og lífsgæði fyrir alla hvar í heiminum sem þeir búa. Að 

gera sér grein fyrir mikilvægi eigin velferðar og annarra er forsenda sjálfbærrar þróunar. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) 
 

 Voru hér samverkandi áhrif þeirra höfð til hliðsjónar  - einkum á miðlun 

þekkingar milli kynslóða, aðkomu þátttakenda í sjálfsköpuðum viðfangsefnum, 

borgaravitund, samfélagslega samábyrgð og skilningur á neyslu okkar með tilliti til 

hófsemi svo eitthvað sé nefnt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) 
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2.9 Verkefni byggð á minningum 

 Stuðst var við námsaðferðir sem byggja á verkefnum sem stuðla að minnisþjálfun 

og valdeflingu tengdum minniskveikjum. Annars vegar er það place based education 

sem tengist minningum um stað og upplifunum honum tengdum (Sommerville, 2007). 

Hins vegar er það memory based education sem byggir minningum um samfélagsleg 

og menningarleg gildi til dæmis minningar um gömul handbrögð (Ásthildur B. 

Jónsdóttir, 2012). 

 Aðferðir þessar eru í raun ekki ýkja frábrugðnar hvor annarri og til þess að 

útskýra þær nánar skal litið til tveggja verkefna. 

 Í fyrsta lagi er það verkefni sem unnið var út frá minningum um stað, þar sem 

stuðst var við notkun á ljósmyndum (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2012). Ljósmyndir eru 

eins og bókamerki í sögum þeim sem verða til á æviskeiðum okkar og sjónræn sönnun 

þess að atburðir áttu sér stað. Þátttakendum verkefnisins bar að koma með ljósmynd 

af stað sem var þeim kær og deila þeim minningum með hinum. Þetta var gert í þeim 

tilgangi að skapa umræður um mismunandi staði sem minningarnar kölluðu fram. Til 

dæmis í leit að því sem þeir áttu sameiginlegt í tengslum við samfélag, menningu og 

náttúru en ekki síður í leit að því sem þeir áttu ekki sameiginlegt. Þannig gafst 

þátttakendum færi á að miðla og dýpka þekkingu á eigin nærumhverfi svo og að 

fræðast um óþekkta staði til þess að finna á þeim mikilvæga snertifleti í ljósi 

heildrænnar sýnar á sjálfbæra þróun (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2012). 

 Hins vegar er það verkefni sem snýr að varðveislu heimanmundar listakonunnar 

Hildar Bjarnadóttur þar sem hún í verki sínu Re-Give (2007-2009) á einstakan hátt 

hleypir okkur inn í hugarheim sinn og opnar augu okkar fyrir gildum sjálfbærrar 

þróunar á fjölbreyttan hátt og hvetur aðra um leið til aðgerða í hennar anda. Hildur 

spilar með tilfinningar úr æsku þar sem hún upphefur náttúru á sjónrænan hátt með 

mynstri og endurlífgar um leið gamalt handbragð vattarsaums og hekls með þeim 

hætti að styðjast við minningar og þekkingu ömmu sinnar á hinum forna handbragði. 

Með listsköpun sinni varðveitir hún aðferðir kynslóðar ömmu sinnar auk þess að þróa 

aðferðirnar á sinn persónulega hátt og gerir þær aðgengilegar og áhugaverðar fyrir 

þær kynslóðir sem koma skulu. 

 
2.10 Listræn nálgun 

 Eins og áður hefur komið fram eru þættir sköpunar og sjálfbærni helstu 

áhrifaþættir verkefnisins og því mikilvægt að hafa þá ofarlega í huga við 
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skipulagningu og framkvæmd námskeiðs á borð við það sem hér var framkvæmt. Þá 

er mikilvægt að skoða þær kennsluaðferðir og þá hugmyndafræði sem byggja skal á 

til þess að geta miðlað og náð til þátttakenda með sem áhrifaríkustum hætti.  

 Dewey og Vygotsky voru sammála um að boðleiðir listgreinakennslunnar væru 

áhrifaríkar og vel til þess fallnar að miðla þekkingu og reynslu í tengslum við upplifun 

af listum (Dewey, 1938; Daniels, 2005). Þar af leiðandi er hin listræna nálgun mjög 

svo mikilvægur þáttur í ferlinu og ber að gefa henni sérstakan gaum. 

 Upcycling (Tornton og Matraver, 1994) er ein sú aðferð sem til dæmis sameinar 

sköpunarkraft, sjálfbærni og minningarkveikjur. Til nánari útskýringar á fyrirbæri 

þessu má skilgreina það þannig að um sér að ræða athöfn eða breytingarferli. Ferli 

þetta á sér stað við meðhöndlun á rusli og drasli eða gömlum úreltum hlutum sem 

glatað hafa tilganginum sem þeir voru framleiddir til þess að uppfylla. En í stað þess 

að úrskurða þá sem ruslagámafóður eru þeir endurlífgaðir og öðlast framhaldslíf sem 

fagrir og nytsamlegir list- eða nytjamunir (McDonough og Braungart, 2002). 

 Aðferð þessi fellur vel að þeim kennsluháttum tengdum minni og minningum 

sem stuðst var við í námskeiðinu og saman eru þær vel til þess fallnar að skapa 

grundvöll til samtals og samvinnu með það fyrir augum að tengja saman kynslóðir. 

Hún snertir einnig aðferðafræði sem byggir á meginreglu Dewey sem hann meitlaði í 

stein með hinum fleygu orðum learning by doing (Dewey, 1938/2000) og hentar afar 

vel til þroska og þrifa - er valdeflandi og hvetur til aðgerða. Enn fremur hvetur hún til 

sköpunargleði og menntunar til sjáflbærni á jákvæðan og oft húmorískan hátt og tekst 

á við útblástur með innblæstri. 

 
2.11 Samfélagslist 

 Samfélagslist (e. community based art) er stefna sem byggir á því að tengja 

saman og styrkja sambönd ólíkra hópa samfélagsins með sameiginlegri þátttöku í 

listsköpun. Hún fellur vel að verkefni Kynslóðabrúarinnar og þeim aðferðum sem þar 

eru notaðar. Stefnan sameinar enn fremur alla þá fjóra þætti grunnstoða menntunnar 

sem lögð er megináhersla á í verkefninu - sköpun, sjálfbærni, jafnrétti og heilbrigði og 

velferð. Samfélagslist snýr að því að gera listgreinar og list aðgengilegar fyrir alla 

þannig að allir hafi kost á því að taka þátt og njóta hennar á einn eða annan hátt. Hún 

hvetur til þátttöku og hefur valdeflandi áhrif og styrkir sjálfsmynd - vinnur með 

sköpunargleði og ímyndunarafl og ýtir undir ígrundun á málefnum líðandi stundar. 
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Hún leggur áherslu á það að draga fólk út á dansgólfið ef svo mætti að orði komast 

þar sem útkoma listsköpunarinnar er ekki aðalatriðið heldur ferlið. 

 Listin hefur ekki verið öllum aðgengileg í gegnum tíðina5 eins og stefnt er að 

með samfélagslist, heldur hefur hún verið sett á stall, hafin yfir almúgann. Hún hefur 

oft verið talin valda meiri sundrung en sameiningu þar sem meðal annars áðurnefndir 

Frankfurtarmenn lýstu því að áhrifum hámenningar hafi verið beitt til þess að 

viðhalda stéttaskiptingu og félagslegum ójöfnuði (Marcuse, 1979). 

 Samfélagslist, á hinn bóginn, miðar að sameiningu til styrkingar samfélaga og 

eru Bandaríkjamenn meðal þeirra sem eru mjög virkir í hvatningu til 

samfélagsmiðarðar þátttöku. Enda er þar fjölskrúðugt mannlíf af misjöfnum toga og 

hafa þeir gríðarlega þekkingu og reynslu í að greina slíka þátttöku á faglegan hátt í 

skref, þrep og þætti. Ein sú leið eru hinn áttþætti stígur að samfélagslegri þáttölu (e. 

the eightfold path to community engagement) sem byggir á sambandi eftirfarandi 

þátta: viðhorfi, ábyrgð, tryggð, þekkingu, innsæi, gildismati, úrvinnslu og endurbótum 

(Arts Engaged, 2012).  

 Algeng leið til sameginlegrar þátttöku í listsköpun er til dæmis sú að 

listgreinakennarar eða listafólk af ýmsum toga stýri listasmiðjum eins og gert var í 

verkefni því sem hér var unnið. 

 
2.12 Formgerð og fyrirmyndir 

 Við undirbúning og gerð námskeiðsins var stuðst við starfendarannsókn Robert 

Chamber (2002) og afurð hennar - bókina Participatory workshops sem höfð var til 

hliðsjónar. Í bók sinni leggur hann til ýmsar leiðir til þess að skipuleggja, byggja upp, 

framkvæma og meta þátttökunámskeið með fjölbreyttum aðferðum. Til dæmis 

hvernig sætaskipan má vera, hvernig kynna má þátttakendur og hvernig á að haga 

innlögnum svo eitthvað sé nefnt. Þar leggur hann meðal annars til þátttökufyrirlestra 

(e. buzz - learning by talking) þar sem þátttakendur eiga að vera með í umræðum og 

jafnvel ræða sín á milli (Chambers, 2002) eins og stuðst var við í lista- og 

nýsköpunarsmiðjum þeim sem hér voru framkvæmd. 

 Einnig var stuðst við fyrirmynd sem lögð er fram af Dillman-Jenkins (1997) sem 

byggir á hinum ýmsu rannsóknum og verkefnum sem lúta að blöndun ólíkra kynslóða 

                                                
5	  Frá því að Aristoteles upphóf listina og skilgreindi hana sem hámenningu og aðeins ætluð fyrir 
útvalda samfélagshópa (Ellen Gunnarsdóttir munnleg heimild, 28. apríl 2015)	  



 

 31 

(e. intergenerational programs). Flest þessara verkefna byggja á keimlíkum aðferðum 

en hafa þrjú mismunandi markmið sem eru eftirfarandi: 

• Eldri hlúa að hinum yngri 

• Yngri hlúa að hinum eldri 

• Ungir og aldnir vinna saman 

Það er hin síðastnefnda sem stuðst var við í framkvæmd verkefnisins Kúnstin að 

kunna - listin að læra. 

 Aðferðin sem Dillman-Jenkins leggur til var þróuð með prófunum á afþreyingu 

og athöfnum sem reynast vel með þriggja og fjögurra ára börnum og einnig þeim sem 

reynast vel meðal þriggja mismunandi flokka af þeim sem eru af eldri kynslóðinni: 

Þeim sem enn lifa sjálfstæðu lífi með eigin búsetu, þeim sem þarfnast umönnunar en 

eru enn vitsmunalega heilir og að síðustu þeim sem hafa verið greindir með 

Alzheimer (Dillman-Jenkins, 1997). 

 Hugmynd hennar er reist á sjö eftirfarandi þrepum sem stýrt er af vel þjálfuðu 

starfsfólki fyrir verkefni af þessu tagi þar sem allt þarf að vera skilmerkilega skráð og 

vel skipulagt: 

 

 Fyrsta þrep: Stefnumörkunarfundur þar sem könnuð er afstaða þátttakenda af 

hvorri kynslóð með tilliti til þess viðhorfa sem þau hafa til hvors annars áður en þeir 

hittast. 

 

 Annað þrep: Byggist á því að kanna hvaða hæfni, þekking, reynsla og áhugamál 

þátttakendur hafa og vilja deila milli kynslóða sem kynnt er fyrir starfsfólki og nýtist 

sem gagnagrunnur í framkvæmdinni. 

 

 Þriðja þrep: Þjálfun starfsfólks sem kemur að framkvæmd verkefnanna sem er 

mikilvægt í tengslum við að geta sinnt hinum eldri sem þarfnast ummönnun og þeim 

sem eru með hrörnunarsjúkdóma. 

 

 Fjórða þrep: Sniðin eru að verkefninu æfingar sem þekktar eru til þess að falla 

vel að báðum þátttökuhópum svo sem fræðsluefni, þjálfun viðbragða, hópefli, 

minningakveikjur, og fleira í þeim dúr. 
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 Fimmta þrep: Formleg könnun á aðferðum verkefnisins þar sem aldurshóparnir 

svara spurningum að því lútandi. 

 

 Sjötta þrep: Þátttakendur af eldri kynslóðinni svara spurningalista (sjá viðauka 

C.1) sem lýtur að því að kanna hvernig vinna gekk með einstaklingum af ólíkri 

kynslóð og hvað áhrif verkefnið hafði á þau.  

 

 Sjöunda þrep: Þátttakendur af yngri kynslóðinni svara spurningalista (sjá viðauka 

C.2) sem lýtur að því að kanna hvernig vinna með einstaklingum af ólíkri kynslóð 

gekk og hvað áhrif verkefnið hafði á þau. 

 

 

3 Aldursforsetar og æskulýðsleiðtogar 
3.1 Blöndun ólíkra kynslóða  

 Allar kenningar verða á einhverjum tímapunkti börn síns tíma - eins og við 

mannfólkið - sem þróast og taka breytingum eftir efnum og aðstæðum. Kenningar um 

þroska og þróun einstaklingsins eru þar ekki undanskyldar og hafa fengið ýmsar 

uppfærslur og andlitslyftingar. Sem dæmi um það má nefna blöndun kynslóða (e. 

intergenerational programming) og hvaða aðferðir er best að nota til þess að stuðla að 

jákvæðri og innihaldsríkri tengingu milli ólíkra kynslóða (Dellmann-Jenkins, 1997). 

Það vekur athygli að fólksfjölgun og langlífi þróast nú í formi öfugs pýramída á 

alheimsvísu; fæðingartíðni dregst stöðugt saman og ævikvöld einstaklinga verður 

stöðugt lengra. Þessi þróun kemur til af breyttum hrynjanda í samfélaginu sem má 

meðal annars rekja til þess að einstaklingar fresta barneignum og kjósa að leggja 

áherslu á nám og starfsferil. Framfarir í læknavísindum leika einnig stórt hlutverk 

(Berger, 2005; Þórir S. Guðbergsson, 2002) í að seinka brottfarardegi vorum frá Hótel 

Jörð og kallar þessi þróun á aukna athygli sem beinist að eldri og yngri kynslóðum. Í 

því sambandi hefur verið bent á mikilvægi brúun kynslóðabila í nútíma samfélagi 

(VanderVen, 2011). 

 Athygli sú sem beinist hefur að blöndun kynslóða hefur farið ört vaxandi á 

undanförnum áratugum og benda meðal annars þeir Feliciano Villar og Rodrigo Serrat 

(2014) á að í seinni tíð hafi þessi málaflokkur náð athygli á sviði stjórnmála á 

alþjóðavísu, hjá Sameinuðu þjóðunum og Evrópusambandinu þar sem brúun 
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kynslóðabila hefur fengið mun meira vægi en áður. Það endurspeglast meðal annars í 

því þema sem var hjá ESB árið 2012 sem bar heitið Year of Active Aging and 

Solitarity between Generations og hefur samþætting kynslóða nú styrkt sig í sessi á 

opinberum vettvangi og henni gert stöðugt hærra undir höfði til dæmis með 

markvissum áætlanagerðum og verkefnum sem miða að farsælum þroska á öllum 

aldursskeiðum í tengslum við að brúa kynslóðabil (Villar og Serrat, 2014).  

 Eins og kemur fram hér að ofan hefur VanderVen (1999) bent á mikilvægi 

sambandsmyndanna milli kynslóða. Hún talar í því sambandi um vöntun á skýrum 

ramma utan um verkefni þar að lútandi auk kenningum tengdum brúun kynslóðabila 

og taka þeir Villar og Serrat (2014) í sama streng hvað þetta varðar. Í þessu sambandi 

hefur VanderVen komið með tillögu að grunngerð slíkra verkefna sem miða að 

myndun kenninga í þessum geira sem hún kallar samþætta nálgun (e. Combinatory 

Approach) (VanderVen, 1999) og tilgreinir ákveðna þætti sem þarf að hafa í huga við 

slíka áætlunargerð. Hér leggur hún megináherslu á sambandsmyndun milli kynslóða 

með pörun einstaklinga eða hópa af ólíkum kynslóðum. Eðli slíkrar pörunar þarf að 

ígrunda vandlega með tilliti til áhrifa einstaklinga hver á annan og samskipti þeirra á 

milli séu einnig vandlega rannsökuð í samfélagslegu samhengi. Með því meðal annars 

að horfa á ákveðna einangraða gerð pörunar og skilgreina bakgrunnsþætti hennar. Til 

dæmis út frá kyni, líkamlegu ástandi, aldri og fyrri störfum, til þess að kortleggja slík 

samskipti gaumgæfilega í þeim tilgangi að samlegðaráhrif þeirra séu marktæk svo 

hægt að byggja rammaáætlanir og viðmiðunarvörður fyrir fjölbreyttar forsendur 

(VanderVen, 1999; Safilios-Rothschild, 1981). Með því að gefa gaum eiginleikum 

einstaklinganna sem og því tvíeyki sem þeir mynda, leggur VanderVen áherslu á að í 

því ljósi sé hægt að leggja grunn að kenningum tengdum brúun kynslóðabila - eins og 

gert var í lista- og nýsköpunarsmiðjunni Kúnstin að kunna - listin að læra. Þar sem í 

fyrsta lagi var hafður sá háttur á að hafa námskeiðin kynjaskipt til þess að skoða hinn 

kynbundna mun og hins vegar var gerð skýr og markviss bakgrunnskönnun á 

áhugsviði hvers og eins í þeim tilgangi að geta parað saman einstaklinga á farsælan 

máta. 

 Samþætt nálgun og tvíeykismyndun kynslóða af þessu tagi geta kallað fram  

margvísleg jákvæð áhrif sem leiða til dæmis til aukins samfélagslæsis (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013) fyrir báða hópa. En þó ber að líta ekki framhjá mikilvægi þess að 

koma auga á þá neikvæða þætti sem geta komið fram í þeirra samskiptum. Neikvæðu 

þættirnir þykja óþægilegir og því sjaldnast uppi á yfirborðinu eða til umtals 



 

 34 

(VanderVen, 1999). Í þessu sambandi mætti til dæmis horfa til þeirra viðhorfa sem 

þessir hópar hafa hvor til annars. Sér í lagi hin neikvæðu staðalímyndaráhrif gagnvart 

öldrun og eldri borgurum sem verða til í hugum einstaklinga allt frá unga aldri (Fruit, 

Lambert, Dellmann-Jenkins og Griff, 1990) og tel ég mikla þörf á að draga þessi áhrif 

fram í dagsljósið svo hægt sé að takast á við þau og sporna við þeim. 

 Þó svo að brúarsmíðar af þessu tagi virðist hafa stöðugu fylgi að fagna í seinni tíð 

er bent á að menntunar- og afþreyingargildi slíkra verkefna hafa ekki fengið nægilegt 

vægi í námskrárgerð til þess að hægt sé að bera kennsl á það hvernig megi finna 

sameiginlegan grundvöll þessara tveggja hópa (Dellmann-Jenkins, 1997). Þó hefur 

orðið mikil bragarbót þar á undanfarna áratugi og ekki síst með tilkomu nýrra 

grunnþátta aðalnámskrár þar sem helst mætti nefna þætti sem fjalla um jafnrétti, 

sköpun, velferð og sjálfbærni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 Mikilvægi þessa verkefnis endurspeglast því meðal annars í þeirri þörf sem er 

fyrir  þjálfun fagaðila í því að samtal og samvinna þessara hópa hafi gildi fyrir báða 

þátttökuaðila. Að ekki sé fallið í þá gildru að gengið sé út frá því sem vísu - að leiða 

megi hópana saman í hvaða athöfn eða starfsemi sem er og á hvaða hátt sem er. Því sá 

algengi misskilningur ríkir að með því að blanda saman kynslóðum taki ömmur og 

afar við stjórnvölnum og sjálfkrafa stýri samskiptum þeirra í örugga höfn (Dellmann-

Jenkins 1997).  

 Því er mikilvægt að búa þeim ákveðinn vettvang undir vel ígrunduðum 

kringumstæðum, athöfnum og gildum eins og til dæmis með því að kveikja á 

leiðarljósi menntunnar til sjálfbærni og vísa þannig veginn að miðju 

kynslóðabrúarinnar þar sem hóparnir mætast. Það er því mín skoðun að nauðsynlegt 

sé að hafa vel þjálfaða fagaðila til þess að hafa milligöngu með hópunum sem skilji 

þær ólíku áskoranir sem hóparnir eru að takast á við og geti skipulagt áætlanir sem eru 

sniðnar að þörfum og getu allra - þar með töldum þeim sjálfum. 

 
3.2 Samvinnuverkefni blandaðra kynslóða í leik og starfi á Íslandi 

 Hér á landi hafa verið gerðar ýmsar tilraunir með samvinnuverkefni í þeim 

tilgangi að sameina ólíkar kynslóðir og eru þær til í ótal útgáfum. Flest þessara 

verkefna eru miðuð að öðrum þátttökuhópnum fremur en báðum í senn - eins og 

glöggt má sjá í lýsingum sumra þeirra (Grunnskólinn austan Vatna, 2015; Auðarskóli 

í Dölum, 2015) sem endurspeglast kannski helst í því að þau eru að öllu jöfnu ekki 

skipulögð eftir markvissri áætlanagerð og er taumhaldið venjulega í höndum 
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umsjónaraðila annarra þessara hópa í stað beggja (Dellmann-Jenkins, 1997). 

Algengast er að börn úr grunnskólum víðsvegar um landið heimsæki eldri kynslóðina 

á þjónustu- og hjúkrunarheimili aldraðra og félagsmiðstöðvar þeirra og taki þátt í 

félags- og tómstundastarfi með þeim. En eldri kynslóðin hefur einnig sótt hina yngri 

heim til þess að lyfta undir bagga í átökum við áskoranir skólans til dæmis í 

lestrarkennslu og aðstoð við tvítyngd börn. 

 Áhugamálum og áskorunum er misjafnlega háttað meðal ungra og aldraðra bæði 

í leik og starfi. Mikilvægt er að góður undirbúningur og gott skipulag sé haft að 

leiðarljósi í samstarfsverkefni sem þessu þar sem áhersla er lögð á að brúa kynslóðabil 

á farsælan hátt með tilliti til innbyrðis samskipta (VanderVen, 1999; Safilios-

Rothschild, 1981). 

 Skólinn og skólaumhverfið er vinnustaður nemenda. Sú reynsla sem þar er fengin 

er mikilvægur þáttur í því ferli sem mótar þá sem einstaklinga. Byggir upp þá mynd 

sem þeir hafa á sjálfum sér - viðhorf þeirra til annarra og ekki síður væntingar þeirra 

til framtíðarinnar. Ekki má eingöngu einblína á mikilvægi þess sem gerist í skólanum 

því það sem gerist í tómstundum eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur er ekki síður 

mikilvægt (McLeod og Yates, 2006). 

 Rannsakað hefur verið frístundastarf barna og unglinga og hefur meðal annars 

verið einblínt á íþróttaiðkun og listnám, sjónvarpsáhorf, tölvunotkun og atvinnu 

(Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009) og tel ég 

mikilvægt að styðjast við þess háttar rannsóknir þegar brúa á kynslóðabil. 

 Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) bendir til dæmis á það í rannsókn sinni að þegar 

fullorðinsárum er náð, er litið á tómstundir sem mikilvægan máttarstólpa heilbrigðs 

lífernis. Viðhorf einstaklinga til frítíma eftir starfslok breytist - og þegar lengra líður 

hafa sumir tekið upp á því að kalla það biðtíma.6 Á þessum tímamótum er fólk hvatt 

til að lifa lífinu í tengslum við fyrri reynslu og þekkingu. Til dæmis með 

endurmenntun og ýmiskonar tómstundum í því skyni að viðhalda samfélagslegri, 

andlegri og líkamlegri heilsu (Gardner og Chapman, 2000). 

 Talað er um tómstundir sem gæði – þar sem þær þurfa að hafa í för með sér 

vellíðan, og ánægju og einnig sem andstæðu við upplifun í vinnu og skóla. Þar 

endurspeglast meðal annars viðhorf einstaklinga við upplifun sína í hópum og 

                                                
6	  	  Gunna - einn viðmælanda í kafla 3.2.1 (munnleg heimild , 13. nóvember 2013).	  
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mikilvægi þess að finna til þess að hafa hlutverki að gegna í samfélagslegri heild 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

 Hér fyrir aftan verður skýrt frá heimsóknum á þrjá staði sem koma allir að 

samskiptum milli kynslóða með einum eða öðrum hætti. Markmið þeirra eru nokkuð 

skýr og markviss og stefna þau öll að sama marki en nálgast viðfangsefni sín frá 

ólíkum áttum og með mismunandi áherslum. Að auki verður gerð grein fyrir því hvað 

gerði það að verkum að Grunnskóli Reykjavíkur sem er hluti Hjallastefnunnar tók 

þessu verkefni opnum örmum. 

 Til þess að afla upplýsinga um verkefnin sem eru hér til umfjöllunar voru tekin 

viðtöl við stjórnendur og þátttakendur þeirra. Þau voru ýmist hljóðrituð auglitis til 

auglitis við viðmælandan eða óhljóðrituð símaviðtöl.  

Stuðst var við aðferðir eigindlegra rannsókna með því að taka hálf opin viðtöl (e. in-

depth interviewing). Sú aðferð byggir ekki á formföstum spurningalistum heldur 

mætti lýsa sem skipulögðu spjalli milli spyrils og viðmælanda eða rannsakenda og 

þátttakenda (Lichtman, 2010). 

 Lichtman (2010) segir þessa aðferð vera áhrifaríka í þeim tilgangi að fá 

viðmælendur til þess að segja frá með eigin orðum, sem skilar sér í frásögn fremur en 

svörun við hraðaspurningum í Gettu betur. Auk þess sem hún býr yfir þeim kosti að 

opna fyrir hið óvænta sem víkkað gæti sjóndeildarhring spyrilsins enn frekar sem ella 

hefði ekki komð fram með fastmótuðum spurningum.   

 Oftast er betra að miða áður en maður hleypir af og talar Lichtman í því 

sambandi um að þó svo þessari aðferð sé líkt við spjall er nauðsynlegt að vera vel 

skipulagður og undirbúinn fyrir viðtalið og bendir hún á ýmsar leiðir í þeim efnum. 

Hún talar meðal annars um að gott sé að hafa mótað nokkur umræðuefni auk þess að 

gefa sér ákveðnar forsendur áður en látið er til skara skríða. Til dæmis með því að 

spyrja sig til hvers er ætlast af viðmælanda, hver sé tilgangur viðtalsins, og hvað gera 

skuli við upplýsingarnar, hvernig eigi að vinna úr þeim og hversu langt viðtalið eigi 

að vera (Lichtman, 2010).  

 Viðmælendur verkefnanna sem hér er stuðst við vildu ekki allir láta nafns síns 

getið og því er farin sú leið að nöfnum þeirra er breytt á eftirfarndi hátt; í kafla 3.2.1 

var rætt við Jón og Gunnu, í kafla 3.2.2 var rætt við Gunnar og Hallgerði, í kafla 3.2.3 

var rætt við Bríeti og í kafla 3.2.4 var rætt við Freyju. 
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3.2.1 Kynslóðabrú í Kópavogi 

 Á vegum Kópavogsbæjar eru starfrækt þrjú félagsheimili fyrir eldri borgara auk 

dagdvala sem eru starfræktar innan þjónustu- og hjúkrunarheimila aldraðra og er 

félagsstarf þar mjög virkt (Kópavogsbær, 2011). Heimsótt var eitt slíkt félagsheimili 

og skoðað samstarf þess við grunnskóla sem starfræktur er í næsta nágrenni. Einnig er 

gerð grein fyrir samstarfi við leikskóla og vinnusetur - sem þjálfar ungt fólk fyrir 

þátttöku á vinnumarkaði og fyrir áframhaldandi nám - sem einnig eru staðsett í næsta 

nágrenni við félagsaðstöðuna. 

 Ekki voru til neinar skriflegar heimildir um samstarf þessara heimila og því 

brugðið á það ráð að leita eftir viðtölum við þá aðila sem stóðu að 

samstarfsverkefninu; í þessu sambandi þau Gunnu og Jón.  

  Félagsaðstaðan er starfrækt sem dagvistun og er ætluð einstaklingum sem búa í 

Kópavogi og hafa náð 67 ára aldri. Þar er opið frá átta á morgnanna til klukkan fjögur 

í síðdegis og er akstur í boði til og frá heimili þeirra sem ekki eru búsettir á þjónustu- 

og hjúkrunarheimilinu sem starfrækir þjónustuna. Yfirmarkmið dagdvalarinnar eru 

tvö - í fyrsta lagi „að viðhalda sjálfstæði einstaklingsins“, í öðru lagi „að rjúfa 

félagslega einangrun“ (Hrafnista, e. d.). Þar er aðstaða björt, snyrtileg og góð til 

iðkunar frístunda. Þar sem markmiðum deildarinnar er framfylgt við aðstæður þar sem 

einstaklingar geta deilt frítíma sínum með öðrum þó húsakynni beri sterkan vott af 

hinum hefðbundna stofnanablæ. 

 Gunna segir frá því að hefðbundin dagskrá sé í meginatriðum með því sniði að 

þar er spjallað og tekið í spil, söngur og sögur eru í forgrunni og þá eru sjónvarp og 

útvarp alltaf á sínum stað. 

 Fram kom hjá Jóni að til þessa verkefnis var stofnað í tilefni vinaviku sem haldin 

var samtímis hjá grunnskólanum og félagsheimilinu. Í því tilefni fór hópur nemenda 

níunda bekkjar í heimsókn til dagdvalarinnar. Þar tók eldri kynslóðin á móti þeim og 

var markmiðið að hvor kynslóðin mundi kenna hinni eitthvað skemmtilegt af eigin 

þekkingu og reynslu. 

 Búið var að undirbúa þátttakendur beggja hópanna með tveggja klukkustunda 

dagskrá og kom fram að eftirvænting var mikil en þó höfðu ekki verið gerðar neinar 

markvissar áætlanir um pörun einstaklinganna. Hinir eldri lögðu mikið upp úr því að 

kenna hinum yngri að spila hin ýmsu spil sem þeir töldu að yngri kynslóðin kynni 

ekki og voru þar nefnd til dæmis Vist, Kani og Fimm kórónur. En hin yngri komu 

með símana sína til þess að kenna hinum eldri ýmsar brellur þar sem þau töldu eldri 
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kynslóðina ekki ýkja sleipa á svellinu. Jón lýsti því að ekki hafi verið laust við feimni 

og óöryggi milli kynslóðanna í upphafi.7 

 Heimsóknin stóð frá klukkan níu til rúmlega ellefu og þurfti kennarinn að bíða 

eftir tveimur nemendum sínum þar sem erfitt var að fá þá til þess að hætta því 

samstarfi sem stofnað hafði verið til þennan morguninn. Viðmælendur mínir Jón og 

Gunna voru því sammála um að samstarfið hefði tekist með ágætum, hóparnir smullu 

saman sem ein heild og voru staðráðnir í því að halda áfram á sömu braut. 

 Einnig sagði Gunna frá samstarfsverkefni sem snýr að heimsóknum 

leikskólabarna sem reynt er að halda reglulega eða einu sinni í mánuði en oft væri þó 

brestur á þeim heimsóknum meðal annars vegna veðurs og annarra verkefna á vegum 

leikskólans. Í þessu samstarfi komu börnin til að syngja með þeim eldri - fá svo djús, 

kex og spjalla, hér er það samveran sem skiptir meginmáli. Fram kom að þessar 

heimsóknir hefðu einstakleg góð áhrif á skjólstæðinga dagdvalarinar sem 

endurspeglaðist til dæmis í upprifjun gamalla tíma og þeirri gleði sem myndaðist 

þegar hrist var upp í minninu. 

 Enn fremur ræddi hún um samstarf við vinnusetur þar sem unglingar á 

krossgötum - allt frá fjórum og upp í sex í senn ásamt yfirmanneskju - komu í spil og 

spjall, það samstarf heppnaðist með ágætum. Þó ekki væri um markvissa 

heimsóknartíma að ræða en stefna væri að koma því í fastari skorður. 

 Niðurstaða þessa verkefna hjá báðum samstarfsaðilum vinavikunnar var því 

ótvírætt sú að verkefni sem tengjast því að brúa kynslóðabil væru nauðsynleg og mikil 

framtíð í þeim fyrir unga sem aldna. 

 Í samtali við Gunnu kom í ljós að grunnskólaverkefnið er enn í gangi en hin hafa 

því miður fallið niður af margvíslegum ástæðum.8 

 

3.2.2 Kynslóðabrú á Suðurnesjum 

 Í þessum kafla er greint frá viðtölum við Gunnar og Hallgerði vegna 

samstarfsverkefnis af þessu tagi á Suðurnesjunum sem á rætur að rekja til áhrifa frá 

áðurnefndu Ári aldraðra í Evrópu. Stofnað var til þessa samstarfs á kynningarfundi 

                                                
7	  Meðal annars gagnvart því hvernig tala ætti til hvors annars - þar var nefnd slæm heyrn og nútíma 
talsmáti til móts við eldri talsmáta sem þröskuldar.	  
8	  Gunna í símaviðtali þar sem könnuð var staða verkefnisins nú (munnleg heimild, 31. mars 2015).	  
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þann 27. september 2012 milli Félags eldri borgara á Suðurnesjum (FEBS) og allra 

grunnskólanna á Suðurnesjum.9 

 Meginefni þess fundar var „ ... að stuðla að því að kynslóðirnar starfi saman með 

virðingu hver fyrir annarri og brúa þannig bilið á milli þeirra.“.10 Fyrir samstarfinu 

liggur eingöngu ein heimild sem hér er vísað í og var því leitað eftir viðtölum við 

velunnara og framkvæmdaaðila verkefnisins. Tekið var hljóðritað viðtal við 

deildarstjóra verkefnis þess grunnskóla sem heimsóttur var á Suðurnesjum auk 

símaviðtala við starfsfólk annarra grunnskóla umdæmisins og félaga FEBS.  

 Fram kemur að í upphafi samstarfsins var lögð megináhersla á almenn tengsl 

milli kynslóðanna þar sem hinir eldri komu á viðburði og samkomur hjá þeim yngri. 

Seinna þróaðist samstarfið á þann veg að eldri kynslóðin lagði þeim yngri lið með 

aðstoð sinni inni í skólunum til dæmis í lestri, textílmennt og þess háttar. Á þessum 

tímapunkti lögðu allir samstarfsaðilar hönd á plóginn við skipulagningu 

starfseminnar.11  

 Hallgerður sagði að smám saman hefði þunginn færst yfir á hendur 

grunnskólanna hvað varðar skipulagningu, utanumhald og framkvæmd samstarfsins 

og lýsir sú breyting sér kannski í því að í dag eru þátttakendur af eldri kynslóðinni allt 

fyrrverandi starfsfólk grunnskólanna. Það þýðir þó engan veginn að þátttaka FEBS sé 

engin í samstarfinu. Heldur er ástæðuna að finna í því að þátttakan er það mikil að 

færri komast að en vilja. Í því sambandi kom fram að mikill vilji væri fyrir því að 

opna samstarfið enn frekar – en verkefni sem þetta þarfnast svigrúms til þess að þróast 

á sínum hraða. Til dæmis með tilliti til rýmis og gæða samstarfsins milli nemenda og 

eldri kynslóðarinnar. 

 Hallgerður segir að framkvæmd verkefnisins sé með þeim hætti að 

skipuleggjendur hringja í þá sem tilkynnt hafa um áhuga á þátttöku í hópi eldri 

borgara og bjóða þeim að koma þegar þeir hafa tíma og tækifæri til. Enginn er 

skuldbundinn og getur hætt og byrjað aftur þegar efni og aðstæður leyfa. Þessi 

starfsemi er alfarið sjálfboðastarfsemi og því aðdáunarvert hvað einstaklingar leggja á 

sig í öllum veðrum og vindum til þess að koma og bjóða fram aðstoð sína Hún segir 

að sú hjálp sé vel þegin af öllu starfsfólki og nemendum skólans sem taka eldri vinum 

sínum opnum örmum. Í því samhengi nefndi hún til dæmis að sérstaklega sé sóst eftir 

                                                
9	  Gunnar (munnleg heimild, 2. febrúar 2015).	  
10	  (Fundargerð kynningarfundar haldinn á Nesvöllum 27. september 2012)	  
11	  Gunnar (munnleg heimild, 2. febrúar 2015).	  
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aðstoð þeirra fyrir tvítyngda nemendur sem fá takmarkaða málfræðiaðstoð heima 

fyrir. Einnig sagði hún að eldri kynslóðin upplifði sig á ný sem part af félagslegri 

heild í lifandi starfsumhverfi sem gefur þeim styrk og aukið sjálfstraust. 

 Fram kom í viðtalinu það sem snýr að pörun einstaklinganna að ekki er 

sérstaklega skoðaður bakgrunnur hvers einstaklings fyrir samstarfið en þó er vel fylgst 

með framkvæmdinni.  

 Pörun þessi fór fram með þeim hætti að Hallgerður sá um að leita eftir því hvar 

aðstoðarinnar nyti best við og skipulagði hún bæði stað og stund fyrir verkefni sem 

talin voru mest aðkallandi, en þau snúast nær eingöngu um aðstoð í lestri. Samstarfið 

fer svo fram utan skólastofunnar í rýmum skólans þar sem ríkir ró og það næði sem 

þarf til þess að framkalla þá gæðastund sem myndar samtal þeirra á milli og ekki síður 

hina árangursríku aðstoð sem nemandanum er veitt. 

 Það var eindregin skoðun Hallgerðar að samstarfsverkefni þetta væri - eins og 

segir í stofnfundargerð þess: „ ... upphafið af framtíðarsamstarfi félagsins og 

grunnskólanna á Suðurnesja öllum til gagns og gamans fyrir okkur eldri borgara og 

ykkur sem eigið að erfa landið.“12 Enn fremur þótti sérstök ástæða að leggja áherslu á 

í þessu sambandi að þau vinatengsl sem mynduðust milli kynslóðanna væru ekki 

sprottin af skyldleika heldur af ánægjulegri samveru einstaklinganna. 13 

 

3.2.3 Kynslóðabrú í Reykjavík 

 Í dag eru starfræktar sautján félagsmiðstöðvar í Reykjavík fyrir borgarbúa 

víðsvegar um borgina. Í fyrstu var starfsemi þeirra hverfisbundin og eingöngu miðuð 

að eldri borgurum sem bjuggu í þjónustuíbúðum aldraðra og voru flest þessara 

húsnæða byggð við þá kjarna fyrir um tuttugu til þrjátíu árum. Seinna þróaðist 

starfsemi þeirra og varð opin einstaklingum 67 ára og eldri óháð búsetu en hefur sú 

starfsemi þróast enn meira á þann veg að nú eru flestar þeirra opnar öllum 

aldurshópum óháð aldri og búsetu. Yfirmarkmiðið er að skapa búsetuskilyrði sem 

draga úr félagslegri einangrun borgarbúa í þágu félagsauðs þar sem boðið er upp á 

öflugt félags- og tómstundastarf (Reykjavíkurborg, 2012). 

 Ein þessara félagsmiðstöðva var heimsótt og tekið var viðtal við Bríeti 

starfsmann hennar. Grennslast var fyrir um starfsemina með það fyrir sjónum að 

                                                
12	  Fundargerð kynningarfundar haldinn á Nesvöllum (27. september 2012).	  
13	  Hallgerður (munnleg heimild, 6. mars 2015).	  
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skoða sérstaklega samstarfsverkefni við grunn- og leikskóla hverfisins.  

 Þar var starfsemin til mikillar fyrirmyndar þar sem aðstaða og aðbúnaður er 

góður til félags- og tómstundaiðkunnar og þar telur meðal annars yfir hundrað 

sjálfboðaliða sem koma að starfseminni. Unnið er á faglegan hátt eftir markvissum 

áætlanagerðum sem má segja að endurspeglist í vinnuferlum faglærðra stjónenda í 

félags- og tómstundafræðum sem skilar sér í þéttri og vel skipulagðri dagskrá 

(Reykjavíkurborg, 2012). Þar er til að mynda megináhersla lögð á samfélagslega 

þátttöku og hópefli eftir ákveðnu módeli sem starfsemin hefur smíðað og þróað með 

sér. Módelið byggist á því að meðlimir eru ekki bara þiggjendur þjónustu heldur virkir 

þátttakendur.14 

 Yfirskrift þessa verklags er að „Félagslífið verður ekki niður njörvað eða klappað 

í stein heldur er það eilífur spuni“15 þar sem unnið er eftir þeirri stefnu að spyrja sig í 

sífellu hvernig virkja megi einstaklinginn til þátttöku. Svar þeirra liggur ljóst fyrir í 

slagorðum sem þau hafa hannað fyrir starfið og kalla Á-in þrjú og standa þau fyrir 

1. Áhugi 

2. Ábyrgð 

3. Áhrif 

 Áhugann kalla þau fram með því að hafa jákvæðnina að vopni sem skapar gott 

viðmót og andrúmsloft. Þar eru hlutir á borð við rými hússins og viðburðir skírðir 

með áhugaverðum orðum eða orðaleikjum til að vekja forvitni. Bríet segir áhersluna 

vera á það að gera hlutina saman og læra hvert af öðru til dæmis í þágu samfélagsins 

og umhverfis sem endurspeglast í mikilli hverfis- og borgaravitund meðlima. 

 Ábyrgðin er fengin með því að fá öllum hlutverk í þeim tilgangi að líma hópinn 

saman sem samfélagslega heild. Til dæmis með því að koma að mótun starfseminnar 

sem gerir alla þjónustu mjög notendavæna. Áhrifaþátturinn endurspeglast svo í því að 

hafa áhrif á það sem skiptir máli í þeirra lífi og að einstaklingurinn geti komið að 

þeim ákvörðunartökum með beinum og lýðræðislegum hætti. Aðrir áhersluþættir 

starfseminnar sem hér um ræðir eru meðal annars sjálfstæði, virðing, valdefling og 

sjálfsprottið starf. Að skapa umhverfi þar sem allir geta fundið sér vettvang og farveg 

fyrir sköpunarkraft sinn. Hún segir að einnig sé virkt samstarf við utanaðkomandi 

                                                
14	  Bríet (munnleg heimild, 30. mars 2015).	  
15	  Félagsmiðstöðin Hæðargerði 31. Dagská 2015.	  
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starfsemi eins og til dæmis Háskóla þriðja æviskeiðsins (U3A, 2012) og 

Rauðakrossinn en megin áherslan er þó lögð á samstarf við grunn- og leikskóla 

hverfisins (Reykjavíkurborg, 2012). 

 Samstarfsverkefni þau sem eru á milli félagsmiðstöðvarinnar og skóla eru reist á 

grundvelli félagslegrar sjálfbærni með það fyrir augum að tengja saman kynslóðir. 

Bríet segir að það byggist á því að haldið sé vel utan um samskiptanet það sem 

skapast hefur á milli samstarfsaðilanna og að verkefnin hafa markvissan tilgang og 

markmið eru skýr. Sem dæmi um slík samstarfsverkefni nefndi hún reglubundundið 

námskeið í tölvuleiðbeiningum þar sem grunnskólabörn koma inn og kenna þeim eldri 

tölvubrellur og sögustund hjá afa þar sem leikskólabörn koma í reglubundna 

heimsókn og hlusta á sögur hjá sérstaklega skipuðum afa verkefnisins. 

 Bríet talar í þessu sambandi um mikilvægi sem snýr að faglegu hlutverki 

stjórnenda félagsmiðstöðvarinna sem er að búa til skilyrði og skapa aðstæður fyrir 

þetta samtal og að á því sé höfð röð og regla.16 

 

3.2.4 Í faðmi Hjallastefnunnar 

 Tekið var viðtal við Freyju sem kom að verkefni því sem hér er lagt til 

grundvallar í tengslum við samstarfið við Hjallastefnuna. Þar sem leitast var eftir að 

skoða hvað gerði það að verkum að Hjallastefnan hafði svigrúm í sinni dagskrá fyrir 

verkefni af þessu tagi. Óhefðbundið verkefni sem hefðbundnir grunnskólar treystu sér 

ekki til þess að framkvæma. 

 Í viðtalinu sagði Freyja að allir skólar hafi sína skólanámskrá sem fylgir 

aðalnámskrá - og það gera þau einnig hjá Hjallastefnunni. Stjórnendur stefnunnar vilja 

hins vegar ekki hafa stundaskrá skólans niðurnjörvaða og er hún því skipulögð í 

flestum tilfellum einn mánuð í senn - og í einstaka tilvikum aðeins eina viku í einu. 

Þar af leiðandi var meira svigrúm fyrir verkefni af þessu tagi hjá Hjallastefnunni en í 

öðrum grunnskólum. 

 Hún segir að hjá Hjallastefnunni sé vel haldið utan um hvern eintakling og reynt 

að koma til móts við þarfir hans af fremsta megni. Þar er mikil áhersla lögð á hinn 

félagslega þátt með jöfnuð og lýðræði að leiðarljósi (Hjallastefnan, 2014) 

þar á bæ halda menn því fram að lítið sem ekkert gerist hjá nemendum námslega, ef 

hið félagslega er ójafnvægi. 

                                                
16	  Bríet (munnleg heimild, 30. mars 2015).	  
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 Jákvætt viðmót og hlýja eru grunnskilyrði í þjálfun á hegðun og aga þar sem 

meðal annars kemur fram að ef börnum gengur illa að fara eftir settum reglum - eða 

„ruglast“17 eins og það er kallað er ekki ráðist til atlögu með skömmum og látum - 

heldur er einstaklingurinn aðstoðaður og tekin úr þeim aðstæðum sem honum hefur 

verið stillt frammi fyrir. Því næst eru þessar aðstæður skoðaðar og fundið út hvernig 

megi forðast þær í framtíðinni. Þetta byggir upp virðingu og traust milli kennara og 

nemenda sagði Freyja. 

 Traust þetta er grunnur að góðum og opnum samskiptum og leiðir til dæmis af 

sér sterkari sjálfsmynd og virkari félagslegri þátttöku. Í því sambandi kemur fram að 

börnin eru vel þjálfuð í því að setja sig inn í allskonar vinnu og aðstæður. Þetta 

endurspeglar þau markmið Hjallastefnunnar að einstaklingurinn sé aflið sem dregur 

vagninn með því að vera leiðandi í sínu lífi fremur en að sitja í farþegasætinu. 

 Ég tók eftir því að dæmi um slíkt vinnuferli kom fram í tengslum við verkefni 

sem unnið var í anda Wittgenstein - sem rannsakaði meðal annars hegðun okkar í 

tengslum við tungumálið og liti (2001). Verkefni þetta var unnið í tilefni af 

alþjóðlegum degi einhverfunnar sem nefndur er Blái dagurinn og áttu nemendur að 

semja blá ljóð og skrifa bláar sögur. Freyja sagði að þar hefðu nemendur sýnt mikið 

frumkvæði í vinnubrögðum um leið og þau lærðu um einhverfu og áskoranir þær sem 

henni tengjast. Afurðir skrifta þeirra voru bundnar í bækur sem seldar voru til styrktar 

einhverfusamtökunum um leið og sögur þeirra og kvæði skiluðu jákvæðum straumum 

út í samfélagið. 

 Fram kemur að sá þáttur sem snýr að kynjaskiptingu sem er eitt höfuð einkenni 

Hjallastefnunnar - grundvallast á því að miða að jöfnuði milli kynja til þess að vinna 

bug á kynjatengdum staðalímyndum sem féll vel að samvinnu okkar. Í því sambandi 

sagði hún að ekki hefði verið unnið verkefni á þeirra vegum sem miðar að því að brúa 

kynslóðabil og vakti það áhuga þeirra í tvennum skilningi. Í fyrsta lagi í ljósi 

félagslegs jöfnuðar, en það er sú vinna sem mikið er lagt upp úr í Hjallastefnunni í 

allri verkefnavinnu og tengsl við mannréttindi og lýðræði. Í öðru lagi með tilliti til 

sköpunar, gagnrýnnar hugsunar og menntunar til sjálfbærni. Verkefnið féll að öllu 

leiti vel að stefnu skólans bæði hvað varðar listkennslu, sköpun, mannréttindi, og 

gagnrýna hugsun svo fátt eitt sé nefnt.18 

 
                                                
17	  Freyja (munnleg heimild, 30. mars 2015).	  
18	  Freyja (munnleg heimild, 30. mars 2015).	  
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4 Undirbúningur  
4.1 Kúnstin að kunna - listin að læra 

 Haldnar voru tvær lista- og nýsköpunarsmiðjur undir heitinu Kúnstin að kunna - 

listin að læra fyrir blandaðar kynslóðir fyrstu tvær vikurnar í mars 2015 þar sem 

leitast var við að brúa bil milli yngri og eldri kynslóða. Önnur var ætluð dömum og 

hin herrum þar sem kanna átti og bera saman meðal annars hvort markmið smiðjanna 

hefði mismunandi eða samskonar áhrif milli kynjanna og kynslóða. Til dæmis hvernig 

og hvers konar sambönd mynduðust og með hvaða hætti samtöl þeirra ættu sér stað. 

Hvort valdeflandi áhrifa gætti og hvernig það hefði áhrif á trú þátttakenda á eigin 

getu. Hvort og hvernig einstaklingar með ólíkan reynsluheim væru móttækilegir fyrir 

því að miðla af reynslu sinni og styrkleikum sín á milli svo eitthvað sé nefnt. 

Þátttakendur hvorrar smiðju fyrir sig hittust fjórum sinnum í verklegum tímum og var 

fyrirhugað að bæta við fimmta tímanum fyrir sýningu verka þeirra ef fjögur skipti 

dygðu ekki. Hinir yngri voru paraðir saman við hina eldri með það fyrir sjónum að 

skapa grundvöll fyrir samtal og samvinnu. 

 
4.2 Þáttur þátttakenda 

 Allir tilvonandi kandidatar fengu sent boðsbréf með þátttökubeiðni frá 

leiðbeinanda þar sem útskýrt var hvers eðlis námskeiðið var (fylgiskjal A.1 og A.2) 

með ósk um þátttöku þeirra. Þar voru til dæmis upplýsingar um markmið þess, 

tímasetningar og staðsetningu. 

 Þegar haft var samband við þátttakendur til þess að fá endanlega staðfestingu á 

þáttöku þeirra voru þeir spurðir að því hvað þeim findist um að gagnasöfnun færi fram 

á meðan vinnusmiðjum stæði. Fyrirhugað væri að beita hljóð- og 

myndbandsupptökum auk þess sem teknar yrðu ljósmyndir. Ekki voru allir jafn ýkja 

hrifnir af þeirri hugmynd en góðfúslegt leyfi þeirra allra fékkst þó á þeim forsendum 

að ekkert mundi verða birt opinberlega af þeim gögnum sem safnast mundi. Í ljósi 

þess var meðal annars farin sú leið að notast ekki við myndir í þessari ritgerð. 

 

4.2.1 Yngri hópur 

 Við undirbúning verkefnisins var stofnað til samstarfs við Barnaskóla 

Hjallastefnunnar í Reykjavík (BSHR). sem tók verkefninu opnum örmum. Þar fékk ég 
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til liðs við mig tólf ungar dömur úr fimmta bekk til þess að taka þátt í 

dömunámskeiðið og tólf ungir herramenn einnig úr fimmta bekk til þess að taka þátt í 

því sem var ætlað herrum. Með nemendum komu tveir kennarar sem einnig tóku þátt í 

námskeiðinu.  

 

4.2.2 Eldri hópur 

 Haft var samband við einstaklinga á  aldrinum sextíu og sjö til áttrætt og fékk ég 

til liðs við mig sex dömur og sex herra. 

 

4.3 Staður og stund 

 Í samkomulagi við Listaháskóla Ísland var fengin að láni stofa í húsnæði 

listkennsludeildar hans við Laugarnesveg í Reykjavík ásamt aðgangi að kaffiaðstöðu 

nemenda deildarinnar. Þátttakendur hvorrar smiðju hittust fjórum sinnum - tvær 

klukkustundir í senn frá klukkan tíu til tólf með fimmtán mínútna kaffihléi.  

Dömunámskeiðið hófst mánudaginn annan mars og hittust þær einnig fjórða, níunda 

og ellefta en herrahópurinn kom saman þriðja, fimmta, tíunda og tólfta mars. 

 
4.4 Efnisveita og áhöld 

 Listkennsludeildin hefur komið sér upp myndarlegri efnisveitu sem hugsað er vel 

um og býr einnig yfir ýmsum verkfærum sem nota má til námskeiðahalds eins og til 

dæmis málningu, penslum, túss- og trélitum, lími, töngum og þess háttar. En þar sem 

það dugði ekki alveg fyrir vinnusmiðjurnar fór leiðbeinandi á stúfana og safnaði því 

sem upp á vantaði í efnisveituna. Hann var einnig vel birgur af verkfærum af öllum 

stærðum og gerðum af loft- , hand- og rafmagnstækjum svo sem heftara, borvélar, 

saumavélar, sagir og þess háttar sem höfð voru á hliðarlínunni. 

 
4.5 Námshættir og þemur 

 Fræðileg nálgun smiðjanna byggðist á sköpun, menntun til sjálfbærni, jafnréttis, 

heilsu og velferð (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) þar sem lögð var ríkuleg áhersla á 

skapandi og gagnrýna hugsun, samvinnu, lýðræðisleg vinnubrögð og vinnu með 

styrkleika einstaklingsins og trú hans á eigin getu .  

Til þess að gera námið aðgengilegra var stuðst við fjögur eftirfarandi þemu - eitt fyrir 

hvern tíma sem byggðu hvert á öðru og studdu hvert við annað námskeiðið á enda. 

• Nýtni og nýsköpun - Gamalt verður nýtt þegar gamalt er nýtt 
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• Kennd þú mér og ég kenni þér - minningarkveikjur 

• Gagnrýnin hugsun eða gúgglrýnin hugsun - hugmyndavinna 

• Efniviðurinn sem uppspretta - sköpunargleði 

 

4.5.1 Nýtni og nýsköpun - Gamalt verður nýtt þegar gamalt er nýtt 

 Stuðst var við list- og hönnunarstefnu sem nefnist upcycling í listrænni nálgun 

smiðjunnar sem byggir á endurnýtingu efnis og hluta sem að öðrum kosti væru á leið í 

öskutunnuna. Með hennar stuðningi opnuðust leiðir til að nálgast sjálfbær sjónarmið á 

jákvæðan, skapandi og skemmtilegan hátt og forðast þannig hryggðarhyggju og 

bölsýni tengda hningun náttúrunnar af völdum slæmrar umgengni í umhverfi okkar 

auk samfélaglegs og menningarlegs ójöfnuðar - í umræðunni um sjálfbæra þróun. Í 

henni felast tækifæri til þess að notfæra sér húmor og jákvæðni sem stuðla að jákvæðu 

hugarfari sem hvetur fremur en letur til aðgerða. 

 

4.5.2 Kennd þú mér og ég kenni þér - minningarkveikjur 

 Þesssi þáttur byggir á því að þátttakendur deildu styrkleikum sínum, þekkingu og 

reynslu milli kynslóða. Þátttakendur voru hvattir til þess að koma með einhvern hlut 

eða mynd sem tengdist minningum um það sem þeir vildu deila á námskeiðinu. Það 

var gert í ljósi þess að auka skilning annarra og dýpka eigin meðvitund á styrkleikum 

sem þátttakendur gætu jafnframt notað sem kveikjur að viðfangsefnum sínum. 

Styrkleikar og áhugasvið allra þátttakenda voru kannaðir og skilmerkilega skráð með 

það fyrir sjónum að geta skipt í hópa eftir svipuðum styrkleikum sem þeir gætu svo 

fjalla um innan hópsins með það að leiðarljósi að miðla þekkingu og reynslu milli 

kynslóðanna. 

 

4.5.3 Gagnrýnin hugsun eða gúgglrýnin hugsun - hugmyndavinna 

 Með þessu þema var megináhersla lögð á lausnarleit og samvinnu þar sem bent 

var á að velta við hverjum steini í leit að lausnum. Mikilvægi þess að beita rökum og 

gagnrýnni hugsun var skoðuð í ljósi þess hvort að nóg væri að nota Gúggúl (e. 

Google) til þess að fá réttu svörin - það er að segja að beita gúgglrýnni hugsun. 
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4.5.4 Efniviðurinn sem uppspretta - sköpunargleðin 

 Hér var áherslan lögð á að leyfa ímyndunaraflinu og sköpunarkraftinum að njóta 

sín með þeim hætti að þátttakendur gátu notfært sér efnisveitu staðarins og 

menningarauð þátttakenda sem uppsprettu að hugmyndum og viðfangsefnum sínum. 

Þessi háttur var einnig hafður á með það fyrir sjónum að þátttakendur gætu handleikið 

efnið undir áhrifum sjálfbærra sjónarmiða sem felst í endurlífgun efnisins í anda þess 

sem Dewey (1938) kallar í sínum fræðum learning by doing. 

 
4.6 Hlutverk leiðbeinanda - starfsmaður á plani og fræðimaður 

 Leiðsögn miðaðist af því að skapa vettvang sem er þroskandi og menntandi á 

sviði þeirra grunnþátta sem námskeiðið byggði á. Jafnframt því að veita þátttakendum 

eins mikið frelsi og mögulegt var meðal annars í ljósi þess að hlutverk þátttakenda er   

fólginn í því að taka þátt í kennslunni og þróa verkefni sín sjálf sem sprottin eru af 

eigin reynslu og þekkingu og stjórna framkvæmd og útkomu þeirra í samvinnu við 

aðra þátttakendur. Ennfremur til þess að sköpunargleði þeirra fengi að njóta sín sem 

best. Það var þó ekki hugmyndin að gefa þeim alfarið lausan tauminn því eins og 

Dewey (1938) talar um í sínum skrifum - þá er enginn leikur án reglna og því 

nauðsynlegt að hafa taumhald á gangi mála. Líkt og bóndinn sem vakir yfir búi sínu 

verður að hafa töglin og haldirnar svo ekkert stangist á milli mjalta og messu þannig 

að búskapurinn endi í tómu fjaðrafoki. Því var það hlutverk mitt sem leiðbeinanda að 

gera kennsluáætlun (fylgiskjal B) fyrir smiðjurnar til þess að styðjast við svo allt færi 

vel fram. Með það að leiðarljósi að tímaáætlandir stæðust, hópaskiptingar gengu upp, 

óvæntar uppákomur færu ekki úr böndunum og að markmiðum væri náð svo fátt eitt 

sé nefnt. Hinn verklegi þáttur leiðbeinanda var helst fólginn í því að vera með stutta 

fræðandi og áhugahvetjandi fyrirlestra og stýra umræðum þeim tengdum. Stjórna 

leikjum til þess að hita hópinn upp og hrista saman. Ganga á milli vinnustöðva og 

aðstoða af bestu getu við framvindu þess sem fór fram í tímunum. Auk þess að 

fylgjast grannt með atferli þátttakenda - samtölum og samvinnu þeirra og skrá niður 

það markverða sem gerðist í smiðjunum. Eftir hvern tíma fór leiðbeinandi yfir það 

hvað gekk vel og hvað gekk illa - skráði í dagbók og fór yfir atburðarás tímans og þær 

afurðir sem litu dagsins ljós. 
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4.7 PESTLE 

 PESTLE greining er greining framkvæmd í sex liðum sem koma eiga auga á 

utanaðkomandi þætti sem geta haft áhrif á verkefnið. Greiningin fer fram í því 

umhverfi eða þeim kringumstæðum sem hún er framkvæmd í - hvort heldur er um að 

ræða hindranir eða tækifæri. Greiningin dregur nafn sitt af upphafstaf hvers liðar fyrir 

sig sem eru eftirfarandi: 

 

P - pólitík (e. political) 

 Eins og komið hefur fram hér að ofan hefur málaflokki þeim sem snýr að brúun 

kynslóðabila verið veitt meiri athygli á opinberum vettvangi á síðustu tveim áratugum 

eða svo. Þetta endurspeglast í viðhorfi stofnanna á borð við sameinuðu þjóðirnar sem 

vinna út frá markmiðum sem hafa yfirskriftina samfélag fyrir alla aldurshópa, þar er 

lögð áhersla á að framlag eldri kynslóðarinnar til samfélagsins sé ekki minna virði en 

þeirra sem yngri er eins og fram kemur í skrifum Ban Ki-moon (2014). Á sama hátt 

hefur Evrópusambandið sýnt þessum málaflokki meiri athygli undanfarið.  Til að 

mynda var árið 2012 tileinkað sérstöku þema sem kallað var Evrópuár um virkni 

aldraðra og samstöðu kynslóða 2012 og hefur síðan verið með virka framvindu í 

þessum málum sem miða að farsælu námi og þroska á öllum aldurskeiðum 

(Sameinuðu þjóðirnar, 2014). Hér á landi er jafnaðarstefnu kynslóðanna sífellt gert 

hærra undir höfði sem endurspeglast til dæmis í stefnu Reykjavíkurborgar í því að 

opna félagsmiðstöðvar fyrir einstaklinga óháð aldri með möguleika á sameiginlegu 

tómstundastarfi. Í stefnu hins opinbera má sá framfarir á þessu sviði meðal annars 

með tilkomu nýrrar aðalnámskrá þar sem grunnþættir til almenns náms leggja nú 

áherslu á jöfnuð milli kynslóða (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Ekki er síður 

mikilvægt að líta til aukins vægis á sköpun og þar með listgreinakennlslu. 

Aðalnámskrá er leiðarvísir til náms og kennslu sem byggir á lögum um leik-, grunn- 

og framhaldsskóla. Skólanámskrár eru nánari útfærslur aðalnámsrkrár og hafa  

stjórnendur skólanna umsjón með skipulagi og vinnu þeirra. Með tilliti til 

aðalnámskrár bendir allt til þess að Kynslóðabrúna megi farsællega flétta inn í 

starfsemi skólanna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) 

 

E - efnahagsmál (e. economical) 

Listgreinakennsla þykir dýr eining í skólakerfinu og því virðist afar viðkvæmt víða að 

ræða þróun listtengdra verkefna á borð við þetta þar sem áherslan er lögð á blöndun 
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kynslóða. En þó virðast metnaðarfull verkefni hafa verið sett á koppinn til dæmis eins 

og Menningarfáni Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, 2012). Því virðist ekki vera 

lokum fyrir það skotið að hafa frumkvæði að þróun verkefna tengdum brúun 

kynslóðabila. Ekki var sótt um styrki fyrir verkefnið þar sem kostnaði við það vara 

haldið í lágmarki í tengslum við efniskaup og efnisveitu sökum góðrar birgðastöðu í 

Listaháskóla Íslands. Ýmsir möguleikar virðast þó vera á því að sækja um styrki svo 

sem hjá RANNÍS og samnorrænum styrkveitendum svo eitthvað sé nefnt. 

Sótt var um styrk til RANNÍS og var verkefninu Kynslóðabrúin veittur styrkur til að 

úrfæra verkefnið nánar á sumarmánuðum.  

 

S - samfélag (e. social) 

 Víða í samfélaginu er þörf fyrir valdeflingu eldri einstaklinga sem og þá yngri í því 

skyni að efla sjálfstæði þeirra til þess að takast á við áskoranir hins daglega lífs óháð 

því aldursskeiði sem maður kann að vera á. Háskóli þriðja æviskeiðsins eða U3A er 

eitt þeirra fyrirbæra sem miðar að velsæld einstaklinga sem eru að hverfa af 

vinnumarkaði. Þetta eru alþjóðleg samtök sem stofnsett voru fyrir um 40 árum í 

Frakklandi og hafa nú teygt arma sína víða, aðalmarkmið samtakanna er að aðlaga 

hina eldri kynslóð farsællega að þeirri áskorun sem því fylgir að yfirgefa 

vinnumarkaðinn (U3A, e. d.). Í skólasamfélaginu - og reyndar samfélaginu öllu - 

hefur verið mikil hugarfarsbreyting og aukin áhersla á sjálfbæra þróun og menntun. 

Hér er átt við sjálfbærni bæði á sviði umhverfis og náttúru sem og samfélags og 

menningu sem má glögglega sá í hinni nýju aðalnámskrá (2013) auk þess sem áhrifa 

gætir innan félags og tómstundastarfs á vegum félagsmiðstöðva í Reykjavík og víðar 

(Reykjavíkurborg, e.d.). 

 

T - tækni (e. technological) 

Aðstaða til verkefnisins var fengin að láni hjá Listaháskóla Íslands svo og leyfi til 

afnota þeirrar efnisveitu sem þar er að geyma. Verkefni á borð við það sem hér var 

framkvæmt krefst ekki flókinnar tækni en fer það eftir umfangi og þema hvers 

verkefnis fyrir sig. Þó er nokkuð mikilvægt eins og er orðið um flestar okkar athafnir í 

dag að gott er að hafa aðgang að tölvu. Verkfæri af ýmsum stærðum og gerðum er 

mikilvægt að hafa við hendina - en það er breytilegt eftir verkefnum eins og áður 

segir. 
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L - Lög og reglur (e. legal) 

Tilskyldar lagalegar heimildir þarf að hafa frá yfirvöldum til hverskonar 

námskeiðahalds. Það snýr til dæmis að öryggi þátttakenda, heilbrigði þeirra og 

gæðum námskeiðsins. Hér ber einnig að huga að reglugerðum um starfsemi og 

aðgengi félagsheimila - til dæmis í Reykjavík sem hefur breyst á undanförnum 

áratugum frá því að hafa einskorðast við eftirlaunaaldur og verið háð búsetu í það að 

vera nú orðið óháð bæði búsetu og aldri. Í reglugerðum um skólanámskrár kemur 

fram að það sé á herðum skólanna sjálfra að búa til sinn ramma úr frá aðalnámskrá því 

má líta svo á verkefni af þessu tagi eigi erindi inn í grunnskólanna í ljósi þeirra 

áherslna og tengsla við grunnþætti menntunnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 

E - umhverfi (e. environmental) 

Sjálfbærni og sjálfbær þróun eru æ meira í brennideplinum hvort heldur sem um er að 

ræða hjá hinu opinbera eða hjá einstaklingum og heimilum. Skólasamfélagið hefur 

tekið þessum málum opnum örmum eins og sjá má á blaktandi grænfánum á 

skólalóðum víðsvegar um landið en rúsínan í pylsuendanum liggur í auknum áherslum 

á menntun til sjálfbærni sem snýr ekki aðeins að náttúru og umhverfi heldur einnig að 

samfélagi og menningu. 

 

Samantekt PESTLE 

Það má leiða líkur að því að verkefni sem þetta geti auðveldlega fengið byr undir báða 

vængi hjá hinu opinbera í ljósi þess að nú er sjálfbær þróun og menntun til sjálfbærni í 

brennideplinum hvort heldur um náttúru og umhverfismál er að ræða eða félags- og 

menningarmál. Mikill vilji er hjá bæjar- og borgaryfirvöldum fyrir brúun kynlóðabila 

sem marka má á breyttum áherslum í tómstunda og félagsmálum. Í ljósi þeirra 

breytinga sem orðið hafa á félagsmiðstöðvum sem nú veita einstaklingum aðgang 

óháð aldri og búsetu. Enn fremur er fjárhagsleg yfirbygging verkefnisins á þann veg 

að án tilhlýðilegs aukakostnaðar væri hægt að sníða framkvæmd þess að leik- 

grunnskólum og dægradvölum. Vegna þess hve auðvelt er að halda kostnaði við 

efnisöflun í lágmarki ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að bretta upp ermar og hefjst 

handa við verkefni á borð við Kynslóðabrúna. 

 
4.8 SVÓT 

 SVÓT (e. SWOT analysis - Strengths Weaknesses Opportunities and Threats)  
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Svót greining er greining sem á sér stað þegar kannað er hvort verkefnið hafi byr undir 

báða vængi og hvaða ljón geta verið í veginum. Greining þessi dregur nafn sitt af 

upphafstöfum aðferðar þeirrar sem er notuð - það er að segja kannaðir eru Styrkleikar, 

Veikleikar, Ógnanir og Tækifæri þar sem tekið er tillit til innri og ytri þátta 

verkefnisins. Greiningin er framkvæmd með því að safna upplýsingum um þau atriði 

sem áhrif geta haft á framkvæmd og framtíð verkefnisins. 

 

S - styrkleikar 

• Rannsóknir sem styðja við verkefni af þessu tagi hafa sýnt fram á að þau geta 

verið valdeflandi og byggt stoðir fyrir farsælan þroska einstaklinga á öllum 

þroskaferlum æviskeiðsins (Berger)  

• Verkefni af þessu tagi er enn í grasrótinni og hefur því sveigjanleika til þess að 

þróast í takt við samfélagið. 

• Með verkefni af þessu tagi þarf kostnaður ekki að vera mikill og það má 

framkvæma það innandyra sem utan. 

• Breytingar á félagsmiðstöðvum eldri borgara hafa víða þróast á þann veg að 

nú eru þær opnar öllum óháð aldri og búsetu sem gefur aukið svigrúm fyrir 

þróun slíkra verkefna. 

• Jákvætt viðhorf ríkir almennt í samfélaginu til verkefna að þessu tagi. 

• Ekki er litið svo á að verkefnið hafi samkeppnisaðila - heldur er litið svo á að 

öll verkefni að þessu tagi geti stutt við hvort annað. 

• Eitthundrað ára afmæli kosningarréttar kvenna gefur til kynna að jafn réttur 

kynja eigi alltaf að vera í brennidepli með valdeflingu kvenna og jafnrétti að 

leiðarljósi. 

• Samtökin U3A eða Háskóli þriðja æviskeiðsins hefur teygt arma sína hingað 

til lands sem gefur málefnum farsæls þroska á öllum æviskeiðum enn meira 

vægi. 

• Aðferðir sem stuðst er við í verkefninu, til dæmis sú sem kölluð er upcycling 

býður upp á það tækifæri að nálgast sjálfbæra þóun á jákvæðan og jafnvel 

húmorískan hátt til jafnvægis við þá hryggðarhyggju sem fylgir hnignandi 

heilsufari náttúrunnar svo og neikvæðs viðhorfs til öldrunar. 

• Aðalnámskrá leggur nú meiri áherslu á skapandi þætti í námi en áður.  
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V - veikleikar 

• Sú staða kom upp þegar leitað var eftir þátttakendum af eldri kynslóðinni að 

þeir töldu sig hafa nóg með sín eigin barnabörn  

• Einnig reyndist erfitt að koma verkefninu inn í hefðbunda grunnskóla 

• Málaflokkur þessi er enn í grasrótinni og því fremur erfitt að fá fjárveitingar til 

framkvæmda. 

 

Ó - ógnanir 

• Neikvætt viðhorf þeirra sem fara með peningavöldin, það er þeir sjá ekki 

efnahagslegan ávinning í verkefnin sökum skorts á rannsóknum hér á landi 

sem sýna gildi slíkra verkefna.  

• Lítið svigrúm virðist vera innan tímaramma grunnskóla til mikilla breytinga en 

með nýrri aðalnámskrá sem leggur nú meiri áherslu á skapandi nám gæti það 

þó breyst.  

 

T - tækifæri 

• Verkefni af þessu tagi hafa alla burði til þess að tengjast starfsemi grunnskóla 

á einhvern hátt og sér í lagi í listgreinakennslu eða í dægradvölum. 

• Mikil vakning er um félagslega sjálfbærni í samfélaginu og getur jákvætt 

viðhorf til verkefna af þessu tagi rekið þau ljón á brott sem í vegi þess sitja. 

 

Samantekt SVÓT 

Niðurstaða SVÓT könnunar bendir til þess að í verkefninu felist mörg tækifæri til 

brúunar kynslóðabila sem meðal annars má sá á jákvæðu viðhorfi samfélagsins. 

Verkefnið getur einnig með framlagi sínu komið þessum málefnum upp úr 

grasrótinni. Verkefni af þessu tagi getur lagt sitt á vogarskálarnar til þess að byggja 

undir niðurstöður í rannsóknum á þessum málaflokki. Verkefnið er enn fremur vel til 

þess sniðið að flétta saman við listgreinakennslu og getur gefið því jákvæðan og 

húmorískan blæ þar sem liggur mikið tækifæri í því að endurspeglað gleði og von út í 

samfélagið. 
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5 Framkvæmd 
 Við framkvæmd vinnusmiðjanna var stuðst við kennsluáætlun (fylgiskjal B) sem 

fjallar um skipulag hvers tíma fyrir sig. 

 Við framkvæmd og gagnasöfnun verkefnisins var höfð að leiðarljósi 

aðferðafræði eigindlegra rannsókna (Lichtman, 2010). Lichtman bendir á að sitt sýnist 

hverjum um hvernig breyta megi þessari rannsóknaraðferð og að ekki sé nein heilög 

kýr í þeim efnum. En talar jafnframt um að aðferðafræðin byggi einna helst á því að 

sperra eyrun, opna augun upp á gátt og nota þau til þess að hlusta og horfa á það sem 

þátttakendur segja og geri. Fylgjast grannt með atferli þeirra og fasi við þær 

kringumstæður sem þeir eru í. Aðferðafræðin byggir ekki á tölfræðilegum útkomum 

heldur á því að rýnt sé í gögnin sem safnast hafa, að lesið sé í samhengi þeirra þar sem 

ástæður og áhrif eru túlkuð af rannsakanda (2010). 

 Við úrvinnslu og greiningu var stuðst við ritaðar dagbækur leiðbeinanda, hljóð- 

og myndbandsupptökur, ljósmyndir frá smiðjum. Einnig var stuðst við viðtöl sem 

tekin voru við þátttakendur í upphafi námskeiðsins og spurningalista sem sendur var 

til þátttakenda að námskeiði loknu (Fylgiskjal C.1 og C.2) til þess að kanna hvernig 

áhrif og eða upplifun námskeiðið hefði haft á hvern einn. Í greiningunni var leitast við 

að bera saman áhrif sem efni og aðstæður höfðu á báðar kynslóðir og hvort munur 

væri milli kynja í þeim efnum. Enn fremur var rýnt í greiningu leiðbeinanda sem fór 

fram milli kennslustunda. 

 

5.1 Fyrsti fundur og forkönnun 

 Fundur og forkönnun með þátttakendum var til þess að létta örlítið á fyrir-tíma-

spennu og einnig til þess að gefa þeim tækifæri á að ígrunda það sem þau vildu koma 

með og deila með hinni kynslóðinni. 

 

5.1.1 Yngri hópur 

 Farið var til fundar við hina ungu nemendur áður en smiðjur hófust til þess að 

greina þeim frá því að þeir ættu að miðla til eldri kynslóðinnar einhverju því sem þau 

kunnu eða hefðu áhuga á. Tekið var skýrt fram að aðeins væri um forkönnun að ræða 

til þess að þeir gætu áttað sig betur á því sem þeir vildu gera þegar til kastanna kæmi 

og fékk hver og einn nemandi að segja frá - ef hann vildi - og var allt skráð niður. Við 

framkvæmd fyrstu viðtala var ekki greinanlegur munur milli kynja á tilburðum þeirra 
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til að tjá sig og taka þátt í samtalinu. Augljóst var að þau voru örugg með sig og höfðu 

mikinn áhuga á að vinna með eldri kynslóðinni og kom fram að börnin hlakkaði til að 

kenna þeim eldri eitthvað skemmtilegt. 

 

5.1.2 Eldri hópur 

 Rætt var við alla aðila hópanna ýmist í kaffispjalli eða í gegnum síma eða með 

tölvupósti og bakgrunnsupplýsingar skráðar, það er að segja hjá þeim sem það vildu. 

Við framkvæmd forkönnunar var mikill munur á körlum og konum í þessu tilviki, sér 

í lagi á trúnni á eigin getu. Konurnar vildu frekar hitta mig augliti til auglitis og ræða 

við mig í notalegu umhverfi ýmist á heimavelli eða kaffihúsi. Þær höfðu minni trú á 

eigin getu sem endurspeglaðist meðal annars í því að þær þurftu meiri hvatningu. Auk 

þess voru margar af þeim sem ég hafði samband við sem afþökkuðu boðið í ljósi þess 

að þær sögðust ekki kunna neitt.  

 Körlunum dugði hins vegar að ræða við mig í síma og hafa samband með rafpósti 

– þó að einum frátöldum sem vildi hitta mig í eigin persónu til skrafs og ráðagerða. 

Þeir voru mun öruggari með sig og það sem þeir ætluðu að mæta með til leiks. Einnig 

vakti þetta athygli mína að námskeið af þessu tagi eiga fullt erindi til annara hópa 

þjóðfélagsins sem þurfa á uppbyggilegri hvatningu að halda. 

 Mikill áhugi var hjá báðum kynjum í því sambandi að vinna með yngri 

kynlóðinni og enginn greinanlegur munur þar á.  

 

5.2 Framkvæmd og greining  

 Hver tími fyrir sig var skoðaður með kennsluáætlun til hliðsjónar þar sem borin 

eru saman áhrif smiðjanna á milli kynja og kynslóða. 

 

5.2.1 Tími eitt - Nýtni og nýsköpun - Gamalt verður nýtt þegar gamalt er nýtt 

5.2.1.1 Innkoma - dömur:  
 Ég fann það strax á viðmóti allra að það hafði skilað mjög jákvæðum áhrifum að 

hafa hitt þær allar - nema eina - stuttlega fyrir námskeiðið og átti það til jafns við 

yngri sem eldri. Feimni og spenna var að mestu fokin út í það veður og þann vind sem 

úti blés og gekk allt upp samkvæmt kennsluáætlun. Uppsetning á stofunni hafði 

augljóslega góð áhrif á báða aldurshópa. 
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5.2.1.2 Innkoma - herrar:  
 Ungu herrarnir voru sprækari og ófeimnari en hinir eldri þegar þeir mættu. Hjá 

hinum eldri vottaði aðeins fyrir spennu og óöryggi og héldu þeir sig fyrir sjálfa sig í 

upphafi, greinanlegur munur var á viðmóti aldurshópanna sem hugsanlega mætti rekja 

til þess að ég hafði hitt hina ungu fyrir tímann en ekki þá eldri. 

 

5.2.1.3 Þátttökufyrirlestur 1 - dömur:  
 Þátttökufyrirlestur (e. buzz) gekk vonum framar. Það hafði góð áhrif og var léttir 

fyrir þátttakendur að leiðbeinandi braut ísinn með því að deila með þeim styrkleikum 

sínum, áhuga og reynslu áður en dömurnar kynntu sinn heimanmund. Nýtni og 

nýsköpun skilaði góðum árangri í því að tengja saman kynslóðirnar og skilningi á 

tengingu lista og sjálfbærni og virtist ekki vera munur á kynslóðunum í þeim efnum. 

Sama var að segja um kynninguna á aðferðum upcycling og hennar nýsköpunarstefnu 

sem miðar að því að nýja upp hið gamla og spunnust um það skemmtilegar umræður.  

 

5.2.1.4 Þátttökufyrirlestur 1 - herrar:  
 Þátttökufyrirlesturinn rann sitt skeið án mikillar virkni þátttakenda hjá báðum 

aldurshópum en allir hlustuðu þó með athygli. Þó voru tveir brandarakarlar í hópi 

þeirra yngri sem flissuðu mikið að hvor öðrum sem endaði með því að annar fékk 

hláturskast svo leiðbeinandi leyfði honum að fara fram til þess jafna sig. Umræðan um 

nýtni og nýsköpun hreyfði lítið við þeim í krafti tenginga milli kynslóðanna og engar 

markverðar umræður spunnust út frá því. Kynningin á upcycling hreyfði greinilega 

eitthvað við báðum aldurshópum - en litlar umræður spunnust. 

 

5.2.1.5 Leikur 1 - dömur: 
 Leikurinn samskiptavefurinn (Fylgiskjal B) sem farið var í skilaði skemmtilegum 

árangri í því að skyni að mikið var hlegið og það treysti böndin á milli þátttakenda. 

Fyrsta verk smiðjunnar leit þar óvænt dagsins ljós eftir frumkvæði yngri 

kynslóðarinnar í lok leiksins. Þegar vefja átti hnyklana aftur upp eftir notkun þeirra í 

leiknum - hljóp snuðra á þráðinn og allt fór í eina garnaflækju. Í stað þess að fleygja 

flækjunni í öskutunnuna - datt þeim í hug að hengja hann upp - og tóku allar 

dömurnar þátt í því. Þetta kallaði ein úr eldri hópnum nýsköpun og önnur gjörning og 

var ljóst að allar voru farnar að tengja við markmið smiðjunnar. 
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5.2.1.6 Leikur 1 - herrar: 
 Leikurinn samskiptavefurinn sem farið var í með það að markmiði að létta aðeins 

á stífleika samskiptanna og liðka tengingu milli kynslóðanna. Báðum aldurshópum 

fannst verkið sem varð til hjá dömunum bráðsnjallt og hengdu þeir sitt upp á svipaðan 

hátt í lok leiksins.  

 

5.2.1.7 Styrkleikar og áhugamál - dömur: 
 Eftir hlé voru áhugamál og styrkleikar kortlagðir sem leiddi í ljós hina ýmsu 

hæfileika þátttakenda. Hér var greinanlegur munur á því að hinar yngri voru virkari í 

því að tjá sig um sinn heimanmund. Það endurspeglast í því að skemmtilegt nýyrði 

skapaðist í tengslum við áhuga einnar stúlknanna á því að teikna hugsunarlaust í 

flæði. Orðið að dúðla (e. doodle) leit dagsins ljós um þann teiknispuna. Augljóst var 

að samband milli kynslóðanna ver mjög opið og tengdi ein hinna eldri dúðlið við það 

að dúlla sér og til dæmis að hekla dúllur.  

 

5.2.1.8 Styrkleikar og áhugamál - herrar: 
 Kortlagning á áhugasviðum og styrkleikum herranna gekk vel hvort heldur sem 

um yngri eða eldri var að ræða og voru allir mjög virkir í þessum og var erfitt að 

stoppa suma sem höfðu frá nægu að segja. Í því sambandi varð einum af hinum eldri - 

þeim sem síðastur var í röðinni - það að orði að hann hefði áhyggjur af því að yrði 

ekkert pláss eftir á töflunni þegar kæmi að honum, svo mikill var ákafinn. 

 

5.2.1.9 Dömur og herrar - samanburður 1: 
 Í þessum fyrsta tíma voru dömurnar mun opnari og virkari í samræðum en 

herrarnir sem ég tengi að einhverju leiti við það að eldri dömurnar vildu hitta mig fyrir 

smiðjuna en karlarnir töldu sig ekki þurfa þess. En nokkurt jafnræði virtist ríkja meðal 

yngri kynlóðarinnar í þessum efnum og því ekki greinanlegur munur milli kynja þar. 

Tengingin milli kynslóðanna var mun sterkari hjá dömuhópnum og var sú tenging 

greinileg strax frá fyrstu stundu - þó höfðu þær aldrei hist áður. Í því sambandi veltir 

maður því fyrir sér í tilfelli eldri kynlóðarinnar hvort að megi tengja það hinu 

móðurlega eðli. Herrarnir voru heldur lokaðir fyrir samskiptum milli kynslóðanna á 

þessum tímapunkti námskeiðsins. Þeir yngri voru meira að leika við hvern annan og á 

meðan eldri piltarnir sátu með krosslagðar hendur og tóku hvern annan út og röbbuðu 

um ættfræði og veður. Þegar kom að því að deila styrkleikum sínum milli 
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kynslóðanna var greinilegur munur milli kynja - en þó aðeins hjá hinni eldri. Eldri 

herrarnir voru mun trúaðri á eigin getu en eldri dömurnar. Gott dæmi um þetta er 

viðkvæði sem oft heyrist meðal eldri kvenna - eins og ein þeirra orðaði það „... æ þetta 

er nú ekkert merkilegt hérna sem ég er með... ...uuhumm.. ...og það kunna þetta 

eflaust allir.“ sem var í raun hið gagnstæða bæði hjá henni og öllum hinum dömunum 

í hennar aldursflokki sem allar blómstruðu. Viðkvæði af þessu tagi á sér langa sögu 

líkt og fram kemur í rannsóknum Erlu Huldu Halldórsdóttur (2015) í kafla 2.6 og er 

það mín skoðun að það tengist hinu karllæga samfélagi okkar - og er því miður enn 

við lýði eins og glöggt má sjá á launamisrétti kynjanna. Þó var ánægjulegt að sjá að 

yngri dömurnar höfðu sterka sjálfsmynd og gáfu jafnöldrum sínum af hinu kyninu 

lítið eftir í þeim efnum. Á þessu stigi málsins var greinanlegt að dömurnar höfðu mun 

meira frumkvæði í samræðum og athöfnum sem skilaði sér í verki og einu nýyrði. Þær 

voru miklu opnari fyrir samskiptum sín á milli en karlarnir höfðu meiri trú á eigin 

getu. 

 

5.2.1.10 Annað markvert sem gerðist: 
 Ein dama af yngri kynslóðinni vildi ekki taka þátt né deila styrkleikum sínum 

sökum feimni. Leiðbeinandi spjallaði við hana og tjáði henni að það væri ekki skylda 

en hún gæti alltaf skipt um skoðun og verið með í því ef og þegar hún vildi. Í því 

sambandi bauð ég henni að ræða það við kennara sinn, (sem kom með á námskeiðið), 

sem hún treysti eflaust betur. Hið óvænta í greiningunni sem leiðbeinandi hafði ekki 

reiknað með var atferli þátttakenda í kaffipásunni. Hér kom afar áhugaverður þáttur í 

ljós varðandi mun á sambandsmyndun milli kynjanna. Í fyrstu kaffipásunni hjá 

dömunum var greinilega mikil og góð tenging milli kynslóðanna og blandaðist 

hópurinn vel og ómaði kaffistofan af spjalli og sögum um allt milli himins og jarðar. 

En hjá herrunum varð engin blöndun. Sátu hinir yngri við eitt borð og spjölluðu 

aðallega um fótbolta og hinir eldri og skeggræddu við hvern annan um ættfræði, veiði 

og veðrið. 

 

5.2.1.11 Hvað gerði leiðbeinandi eftir tímann 
 Eftir tímann gerði leiðbeinandi úttekt, kortlagði styrkleika og áhugasviðs hvers 

og eins með það fyrir augum að para saman þátttakendur eftir styrk og áhuga til þess 

að skipta þeim í hópa fyrir næsta tíma. Flest gekk samkvæmt áætlun, þó hefði 
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leiðbeinandi mátt hvetja til meiri til þátttöku í fyrirlestri með spurningum og þá 

sérstaklega hvað varðar karlahópinn.  

 

5.2.2 Tími tvö – Kennd þú mér og ég kenni þér - minningakveikjur 

 Leiðbeinandi var búinn að para tvo einstaklinga af eldri kynslóðinni við fjóra af 

hinni yngri og skipta þátttakendum þannig í þrjá hópa þar sem hann reyndi af bestu 

getu að tengja saman einstaklinga með svipaða styrkleika og áhugamál samkvæmt 

kortlagningu fyrsta tímans. Hann útskýrði fyrir hópunum að fyrir kaffihlé væri yngri 

kynslóðin í hlutverki kennarans og stýrðu umræðunni með því að miðla til hinnar 

eldri og eftir hlé víxluðust svo hlutverkin. Einnig hvatti hann þátttakendur til þess að 

glósa hjá sér það sem þeim þótti markvert hjá hinni kynslóðinni. 

 

5.2.2.1 Yngri kenna hinum eldri - dömur: 
 Hóparnir smullu saman og gekk allt samkvæmt áætlun þó svo að ekki hafi allar 

yngri dömurnar komið með hluti sem tengdust umfjöllunarefnum þeirra. En þær 

minningakveikjur sem þær unnu út frá voru flestar á tölvutæku formi svo sem myndir, 

myndbönd og þess háttar. Þær kenndu svo hinum eldri meðal annars nútíma slangur 

og slettur. Kenndu þeim iPad brellur og ein þeirra hafði skrifað sögu. 

 

5.2.2.2 Eldri kenna hinum yngri - dömur: 
 Eldri dömurnar komu allar með eitthvað með sér í farteskinu - mest tengt tengt 

vinnu í höndum svo sem handverki og hönnun. Hinar yngri lærðu til dæmis að letrið í 

spjaldtölvum þeirra varð ekki til bara með tilkomu tölvunnar. Heldur voru manneskjur 

sem bjuggu það til og gera enn, þannig var farið inn á þátt gagnrýnnar hugsunar með 

þeirri ígrundun hvernig letur verður til. Auk þess lærðu þær hvernig mætti túlka 

tungumálið með listrænum hætti til dæmis þegar orðin vatn, himinn og jörð eru 

skrifuð og reynt er að fanga hinar huglægu tilfinningar sem tengjast þeim með línum 

og litum í anda Ludwig Wittgenstein eins og lýst er í kafla 2-1. 

 

5.2.2.3 Yngri kenna hinum eldri - herrar: 
 Ekki höfðu myndast mikil tengsl milli kynslóðana í fyrsta tíma og fóru umræður 

hægt af stað. Í tengslum við það kom enginn hinna yngri með nokkurn hlut tengdan 

umræðuefni eins og beðið hafði verið um - og voru því ýmsir hnökrar í byrjun en þeir 
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spjölluðu og sögðu frá og voru hinir eldri hæstánægðir með hversu skýrir og 

skemmtilegir þessir peyjar væru. Auk þess kom enginn herranna með spjaldtölvu sem 

var mjög óvenjulegt og afar athyglisvert í ljósi þeirra samskipta sem áttu sér stað án 

afskipta tölvutækninnar. Það er að segja nú voru menn tilneyddir að tala saman maður 

á mann og höfðu engan skjöld til þess að fela sig á bakvið. 

 

5.2.2.4 Eldri kenna hinum yngri - herrar: 
 Hinir eldri voru með ýmsa hluti í pokahorninu ýmist tengt áhugamálum eða 

vinnu. Einn kenndi ljósmyndun, annar talaði um dýravernd á meðan hinn þriðji sagði 

frá réttarlæknisfræði. Hér sköpuðust fjörugar umræður. Þó nokkur munur var á milli 

kynslóðanna í þessum hluta og var eins og hinir ungu herrar hefðu ekki alveg áttað sig 

á hlutverki sínu í þessum þætti sem endurspeglaðist í því  að þegar þeir fóru heim 

þennan daginn spurðu þeir mig hvenær þeir ættu að kenna gömlu köllunum. 

 

5.2.2.5 Dömur mínar og herrar - samanburður 2: 
 Greinanlegur munur var á virkri hlustun á milli kynja af yngri kynslóðinni sem 

endurspeglast í því að stúlkurnar meðtóku augljóslega flestar fyrirmæli frá því í fyrsta 

tíma. Þær sýndu þar að auki mikið frumkvæði og fóru fram úr þeim væntingum sem 

leiðbeinandi hafði til þeirra. Það gerðu þær með því að undirbúa heima leikrit, 

búninga og leikmuni til þess að koma með í tíma og sýna hinum eldri söllum sínum. Í 

samanburði við það komu drengirnir ekki með neitt með sér eins og lagt hafði verið 

upp með. Einnig var greinilegt að herrarnir af yngri kynslóðinni höfðu minna úthald í 

umræðunum og voru oft komnir út um víðan völl á meðan jafnaldrar þeirra af hinu 

kyninu voru mun einbeittari og áhugasamari um það sem fram fór. Í þessum tíma var 

enn greinanlegur kynjamunur hjá eldri kynlóðinni í trúnni á eigin getu þar sem 

konurnar voru enn að afsaka sig yfir því lítilræði sem þær voru að miðla. Einnig var 

enn munur á sambandsmyndum milli kynslóðanna þar sem dömurnar voru nú orðnar 

miklar vinkonur en herrunum hafði þó vaxið fiskur um hrygg í þessum tíma.  

 

5.2.2.6 Annað markvert sem gerðist: 
 Þó yngri herrarnir hafi ekki komið með minningakveikjur gerðist eitt afar 

markvert sem ég tel að hafi brotið ísinn hjá þeim. Nokkrir af yngri kynslóðinni tóku til 

við að búa til og kasta pappírsskutlum um stofuna. Skutlutímabilið er dæmigert 
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tímabil sem við göngum flest í gegn um á lífsleiðinni svo þar gátu hinir eldri 

samsamað sér við þá yngri og að auki fannst þeim alveg kjörið að sýna hinum yngri 

hvernig skutlur voru gerðar þegar þeir voru peyjar. Vatt þessi iðja svo upp á sig að við 

lá að leiðbeinandi þyrfti að hafa samband við flugumferðarstjórn því slík var 

lofttraffíkin í stofunni auk þess sem bátasmíði, hattagerð og goggagerð sást á 

nokkrum borðum sem hinir yngri voru ekki klárir á, þeir fóru því með ýmsan fróðleik 

í farteski heim þennan dag. Enn fremur tel ég að tölvulaus samskipti hafi hafi hjálpað 

mikið til við aukin tengsl. Báðar kynslóðirnar sýndu greinilegar framfarir í tengslum 

sín á milli og voru greinileg vinasambönd farin að myndast í lok tímans. Unga daman 

sem hafði ekki viljað vera með í fyrsta tíma og haldið sig til hlés fékk augljóslega 

jákvæða og jafna athygli hjá hinum eldri úr hennar hópi og var nú opnari og bar 

minna á hlédrægni hennar.  

 

5.2.2.7 Hvað gerði leiðbeinandi eftir tímann:  
 Í tengslum við það að enginn hinna yngri herra kom með minningakveikju fyrir 

viðfangsefni sín dró leiðbeinandi þann lærdóm af því að nauðsynlegt er að fylgja 

fastar eftir fyrirmælum til dæmis með tölvupósti og hafa þau skýr. 

 Í tímanum tók leiðbeinandinn eftir því að flugvélaframleiðslan hafði jákvæð áhrif 

á tengslamyndun milli kynslóðanna sem leiddi til þeirrar ákvörðunar að stöðva ekki 

framleiðslu heldur ákvað hann að ræða um misnotkun pappírs í næsta tíma og notfæra 

sér umræðuna um sjálfbæra þróun og ígrundun um hóflega notkun náttúruauðlinda. 

Þó svo að nærvera tölvutækninnar hafi reynst gagnleg í dömutímanum ákvað 

leiðbeinandi að hafa samband við kennara ungu kynslóðarinnar og bað um að ekki 

yrði komið með tölvubúnað í næstu tímum í ljósi þess að slíkur búnaður hafði góða 

fjarveru í herratímanum. Ef til þess kæmi að einhver þyrfti nauðsynlega að komast í 

tölvu þá var leiðbeinandi með eina slíka í handraðanum. Öllu efni tímans var safnað 

saman svo sem glósur, skissur, skutlur og flokkað eftir hópum. 

 

5.2.3 Tími þrjú - Gagnrýnin hugsun eða Gúgglrýnin hugsun - hugmyndavinna 

5.2.3.1 Þátttökufyrirlestur 2 - dömur: 
 Þátttökufyrirlestur í upphafi tímans gekk betur en áður og ekki var greinanlegur 

munur milli kynslóðanna varðandi ígrundun efnisins og þátttöku í umræðunni. 

Umræðan um gagnrýna hugsun skilaði sér til þátttakenda sem mátti til dæmis greina á 
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umræðu þeirra þar sem vísað var í samtal úr fyrri tíma þegar kom upp úr kafinu að 

leturgerðir og letrið sem birtist á tölvuskjánum á sér sína sögu - en birtist ekki bara sí 

svona með því að þrýsta á hnapp eða snerta skjá spjaldtölvunnar. Hugtökin um 

sjálfbærni og sjálfbæra þróun geta verið þung í vöfum bæði að skilja og meðtaka og 

var það svo í fyrstu hjá báðum kynslóðum - en allar voru þær fljótar að átta sig og 

tengdu hinar yngri fljótlega við verkefni sem þær voru að vinna í skólanum og við 

umræðuna heima hjá sér, hinar eldri tengdu hins vegar við æsku sína og daglegt líf. 

Greinilegt var að umræðan um nýtni og nýsköpun hjálpaði mikið til. Svo góð var 

þátttakan í umræðunum að leiðbeinandi þurfti að sleppa leik sem áætlað var að farið 

væri í. 

 

5.2.3.2 Þátttökufyrirlestur 2 - herrar: 
 Greinilegur munur var á samböndum og tengingu milli kynslóða frá því í 

tímanum á undan. Mun meiri þátttaka var í fyrirlestrinum og var þar jafnræði á með 

báðum kynslóðum. Í umræðunni um sjálfbæra þróun voru hinir eldri greinilega 

sterkari á svellinu enda sérfróðir menn í þeim efnum. Þó var greinilegt að þeir af yngri 

kynslóðinni gátu tengt við fyrri reynslu af verkefnum úr skólanum. Ígrundun og 

gagnrýnin hugsun vafðist hvorki fyrir þeim yngri né eldri og tengdu þeir það til dæmis 

við skutlugerð síðasta tíma. Þar sem rædd var pappírssóun sem fylgdi mikilli 

skutlugerð í ljósi sjálfbærni. Umræðurnar fóru fram yfir áætlaðan leiktíma svo leik var 

sleppt líkt og hafði gerst hjá dömunum. 

 

5.2.3.3 Hugmyndavinna - rissur og skissur - dömur: 
 Eftir hlé fóru þær rakleitt í hópa sína og tóku til við að skoða efnin, rissa og 

skissa og var greinilegt að öllum dömunum var ljóst hvernig mátti endurspegla 

sjálfbæra þróun með sköpunarkrafti þeirra, sem sýndi sig í hugmyndavinnu og spuna 

þeirra með efnisveituna. Hér var greinilegt að yngri kynslóðin var með mun fjörugra 

ímyndunarafl. Lausar við þær hömlur sem bundu þær við hið óframkvæmanlega í 

ljósi efnis og tækja staðarins sem endurspeglaðist til dæmis í því að hugmyndaspuni 

þeirra náði út fyrir efnisveituna og út fyrir rýmið. En hinar eldri voru með 

raunsæisgleraugun á lofti - voru einskorðaðar við efnin sem voru á staðnum og 

greinilegt að lífsreynsla þeirra hafði gert þær jarðbundnari. Samvinna allra hópanna 

var til fyrirmyndar sem endurspeglaðist í lýðræðislegum vinnubrögðum og ríkti 
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jöfnuður meðal kynslóðanna. Leiðbeinandi átti afar skemmtilegt og eftirminnilegt 

samtal við eina af eldri kynlóðinni á göngu sinni á milli hópanna þegar hún stöðvaði 

hann til þess að segja honum hvað það væri dásamlegt að vinna með ungu dömunum - 

og lýsti áhrifunum svna: „að það væri alveg „brainstorming“ að vera með þeim“. 

 

5.2.3.4 Hugmyndavinna - rissur og skissur - herrar: 
 Mikill verkþorsti var greinilegur meðal allra í hópnum og var strax farið að raða 

saman efnum úr efnisveitu og málin rædd og ígrunduð á meðan vinnu stóð en minni 

tími fór í að sitja á sellufundi með tilheyrandi glósum, rissum og skissum. Dæmi um 

þá ígrundun sem átti sé stað við vinnu þeirra var í tengslum við umræður í upphafi 

tímans um sjálfbærni og pappírssóun sem endurspeglaðist í því að skutlurnar sem 

framleiddar höfðu verið voru endurnýttar í eitt verkanna sem leit dagsins ljós. 

 Það dró greinilega saman með kynslóðum þegar leið á vinnu þeirra - hinir eldri 

virtust yngjast í andanum með því að nýta sér meðbyr sköpunarkrafts barnshugans og 

hinir yngri nýttu sér þekkingu hinna lífsreyndu manna og komust þannig nær jörðinni 

í hugmyndaflugi sínu um himingeiminn. Það er að segja að ímyndunarafl hinna yngri 

var taumlausara en hjá hinum eldri sem voru með raunsæi reynslubanka sinna í 

farteskinu. Lýðræðisleg vinnubrögð voru sýnd hér í verki þó örlaði aðeins á 

stjórnsemi hinna eldri en á endanum ríkti jöfnuður meðal kynslóðanna. Úthald og 

einbeitning yngri herranna var þó greinilega ekki jafn mikil í samanburði við þá eldri 

og bar nokkuð á því að þeir þyrftu að taka sér hlé til þess að leika sér aðeins. Einnig 

komu upp tilfelli þar sem áhuga skorti verulega á þátttöku sem leiðbeinadi leysti með 

því að gefa hinum áhugaminni sérverkefni sem þeir leystu ýmist í samvinnu eða einir. 

 

5.2.3.5 Dömur mínar og herrar - samanburður 3: 
 Eftir þriðja tíma bar enn á mun milli kynjanna hvað blöndun kynslóða varðaði en 

þó voru augljósar framfarir í fari herranna á þessu sviði. Í hugmyndaspunanum var 

mikill munur á vinnubrögðum þar sem dömurnar gáfu sér góðan tíma til samtals, 

skoðuðu efnisveituna gaumgæfilega og báru hugmyndir hver undir aðra áður en 

gengið var til verks. Herrarnir fóru hinsvegar samstundis í það að vinna verkin þar 

sem samræðan og ígrundunin fór fram á meðan verki stóð og báru menn þannig 

hugmyndir sínar og útfærslur saman. Því mætti segja að kynin hafi nálgast 

viðfangsefni sín með ólíkum hætti 
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5.2.3.6 Hvað gerði leiðbeinandi eftir tímann: 
 Tímaáætlanir fóru úr skorðum og þurfti að sleppa áætluðum leik og sá 

leiðbeinandi að hann hefði átt að passa betur upp á tímann. Í lok tímans safnaði 

leiðbeinandi öllu efni sem kom úr hugmyndavinnunni og flokkaði eftir hópum svo 

auðvelt aðgengi væri að því fyrir næsta tíma. 

 

5.2.4 Tími fjögur - Efniviðurinn sem uppspretta- sköpunargleðin 

5.2.4.1 Leikur 2 og bíó - dömur og herrar: 
 Í byrjun tímans var farið í leikinn Zip - zap - boing (Fylgiskjal B) til þess að hita 

upp fyrir lokasprettinn. Hann vakti mikla lukku hjá öllum og kom í ljós að hinar yngri 

voru kunnugar leiknum en hin eldri höfðu aldrei heyrt hans getið. Að leik loknum var 

sýnt stutt myndskeið á skjávarpa um mann sem lifir eftir því mottói að yfirgefa aldrei 

leikvöllinn  (Jepson, 2013) og fjallaði um mikilvægi þess að tapa aldrei leikgleðinni í 

tengslum við áhrifa hennar á líkama og sál. 

 

5.2.4.2 Spuni með efniviðinn - dömur: 
 Hóparnir höfðu gefið sér góðan tíma í hugmyndavinnu og þankahríð í tímanum á 

undan sem skilaði þeim góðum árangri. Búið var að rissa og skissa og taka frá 

heilmikið af efni úr efnisveitunni sem þær höfðu nýtt sér sem uppsprettu hugmynda 

sinna og ætlað var til nota í viðfangsefnum þeirra. Voru allir hópar vel undirbúnir og 

samstíga í vinnu sinni - hinar ungu jafnt sem þær eldri og tóku allar virkan þátt í loka 

útfærslum sköpunarspunans og lögðu áherslu á að þetta væri samvinna. Viðfangsefni 

hópanna endurspegluðu öll stefnu upcycling sjálfbæra þróun í ljósi endurnýtingar á 

einhvern hátt hvort heldur sem um nytjahluti eða tjáningu með listrænum hætti var að 

ræða. Það var létt yfir öllum og miklir húmoristar hér á ferð og smullu kynslóðirnar 

saman sem ein heild. Því miður þurftu hinar yngri frá að hverfa áður en tíma lauk af 

óviðráðanlegum orsökum. Þrátt fyrir snubbóttan endi tóks öllum hópum að klára 

viðfangsefni sín og í bláendann var aðeins stuttur tími fyrir hópmyndatöku og stutta 

en mjög innilega kveðjustund þar sem dömurnar föðmuðust og þökkuðu hvor annarri 

fyrir skemmtilega samveru. Því miður gafst enginn tími til þess að fara yfir 

námskeiðið og ræða viðfangsefni þeirra. 
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5.2.4.3 Spuni með efniviðinn - herrar: 
 Samband kynslóðanna var nú orðið með þeim hætti að allir voru orðnir félagar 

og voru í því sambandi hinir yngri hættir að kalla þá eldri gömlu kallana eins og bar 

svolítið á í fyrri tímum. Heldur voru þeir farnir að tala um þá sem eldri strákana eða 

eldri vini sína. Karlarnir höfðu lagt lítinn tíma í glósur og tvívítt riss og skiss en 

byrjuðu hins vegar strax að byggja upp þrívíðar skissur af viðfangsefnum sínum. 

Hóparnir héldu áfram á svipuðum nótum - rótuðu í efnisveitunni og byggðu svo verk 

sín utan um þau uppköst sem þeir voru með. Það var greinilegt að áhugi hafði aukist 

jafnt og þétt með hverjum tíma sem merkja mátti með því þegar einn þeirra eldri hafði 

stigið út fyrir ramma smiðjunnar og lærði heima - ef svo mætti að orði komast. Þessi 

þátttakandi fór fram úr öllum væntingum leiðbeinandans þegar hann mætti með niður 

sagað efni í skjalatösku sem ekki var á matseðli efnisveitunnar en nota átti í tímanum. 

 

5.2.4.4 Samtalið og samvinnan - dömur: 
 Á meðan þær unnu skiptust þær á sögum og myndaðist skemmtileg flétta milli 

kynslóðanna. Eitt slíkt dæmi var þegar einni hinnar eldri varð á í messunni við 

listsköpunina og var hún fyrir vikið kölluð klaufi, (auðvitað bara í gamni). Sú sem 

sökuð var um klaufsku svaraði þá kímin að efnið sem unnið væri með væri lélegt. Þá 

spratt orðatiltækið árinni kennir illur ræðari fram af vörum hinnar og hváðu þá hinar 

yngri yfir þessu skrítna tali. Hinar eldri útskýrðu hvað þetta þýddi og gátu launað 

yngri dömunum greiðann fá því í öðrum tímanum þegar þær fengu kennslu í 

nútímamálfari sem þær höfðu ekki skilið. 

 

5.2.4.5 Samtalið og samvinnan - herrar: 
 Samræður þeirra snéru að verkefnum og hvernig mætti útfæra þau. Þeir hlustuðu 

hver á annan spáðu og spekúleruðu um leið og þeir framkvæmdu í sameiningu. 

Samstarfið í hópunum gekk vel og unnið var jöfnum höndum að loka útfærslu 

viðfangsefnanna en þó bar á því hjá nokkrum hinna yngri að einbeiting og úthald 

entist ekki og var þeim útvegað sérverkefni til þess að reyna að halda þeim virkum. Í 

lokin náðu allir hópar að klára sín verk og var tekin hópmynd af öllum skaranum áður 

en herrarnir kvöddust með handabandi og hurfu til síns heima. Yngri kynslóðin var 

hálf miður sín yfir því að smiðjan væri ekki lengri og var leiðbeinandi sama sinnis þar 

sem ekki náðist að ræða um viðfangsefnið í lokin. 
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5.2.4.6 Dömur mínar og herrar - samanburður 4: 
 Mikill munur var á milli kynja í undirbúningi á viðfangsefnunum, vinnubrögðum, 

verkaskiptingu og samtölum meðan á framkvæmd stóð. Dömurnar gáfu sér betri tíma 

í að undirbúa verk sín áður en ráðist var í sjálfa framkvæmdina með samræðum, 

rissum og skissum. Þær skyggndust gaumgæfilega í efnisveituna ræddu saman og 

ígrunduðu málin út frá því sem þær höfðu lært um nytjalist og sjálfbærni bæði fyrir og 

á meðan framkvæmd stóð. Þær skiptu með sér verkum og höfðu allar hlutverk í 

ferlinu og töluðu saman um dægur- og áhugamál þegar þær voru að vinna og miðluðu 

þannig reynlusögum sín á milli. Karlarnir nálguðust framkvæmdina á hinn bóginn úr 

allt annarri átt og réðust strax í framkvæmdir í stað þess að setjast niður og ígrunda.  

 

5.2.4.7 Annað markvert sem gerðist: 
 Eldri dömurnar gáfu sér tíma til þess að fá sér kaffi, spjalla og hlæja svolítið eftir 

síðasta tímann um leið og þær skiptust á símanúmerum til þess að geta haldið 

samböndunum áfram. Karlarnir sýndu engan áhuga á því að halda sambandi við hvern 

annan. Ennfremur var áhugavert að nokkur af yngri kynslóðinni - bæði dömur og 

herrar - komu að máli við mig áður en þau yfirgáfu námskeiðið og spurðu hvort ég 

vildi ekki vera með annað svona námskeið. Einnig kom það fram hjá eldri kynslóðinni 

að bæði dömur og herrar tjáðu mér það að námskeið af þessu tagi ættu að vera skylda 

í grunnskólum til þess að brúa kynslóðabilið. 

 

5.2.4.8 Hvað gerði leiðbeinandi eftir tímann: 
 Námskeiðið fékk fremur skjótan endi og fengu þátttakendur ekki tíma til þess að 

ræða um viðfangsefni sín og ígrunda námskeiðið með yfirveguðum hætti. Því ákvað 

leiðbeinandi að vera með aukatíma - eða öllu heldur sýningu á verkunum og kaffiboð 

fyrir þátttakendur í þeim húsakynnum Listaháskólans.  

 

5.2.5 Aukatími -Sýning - vinakaffi og námskeiðarlok: 

 Við skipulagningu smiðjunnar var ákveðið að hafa enda hennar opinn og 

sveigjanlegan í ljósi þess hversu stutt námskeiðið var og ófyrirsjáanlegt hver 

afraksturinn myndi verða. Því var fyrirhugað að enda það með aukatíma sem átti að 

gefa þátttakendum beggja smiðja kost á að hittast og fjalla um verkefni sín og 

upplifanir af ferlinu. En áður en að því varð hafði yngri kynslóðin tekið frumkvæðið 
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af leiðbeinanda og buðu vinkonum og vinum sínum í vinakaffi í skólann sinn. Þar var 

haldin sýning og kynning á afurðum smiðjanna og þegar hin eldri mættu voru börnin 

búin að baka og æfa skemmtiatriði fyrir gestina. Að sýningu og kaffisamsæti loknu 

kvöddust allir glaðir og sáttir ýmist með handabandi eða faðmlögum og var þetta 

sterkt merki þess að Kynslóðabrúin fór fram úr björtustu vonum leiðbeinanda. Og því 

við hæfi að vitna í eina unga dömu þegar hún kvaddi tvær vinkonur sínar af eldri 

kynlóðinni og sagði „Hvenær hittumst við svo aftur?“ 

 

6 Niðurstöður 
 Þegar litið er til baka yfir farinn veg til þess vettvangs og þeirra aðstæðna sem 

sköpuðust við framkvæmd verkefnisins meðal þátttakenda og leiðbeinanda má leiða 

að því líkur að listgreinakennsla - það er að segja sú listræna nálgun og þær aðferðir 

sem stuðst var við hafi tryggt verkefninu gott brautargengi í því að skapa brú milli 

kynslóða. Öll gögn sem söfnuðust á meðan framkvæmd stóð auk viðtala og 

spurningalista sem sendir voru til þátttakenda efir að vinnusmiðjum lauk sýndu fram á 

að samtal þeirra og samvinna gekk vel fyrir sig. Enn fremur kemur það fram að ríkt 

hafi jafnræði í samvinnu þeirra sem skilaði sér í lýðræðislegum vinnubrögðum. Það 

jók þátttökuvilja þeirra og efldi vald þeirra á kringumstæðum jafnt og þétt auk þess að 

veita þeim innsýn í reynsluheima annarra. Skilningur og áhugi á sjálfbærni og 

sjálfbærri þróun jókst sem skilaði þeim aukinni trú á eigin getu. Aukið sjálfsmat veitti 

þeim vellíðan og ánægju sem endurspeglast í eftirfarandi þemum: 

 

 Valdefling: Unnið var út frá styrkleikum þátttakenda sem byggðist meðal annars 

á minningum um þekkingu og reynslu sem leiddi til eflingar á sjálfsmynd hvort heldur 

sem um börn eða hina eldri var að ræða. Allir þátttakendur fengu jöfn tækifæri til þess 

að blómstra þegar þau deildu styrkleikum sínum með öðrum og við áheyrn og 

undirtektir efldist trú þeirra og viðhorf til eigin verðleika og hæfni í leik og starfi. Má í 

þessu sambandi benda á skilgreiningu Albert Bandura á trú á eigin getu (Boyd, og 

Vozikis, 1994). Þetta kemur meðal annars skýrt fram í niðurstöðum spurninga og 

viðtala sem sem fylgdu í kjölfar smiðjurnar, flesta kveið fyrir í fyrstu að mæta og 

deila styrkleikum sínum með öðrum en sú tilfinning breyttist í tilhlökkun fyrir því að 

mæta í næstu í tíma þegar á leið. Lista- og nýsköpunarsmiðjan skilaði af sér ánægju 
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hvers og eins með eigið framtak sem dýpkaði skilning þátttakenda á eigin getu og 

opnaði augu þeirra fyrir reynsluheimi annara. 

 

 Sjálfbærni og ígrundun: Listræn nálgun smiðjanna og þátttökufyrirlestrar sem 

tengdust listum og sjálfbærni skiluðu góðu og jákvæðu hugarfari gagnvart sjálfbærri 

þróun og sáu þátttakendur möguleika á því að hvetja til aðgerða og breytinga með 

þeim jákvæðu áhrifum sem listgreinakennsla getur endurspeglað til samfélagsins. 

Efnið vakti meðvitund þeirra og skerpti því á gagnrýnni hugsun til dæmis í ljósi 

neyslusamfélagsins sem við lifum í og þeirrar samábyrgðar sem við berum til 

samfélagsins og náttúrunnar. Með samtali þeirra og samvinnu mættust þau á miðri 

leið kynlóðabrúarinnar sem endurspeglaðist í jöfnuði hvort sem um tjáningu eða 

hlustun var að ræða sem gaf af sér umræður, ígrundun, hugmyndaauðgi og 

lýðræðisleg vinnubrögð. Góð samvinna skapaðist við úrlausn viðfangsefnanna sem 

birtist meðal annars í leit að lausnum til endurnýtingar og endurvinnslu. 

 

 Skapandi samvinna og frumkvæði: Lista- og nýsköpunarsmiðjan leiddi af sér 

sköpunarkraft og gleði meðal þátttakenda sem var sprottið af því innsæi sem þeir nutu 

hver frá öðrum meðal annars af reynslu og minningum þeirra. Af samvinnu milli 

kynslóðanna kom það berlega í ljós að gott samspil myndaðist milli fjörugs 

hugmyndaflugs hinna yngri og lífsreyndu og raunsæis þeirra eldri sem skilaði sér í 

frjóum en framkvæmanlegum viðfangsefnum þeirra. Hér var losað um hlekki 

ímyndunarafls hinna eldri og því hleypt út úr búri sínu á meðan hin yngri gáfu sér 

tíma til þess að ígrunda fjölbreyttar aðferðir og möguleika að raunverulegum 

niðurstöðum. Vinnan með efnisveituna sem uppsprettu hugmynda gaf verulega góða 

og skemmtilega raun en hafði einnig þau áhrif að nær öll viðfangsefnin voru bundin 

henni. Þó fóru einstaka þátttakendur beggja kynslóða úr fyrir ramma hennar sem sýndi 

að frumkvæði gætti bæði í samvinnu þeirra sem og persónulegri nálgun til að nýta sér 

fjölbreyttar aðferðir og möguleika.  

 

 Samanburður milli kynslóða og kynja: Gagnlegt var að greina á milli aldurs og 

kynja í ljósi ólíkra áskoranna og áhugasviðs og reynslu í tengslum við námsefni og 

framsetningu þess. Til dæmis í ljósi þess hversu langir fyrirlestrar mega vera og með 

hvaða hætti má vekja áhuga sem skapar samtal og samvinnu. Í viðtölum kom skýrt 

fram að brúun kynslóðabils óháð ættartengslum sé mjög áhrifarík og gefandi og auk 
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þess mikilvæg í ljósi skilnings á þeim ólíku samfélaglegu áskorunum sem 

kynslóðirnar standa frammi fyrir. Í því sambandi var talað um að athafnir með 

ættingjum væru öðruvísi þar sem tilfinningar skyggðu á bilið milli kynslóðanna sem 

skapast hefur í samfélaginu til dæmis út frá tæknilegum forsendum. Enn fremur leiddi 

sú ákvörðun mín að hafa kynjaskipt námskeið það í ljós að mikilvægt er að gera 

greinarmun til dæmis á því hvað hefur jákvæð áhrif á valdeflingu og 

sambandsmyndanir. Meðal annars með það fyrir augum að sjá hvað þarf að leggja 

áherslu á við gerð og skipulagningu framkvæmdar af þessu tagi í ljósi 

jafnréttissjónarmiða, ólíkra tilfinninga og nálganna á viðfangsefnum sem almennt 

þekkist milli kynjanna.  

 

 Leikir og velferð: Augljósleg fylgni var milli þeirra leikja sem farið var í og 

tengingu milli kynslóðanna. Leikgleðin endurspeglaðist í sköpunargleðinni sem gaf 

bæði af sér mikla ánægju og aukið úthald til framkvæmda. Allir voru því sammála að 

ekki mætti tapa leikgleðinni því allur leikur hefði jákvæð áhrif bæði á sál og líkama 

sem endurspeglaðist í því að ekkert sjúkdómatal var á meðan námskeiðinu stóð - 

hvorki við vinnu né í kaffihléum - sem algengt er þegar einstaklingar af eldri 

kynlóðinni koma saman. Að auki ber að nefna að þátttakendur voru ekki síður hrifnir 

af orðaleikjum sem eru enn fremur mikilvægir og hollir til þess að viðhalda okkar 

ylhýru íslensku. 

 

 Brúun kynslóðabils: Með list- og nýsköpunarsmiðunni var mikil fylgni milli 

þeirra aðferða og listrænu nálgunar sem stuðst var við og þeirrar tengingar sem 

skapaðist í samtali og samvinnu milli einstaklinga með ólíkan reynsluheim. Þó að að 

upcycling sé ekki ýkja gömul lista- og hönnunarstefna og var ekki skilgreind sem slík 

fyrr en í kringum 1994 (Tornton og Matraver, 1994) en hægt er að rekja 

hugmyndafræði hennar ansi langt aftur til kotbúskapar og jafnvel enn lengra. Þá gekk 

þetta fyrirbæri undir nafninu nýtni en nú til dags kallast það nýsköpun. Í þessu 

sambandi kveiktu minningakveikjur beggja kynslóða á ýmsum perum þar sem hin 

yngri voru búin að kynnast nýsköpunarmennt hjá Hjallastefnunni en hin eldri höfðu 

öll sannreynt nýtni á eigin skinni í einhverri mynd. Liggur hér fyrir að aðferðir og 

efnistök voru hið ágætasta byggingarefni í brúarsmíði milli kynslóðanna sem opnaði 

þeim innsýn inn í reynsluheim hvers annars. Að auki töldu hin eldri þennan vettvang 

gefa góða raun til að sporna við félagslegri einangrun og aðlögun við nútíma áskoranir 
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og hin yngri voru mjög ánægð með þá athygli og þolinmæði sem hin eldri sýndu 

þeim. Samböndin sem myndast af þessu tagi eru ekki þau sem myndast milli ættingja 

sem byggjast á ást og alúð og heldur ekki þau sem byggjast á umönnun og samúð - 

heldur byggjast þau á vinskap, virðingu, trausti og umhyggju. 

 Rúsínan í pylsuenda þessa verkefnis er tvímælalaust hið framúrskarandi og mjög 

svo óvænta framtak yngri kynslóðarinnar þegar hún tók frumkvæðið úr höndum 

leiðbeinandans og rak þar með endahnútinn á námskeiðið, það er þegar þau blésu til 

veislu fyrir vinkonur og vini af eldri kynslóðinni. Það er því greinilegt að brúun 

kynslóðabila er ekki einugis í þágu eldri kynslóðarinnar heldur leiddi það í ljós að 

börnin í okkar samfélagi hafa ekki síður ánægju og vilja til þess að mynda vinatengsl 

við eldri samborgara sína og verja með þeim tíma í starfi og leik. 

 

7 Umræður og lokaorð 
 Þegar horft er í baksýnisspegilinn og áhrif verkefnisins skoðuð má leiða að því 

líkur af jákvæðum undirtektum þátttakenda að tekist hafi að brúa kynslóðabil með 

áhrifaríkum aðferðum á skapandi, skemmtilegan og fræðandi hátt. 

 Þetta má meðal annars sjá á fylgni milli meginrannsóknarspurningar, 

undirspurninga og fræðilegs bakgrunns í tengslum við öll þau gögn sem söfnuðust í 

ferli smiðjanna svo sem PESTLE og SVÓT, kannanir, viðtöl, myndir. 

 Kynslóðabrúin byggir á því að beita fjölbreyttum aðferðum listgreinakennslu 

með skapandi og skemmtilegum hætti og vekja fólk til meðvitundar um sjálfbæra 

þróun. Hvetja þannig til aðgerða í anda sjálfbærni gagnvart umhverfi, náttúru 

samfélagi og menningu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) auk þess að veita innsýn í 

aðstæður og áskoranir, reynslu og upplifanir einstaklingsins þar sem höfð voru til 

hliðsjónar verkefni með svipuðum áherslum (kafli 3-2). 

 Forsendur sem hafðar voru að leiðarljósi í því sambandi eru meðal annars þær 

hvernig tíðarandinn, uppeldi og menntun er háð samfélagi hvers tíma sem er stöðugt 

að þróast og breytast með það fyrir sjónum að átta sig á þörfinni til þess að skilgreina 

einstaklinginn í samfélagi sínu fyrr og nú. Durkheim lagði í þessu sambandi áherslu á 

að atferli einstaklingsins og verðleikar hans skipta máli sem byggjast á menntun og 

félagslegum samskiptum (Gestur Guðmundsson, 2008). Í því ljósi var stuðst við 

skapandi námsaðferðir listgreinakennslunnar sem ýta undir táknbundin samskipti til 
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þess að deila reynslu í þágu sameiginlegrar þekkingar eins þeir Wittgenstein (2001) 

og Mead leggja áherslu á í kenningum sínum (Gestur Guðmundsson, 2008). 

 Verkefni tengd minningum reyndust árangursrík í ljósi þess að vekja 

einstaklinginn til meðvitundar og umhugsunar um eigin getu og setja sig í samhengi 

við einstaklinga af ólíkri kynslóð. Í því sambandi er mikilvægt að geta fjallað um og 

deilt menningarauði sínum og heimanmundi milli kynslóða svo hann glatist ekki 

heldur geti nýst samfélaginu áfram á jákvæðan og uppbyggilegan hátt líkt og 

Bourdieu (Gestur Guðmundsson, 2008) talar um. Dýpkun eigin þekkingar eflir 

sjálfsmynd og leggur þannig grunninn að auknu sjálfstæði og jákvæðu viðhorfi til 

þess að takast á við aðstæður og horfur hins dagleg lífs. Kynslóðabrúin grundvallast 

enn fremur af gagnrýnni uppeldis og kennslufræði þar sem lögð er áhersla á 

lýðræðisleg vinnubrögð og félagslegan jöfnuð sem leiðir af sér valdeflandi áhrif til 

einstaklinganna. Eða eins og Paulo Freire (1970) talar um í þessu sambandi að 

valdefling er afurð ígrundaðra athafna í þágu aukinna lífsgæða sem fjallar einnig um 

mikilvægi þess að tekið sé tillit til þeirra aðstæðna sem mótaðar eru af samfélagi hvers 

tíma sem endurspeglar það sem Kynslóðabrúin stendur fyrir. 

 Lítillæti eldri kvenna á eigin getu og kunnáttu kemur upp í hugann þegar talað er 

um valdeflingu og jafnrétti. Slíkt viðhorf á sér djúpar rætur í samfélögum líkt og fram 

kemur í rannsóknum Erlu Huldu Halldórsdóttur (kafli 2.6). Kynjamismunun er því 

miður enn við lýði og nær til allra kvenna eins og glöggt má sjá á launamisrétti 

kynjanna.  

 Námskeiðin voru  meðal annars kynjaskipt til þess að kanna hvort slíkra viðhorfa 

gætti meðal yngri kynslóða og hvort mismunandi áhryfa gætti í á valdefling milli 

kynja auk annara þátta sem snúa að samfélagslegu atferli. 

 Á þeim tíma sem á námskeiðinu stóð jókst skilningur þátttakenda á hugtökunum 

sjálfbærni og sjálfbær þróun og jókst jákvætt viðhorf til þeirra undir áhrifum frá efni 

og þeim aðferðum sem stuðst var við.  

 Samvinna og lausnaleit í vinnu þeirra með efnisveituna, í anda þess sem Dewey 

(1938) talar um þegar hann lét falla hin frómu orð leaning by doing, skerpti þannig á 

skapandi og gagnrýnni hugsun. Samvinnan þróaði og þroskaði áhuga þátttakenda og 

síðast en ekki síst breytti viðhorfum til hvers annars eða með öðrum orðum þá skildu 

kynslóðirnar hvor aðra betur eftir að hafa deilt reynslu og styrkleikum við þær 

aðstæður þar sem þátttakendur voru bæði í hlutverki leiðbeinandans og nemandans 

sem er einmitt í anda félagslegslegrar hugsmíðahyggju. Þar sem leiðbeinandi 
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námskeiðsins þjónaði því hlutverki að vera burðargrind og meðhjálpari í lausnarleit 

þeirra og námi undir áhrifum hugmynda Dewey (1938) Vygotsky (Daniels, 2005). 

Námskeiðið Kúnstin að kunna - listin að læra sýndi því fram á að þó svo grunnskólar 

séu enn ekki opnir fyrir námskeiðum af þessum toga eins og fram kemur í inngangi og 

SVÓT könnun. Þá er samfélagið og einstaklingar bæði af eldri og yngri kynslóðinni 

tilbúin til þess að endurnýja sig undir áhrifum listgreinakennslunnar. Hefur þessi 

reynsla kennt mér að nú er lag að hamra járnið á meðan það er heitt og halda ótrauður 

áfram að þróa og byggja þá kynslóðabrú sem lagt var upp með. 

 Eftir á að hyggja er margt sem ég hefði viljað breyta við framkvæmd 

verkefnisins. Þar ber einna helst að nefna þann þátt sem snýr að því að gefa 

þátttakendum góðan tíma í lok hvers tíma til umræðna. Til þess að geta farið yfir það 

sem gerst hafði í tímanum og ræða viðfangsefnin. Auk þess sem ég hefði viljað gefa 

efnisveitunni meira vægi og gefa þátttakendum kost á því að vera með í söfnun 

hennar. Ég tel að þessi atriði hefðu geta styrkt verkefnið til muna sér í lagi með tilliti 

til þess að ýta undir sambandsmyndanir sem voru til athugunar. Auk þeirra 

valdeflandi áhrifa sem það gæti haft í för með sér að fá að hafa ákvörðunarrétt í því 

hvað skal haft í efnisveitunni - og tek ég þann lærdóm með mér í næstu verkefni.  

 

7.1 Framtíðarsýn 

 Í ljósi þess að verkefnið hefur hlotið styrk hjá RANNÍS verður gerð bragarbót á 

þeim atriðum sem ég hefði viljað breyta. Ég mun til dæmis leggja meiri áherslu á 

efnisveitu í ljósi þess að í næsta verkefni er fyrirhugað að hún verði með því sniði að 

unnið verður nær eingöngu með fundinn efnivið. 

 Hugmyndin er að honum verði safnað í vettvangsferðum og hjá vistvænum 

fyrirtækjum svo eitthvað sé nefnt. En ef til þess kæmi að fjárfesta þyrfti í efnum þá 

væri leitast við að gera það með því að fara á nytjamarkaði hjálparsamtaka og leggja 

þannig eitthvað að mörkum til samfélagsins. 

 Það er einnig markmiði verkefnisins að hanna kerfi fyrir skapandi efnisveitu með 

það fyrir augum að leggja til leiðbeinandi umgengnis hefðir og venjur efnisveita og 

hvernig megi viðhalda þeim svo að sem flestir geti haft aðgang að henni. 

 Einnig sé ég góð tækifæri í hugmyndafræði samfélagslista í tengslum við 

verkefni af þessu tagi og stefni ég að því að reyna að endurspegla framkvæmd 

framtíðarverkefna með þeim hætti. 
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 Aukinheldur sé ég ekkert því til fyrirstöðu að opna megi stærri rifu á dyr 

grunnskólanna og bjóða eldri kynslóðinni inn sem stuðning við yngri kynslóðina í 

meira mæli en nú er gert. Annars vegar með lista- og nýsköpunarsmiðjum sem gæti 

létt á þunga dægradvala skólanna og hins vegar að bjóða þeim inn í listgreinastofur 

skólanna til þess að styðja þar við ungt og upprennandi listafólk. 

. 
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Fylgiskjöl 
Fylgiskjal A - Boðsbréf til þátttakenda A.1 - eldri og A.2 - yngri  

Fylgiskjal A.1 

 

Kæri viðtakandi 

 Ég heiti Magnús Gylfi Gunnlaugsson. Ég er iðnhönnuður að mennt og stunda nú 

meistaranám í listkennslu við Listaháskóla Íslands. Meistaraverkefni mitt snýr í örstuttu máli 

að því að finna vettvang til þess að brúa kynslóðabil og sameina kynslóðir með því að skapa 

aðstæður fyrir samtal og samvinnu. 

 Af því tilefni langar mig að bjóða þér að taka þátt í tilraunanámskeiði dagana þriðja, 

fimmta, tíunda og tólfta mars.  

Markmið námskeiðsins er að skapa grundvöll fyrir þátttakendur til þess að virkja styrkleika 

sína og deila þeim með öðrum - ásamt því að hlusta á sögur annarra kynnast styrkleikum 

þeirra með það að leiðarljósi að sameina þessa krafta á skapandi hátt í sameiginlegri 

listasmiðju. 

 Námskeiðið verður með því sniði að þeir ungu verða paraðir saman við þá sem eldri eru 

og gefst þátttakendum kostur á að ausa úr brunni visku sinnar - skiptast á reynslu - vekja 

forvitni og skerpa á skapandi hugsun.  

 Hér gefst þér tækifæri á því að hafa áhrif á unga og ómótaða einstaklinga og vera 

fyrirmynd þeirra á vegferð sinni til framtíðar - einskonar þekkingarveita eða reynslukynning. 

Samhliða því gefst þér tækifæri á að skyggnast inn í hugarheim þeirra sem yngri eru og 

kynnast því sem þau kunna og þeim áskorunum sem þau glíma við í dagsins önn. 

Hið fornkveðna „hvað ungur nemur gamall temur“ getur því hér hæglega snúist upp í 

andhverfu sína - með þeim jákvæðu formerkjum þó - að sá hinn eldri nemur hvað hinn yngri 

temur þannig að allir fara heim með eitthvað nýtt í farteskinu. 

 Um er að ræða fjögur skipti tveir klukkutímar í senn fyrstu tvær vikurnar í mars - eða 

eins og áður hefur komið fram - þriðjudaginn þriðja mars, fimmtudaginn fimmta mars, 

þriðjudaginn tíunda mars og fimmtudaginn tólfta mars mars frá klukkan 10.00 til 12.00 

 Hugmyndin er því sú að þú hugsir upp eitthvað af því sem þú hefur tileinkað þér á þínu 

ferðalagi um lífið og deilir þeirri þekkingu og upplifun með þeim sem yngri eru - sem gæti 

orðið að áhugakveikju hjá þeim. Það er að segja - benda þeim á þá steina sem þau geta svo 

velt við til þess að rannsaka betur hvað undir þeim liggur ef svo mætti að orði komast. Því 

væri bæði gaman og áhugavert ef þú gætir deilt einhverju af þeirri þekkingu sem býr með þér 

- með hinum yngri þátttakendum námskeiðsins - um leið og þú hlustar á upplifanir og 

reynsluheim þeirra. 
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 Námskeiðið fer fram í húsakynnum Listaháskóla Íslands við aLaugarnesveg númer 91 

(sjá nánar kortin hér að neðan) 

 
 Hér á næstu myndum má svo sjá hvar gengið er inn í bygginguna. Stofan sem við 

verðum í er á annarri hæð og verða merkingar innandyra sem vísa þér veginn merktar með 

heiti námskeiðsins Kúnstin að kunna - listin að læra  

 

 ... Hér er gengið inn...  

Ég hlakka til að sjá þig. 

Með fyrirfram þökk. 

Kær kveðja, Magnús Gylfi Gunnlaugsson / magnus13@lhi.is / sími: 896 7196 



 

 81 

Fylgiskjal A.2  

 

Kæri viðtakandi. 

 Ég heiti Magnús Gylfi Gunnlaugsson. Ég er iðnhönnuður að mennt og stunda nú 

meistaranám í listkennslu við Listaháskóla Íslands. Meistaraverkefni mitt snýr í örstuttu máli 

að því að finna vettvang til þess að brúa kynslóðabil og sameina kynslóðir með því að skapa 

aðstæður fyrir samtal og samvinnu. 

 Af því tilefni langar mig að bjóða þér að taka þátt í tilraunanámskeiði dagana annan, 

fjórða, níunda og ellefta mars.  

 Markmið námskeiðsins er að skapa grundvöll fyrir þátttakendur til þess að virkja 

styrkleika sína og deila þeim með öðrum - ásamt því að hlusta á sögur annarra kynnast 

styrkleikum þeirra með það að leiðarljósi að sameina þessa krafta á skapandi hátt í 

sameiginlegri listasmiðju. 

 Námskeiðið verður með því sniði að þeim ungu verður parað saman við þá sem eldri eru 

og gefst þátttakendum kostur á að ausa úr brunni visku sinnar - skiptast á reynslu - vekja 

forvitni og skerpa á skapandi hugsun.  

 Hér gefst þér tækifæri á því að hafa áhrif á einstaklinga eldri kynslóða til þess að setja 

örar samfélagsbreytingar í samhengi við þær áskoranir sem þið af yngri kynslóðinni eru að 

takast á við í ykkar daglega lífi svo að þeir einstaklingar geti á farsælan hátt aðlagast hröðum 

breytingum nútímans - því tímarnig breytast og mennirnir með - eins og máltækið segir. 

 Samhliða því gefst þér tækifæri á að skyggnast inn í hugarheim þeirra sem eldri eru og 

kynnast því sem þau hafa lært og upplifað á ferðalagi sínu um lífið. Hið fornkveðna „hvað 

ungur nemur gamall temur“ getur því hér hæglega snúist upp í andhverfu sína - með þeim 

jákvæðu formerkjum þó - að sá hinn eldri nemur hvað hinn yngri temur þannig að allir fara 

heim með eitthvað nýtt í farteskinu. 

 Um er að ræða fjögur skipti - tvo klukkutímar í senn fyrstu tvær vikurnar í mars - eða 

eins og áður hefur komið fram - mánudaginn annan mars, miðvikudaginn fjórða mars, 

mánudaginn níunda mars og miðvikudaginn ellefta mars frá klukkan 10.00 til 12.00 

 Hugmyndin er því sú að þú hugsir upp eitthvað af því sem þú hefur upplifa eða tileinkað 

þér á þínu ferðalagi um lífið og deilir þeirri þekkingu og upplifun með þeim sem eldri eru - 

sem gæti orðið að áhugakveikju hjá þeim. Það er að segja - benda þeim á þá steina sem þau 

geta svo velt við til þess að rannsaka betur hvað undir þeim liggur ef svo mætti að orði 

komast. Því væri bæði gaman og áhugavert ef þú gætir deilt einhverju af þeirri þekkingu sem 

býr með þér - með hinum eldri þátttakendum námskeiðsins - um leið og þú hlustar á 

upplifanir úr reynsluheimi þeirra. 
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 Námskeiðið fer fram í húsakynnum Listaháskóla Íslands við aLaugarnesveg númer 91 

(sjá nánar kortin hér að neðan) 

 
 Hér á næstu myndum má svo sjá hvar gengið er inn í bygginguna. Stofan sem við 

verðum í er á annarri hæð og verða merkingar innandyra sem vísa þér veginn merktar með 

heiti námskeiðsins Kúnstin að kunna - listin að læra  

 

 ... Hér er gengið inn...  

Ég hlakka til að sjá þig. 

Með fyrirfram þökk. 

Kær kveðja, 

Magnús Gylfi Gunnlaugsson / magnus13@lhi.is / sími: 896 7196 
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Fylgiskjal B - Kennsluáætlun  

Kennsluáætlun  

Kúnstin að kunna - listin að læra 

Leiðbeinandi: Magnús Gylfi Gunnlaugsson 

Þátttakendur dömur: 6 x aldur 67 til 80 ára - 12 x aldur 10 ára 

2. mars 2x klukkustundir - 4. mars 2x klukkustundir 

9. mars 2x klukkustundir - 11. mars 2x klukkustundir  

 

Þátttakendur herrar: 6 x aldur 67 til 80 ára - 12 x aldur 10 ára 

3. mars 2x klukkustundir - 5. mars 2x klukkustundir 

10. mars 2x klukkustundir - 12. mars 2x klukkustundir 

 

Markmið: 

Markmið námskeiðsins er að skapa grundvöll fyrir þátttakendur til þess að virkja 

styrkleika sína og deila þeim með öðrum - ásamt því að hlusta á sögur annarra kynnast 

styrkleikum þeirra með það að leiðarljósi að sameina þessa krafta á skapandi hátt í 

sameiginlegri lista- og nýsköpunarsmiðju. Þar verður unnið með gildi menntunar til 

sjálfbærni með tilliti til umhverfis-, náttúru-, og samfélagsþátta þar sem meðal annars 

verður stuðst við róttæka uppeldis- og kennslufræði (e. critical pedagogy), 

kennsluaðferðir byggðar á staðbundinni þekkingu (e. place based education og 

kennsluaðferðir minningaverkefna (e. memory based education). 

Sem stuðlar að því að kynslóðir geti sett breytingar samfélagsins í samhengi og 

aðlagast þeim á skynsaman og farsælan hátt með tilliti til samfélags - umhverfis og 

náttúru sem og að ala upp ábyrga einstaklinga til aðgerða - og aðlaga hina eldri að 

breyttum aðstæðum með tilliti til jöfnuðar milli kynslóða sem og innan þeirra. Það 

hefur í því skyni tvíþætt valdeflandi gildi þar sem lögð er áhersla á trú einstaklingsins 

á eigin getu. Að auki verður kannaður hvor greinanlegur munur sé milli kynslóða og 

milli kynja í atferslishegðun á námskeiðinu. 

 

Hæfniviðmið - að þátttakandi: 

 

• geti miðlað reynslu sinni og þekkingu milli kynslóða 

• geti komið fram við einstaklinga af ólíkri kynslóð á jafnréttis grundvelli  
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• geti stofnað til samtals og samvinnu við einstaklinga með ólíkan reynsluheim 

og unnið í hópi með þeim á lýðræðislegan hátt. 

• geti haft frumkvæði að þróun verkefna byggt á eigin styrkleikum og reynslu í 

samvinnu við einstakling með ólíka reynsluheima. 

• geti með viðfangsefnum síum túlkað sjálfbærni á fjölbreyttan hátt. Fjallað um 

vinnuferlið og greint frá hugmyndavinnu sem býr að baki. 

• geti nýtt sér efnisveitur og fundin efni sem uppsprettu að hugmyndum sínum 

 

Tími no.1 (2 x klukkustundir með 15 mínútna kaffihlé) 

Þema tímans: Nýtni og nýsköpun - Gamalt verður nýtt þegar gamalt er nýtt 

Helstu áherslur í tímanum:  Að deila styrkleikum, tenging milli kynslóða, 

endurhönnun (e. upcycling) í tensglum við sköpun, sjálfbærni og skapandi hugsun. 

Borðum hefur verið raðað í U-laga form Leiðbeinandi stillir upp ýmsum hlutum bæði 

gömlum og nýjum til þess að skapa áhugavert andrúmsloft  

 

Hvað gerir kennarinn í tímanum: 

Leiðbeinandi tekur hlýlega á móti þáttakendum  

Klukkan 10.00 -10.30 kynnir leiðbeinandi sig, ríður á vaðið og deilir með 

þátttakendum af habitus sínum og segir frá bakgrunni sínum með það fyrir sjónum að 

leggja áherslu á og skýra betur hvað felst í því að deila styrkleikum og reynslu með 

öðrum. Hann fléttar inn í þá umfjöllun efni tengdu listum, sjálfbærni og skapandi 

hugsun.  

Meðal umræðuefnis er gamall hægindastóll sem hann hefur gert upp og bólstrað. 

Hann sýnir þátttakendum reiðhjól sem hægt er að brjóta saman í tengslum við áhuga 

hans á nýstárlegri hönnun. Einnig sýnir hann þeim hvernig einfalt vírherðatré fékk 

nýtt hlutverk sem framlenging á rulsatunnulok í þeim tilgangi að manneskjan þurfa 

ekki að beygja sig til þess að opna og loka tunnunn.i En leiðbeinandi hefur mikinn 

áhuga á sjálfbærni sem leynist í listinni að endur hanna rusl og nytjahluti. Að auki var 

glærusýningu sem studdi betur við umjöllunina (glærupaki 1 Heimanmundur 

Magnúsar -  glærupakki 2 Nýtniog nýsköpun). 

Til þess að leggja áherslu á og tengja saman kynslóðirnar fjallaði leiðbeinandi um 

tenginguna á milli nýtni og nýsköpunar og velti því upp hvort að nægjusemi gæti 
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endurspeglað ánægjusemi sem fellst í því að gjörnýta hluti í stað neysluhyggjunnar 

sem við lifum og hrærumst í dag. 

 Næst á dagskrá er þátttökufyrirlestur (e. buzz - learning by talking), leiðbeinanda 

(Chambers, 2002) Tilgangurinn með honum er að hvetja þátttakendur til þess að 

tengja umræðuna við sjálfa sig, spyrja spurninga og eða segja frá einhverju úr eigin 

reynslubanka og taka þannig virkan þátt í fyrirlestrinum. 

Klukkan 10.30 -11.00:  Fer leiðbeinandi með þátttakendum í leik sem hann kýs að 

kalla samskiptavefurinn (e. Spider Web Game) („Great Training“, e.d.)til þess hrista 

hópinn saman, liðka málbeinin og kynnast örlítið betur. Leikreglur eru þær að 

myndaður er stór hringur og byrjar einn úr hópnum með myndarlegan hnykil á hendi. 

Sá sem er með hnykilinn byrjar á því að kynna sig með nafni , passar sig að halda 

þéttings fast í enda hans og kastar honum til einstaklings af eigin vali. Sá sem fær 

hnykilinn í hendur á einnig að kynna sig með nafni - halda í garnið og kasta honum 

áfram og svo kolla af kolli þar til allir hafa sagt til nafns og halda í garnið. Næsta skref 

leiksins er að taka nýjan hnykil í öðrum lit og hefja sama ferli og áður en gæta þess að 

halda alltaf í garnið úr fyrri hnyklinum. Í þetta sinn segja þátttakendur frá einu 

áhugamáli um leið og þeir kasta hnyklinum á milli sín. Í þriðju kasthrinunni skal 

notaður hnykill í enn öðrum lit þar sem þátttakendur geta sagt frá uppáhalds matnum. 

Þannig hefur myndast net úr garninu sem hefur krossast fram og til baka milli 

þátttakenda sem mætti kalla samskiptanet sem hjálpar fólki meðal annars að læra nöfn 

hvors annars. Þessu má halda áfram eins lengi og garn, vilji og tími gefst til. 

11.00 - 11.15 Kaffihlé 

11.15 - 12.00  Leiðbeinandi gerir áhugasviðskönnun líkt og hann gerði þegar hann 

fundaði með hópunum fyrir smiðjurnar. Hann gengur á línuna og leyfir hverjum og 

einum að segja frá styrkleikum sínum, áhugamálum sem og sýnishorn af 

heimanmundi sem þeir komu með. Hann tekur fram að það sem skrifað sé á töfluna sé 

ekki meitlað í stein. Einnig hvetur leiðbeinandi alla til þess að hlusta á það sem aðrir 

hafa að segja til þess að sjá hvort að það vekji áhuga þeirra. Enn fremur er tekið fram 

að enginn skylda sé að tjá sig. Skráningin er til þess að kortleggja áhugasvið 

þátttakenda meðal annars til þess að auðvelda hópaskiptingar byggðar á 

sameiginlegum áhuga.Í lok tímans biður leiðbeinandi þátttakendur að koma með hlut 

eða mynd með sér í næsta tíma sem verður utangspunktur í umræðum.Tilgangurinn er 

að skapa gott andrúmsloft og hrista hópinn saman . Hann útskýrir því næst að skipt 
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verði í hópa þar sem yngri kynslóðin miðlar umfjöllun sinni til hinnar eldri og svo 

hinir eldri til þeirra sem yngri eru. 

Ef tími gefst til eftir að skráningu lýkur hvetur leiðbeinandi til umræðna um 

áhugasviðskönnunina og gefur þátttakendum tækifæri á því að tjá sig um hvað það var  

vakti áhuga þeirra úr ranni annarra. Leiðbeinandi afhendir þáttakendum blað þar sem 

þeir fylla inn nafn, aldur og örstutta lýsingu á sjálfum sér . Þessu eiga þeir að skila 

áður en námskeiði lýkur. Tilgangurinn er að sjá hvort greinanlegur munur er á milli 

kynslóða og kynja á því hvernig einstaklingurinn lítur á sig. 

12.01: Leiðbeinandi kveður þáttakendur með handabandi og minnir þá á að koma með 

hlut sem tengist minningu þeirra í næsta tíma. 

 

Hvað gera þátttakendur í tímanum: 

Þátttakendur mæta til leiks með hugmynd um það sem þá langar til að fjalla um og 

deila með hinum. Þeir eru hvattir til að vera virkir í hlustun með því að fylgjast með 

fyrirlestri og glósa. Vera virk í umræðu og rétta upp hönd ef þau vilja tjá sig um efnið 

eða vilja nánari útskýringar. Þátttakendur taka þátt í áhugasviðskönnun og greina fá 

styrkleikum sínum og reynslu. Ef tími gefst til ræða þeir um hvað þeim finnst 

áhugavert í áhugasviðskönnun tímans. 

 

Hugsanleg vandamál: 

a) Að þátttakendur vilji ekki tjá sig um eigin styrkleika 

b) Að kynslóðabilið valdi skilningsleysi eða misskilnings 

c) Að þátttakendur mæti ekki  

d) Að þátttakendum leiðist 

 

Mögulegar lausnir: 

a) Leiðbeinandi hvetur þá sem ekki vilja tjá sig til þess að hlusta á hina og tala við sig 

eftir tíma ef vilji er til staðar. 

b) Leiðbeinandi reynir eftir fremsta megni að útskýra og leiðrétta skilningsleysi og 

misskilning milli kynslóða ef þátttakendur ráða ekki fram því sjálfir.  

c) Leiðbeinandi hefur samband við þá sem ekki komust af einhverjum ástæðum og 

kannar aðstæður og horfur. Ef hann/hún ætlar að mæta í næsta tíma þá greinir 

leiðbeinandi frá því sem gerst hefur og hvetur fólk til þess að hafa ekki áhyggjur af 

því að hafa misst af fyrsta tíma.  
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d) Leiðbeinandi reynir að brjóta upp þær aðstæður ef þátttakendum leiðist með 

áhugakveikju eins og  myndböndum um listir og sjálfbærni eða með því að fara í aðra 

leiki.  

 

Tími no.2 (2 x klukkustundir með 15 mínútna kaffihlé) 

Þema tímans: Kennd þú mér og ég kenni þér - mynningarkveikjur 

Hvað gerir leiðbeinandi fyrir tímann: 

Leiðbeinandi er búinn að fara yfir og lesa áhugasviðskönnunina og skipta 

þátttakendum í þrjá hópa. Búið var að para saman tveim af eldri kynslóðinni við fjóra 

af hinni yngri einnig var búið að stilla upp þremur stöðvum, (borðum og stólum), eina 

fyrir hvern hóp. 

Hvað gerir leiðbeinandi í tímanum: 

Klukkan 10.00 - 10.15: Leiðbeinandi tilkynnir þátttakendum hópaskipan - rifjar upp 

frá því í síðasta tíma að hann bað alla um að koma með hlut eða myndir tengdum 

umfjöllunarefni og minningum um hann. Því næst útskýrir hann fyrirkomulag tímans 

sem er á þann veg að fyrir kaffihlé eiga hinir yngri að stýra umræðunni með því að 

fjalla um og sýna það sem þeir höfðu í pokahorninu. Eftir kaffihlé var svo komið að 

hinum eldri að gera slíkt hið sama. Enn fremur hvetur hann til þess að þátttakendur 

punkti niður og skissi hjá sér hugmyndir að hugsanlegum viðfangsefnum tengdum 

umræðunum. Hér er lögð megin áhersla á jöfnuð milli kynslóða og lýræðisleg 

vinnubrögð, sambandsmyndandir milli kynlsóðanna, og hæfni til þess að miðla milli 

kynslóða. 

Klukkan 10.15 - 11.00: Leiðbeinandi gefur yngri kynslóðinni orðið sem stýrir 

umræðum og kemur með hugmyndir að mögulegum verkefnum tengdum eigin 

reynslu. 

11.00 - 11.15 Kaffi hlé 

Klukkan 11.15 - 12.00: Leiðbeinandi gefur eldri kynslóðinni orðið stýrir umræðu og 

kemur með hugmyndir að mögulegum verkefnum tengdum eigin reynslu. 

12.01 Leiðbeinandi kveður þáttakendur með handabandi og hvetur þá til þess að skrá 

niður hugmyndir sem kunnu að kvikna hjá þeim svo þær falli ekki í gleymskunnar dá. 

 

Hvað gera þátttakendur: 

Þátttakendur eiga að hafa valið sér að minsta kosti eitt viðfangsefni til þess að fjalla 

um og hafa með sér hlut til stuðnings eða mynd til þess að skapa umræður og geta 
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miðla mynningum og fróðleik til eldri/yngri kynlóðarinnar. Þátttakendur fara í hópa 

og samstarf þeirra hefst  

 

Hugsanleg vandamál: 

a) Að þátttakendur komi ekki undirbúnir í tímann. 

b) Að nemendur hafi ekki skilið hvað felst í því deila reynslu og þekkingu til þeirra 

sem eru af ólíkum reynluheimi. 

c) Að hópar hafi ekki náð vel saman 

d) Að þátttakendur mæti ekki í tíma 

 

Mögulegar lausnir: 

a) Leiðbeinandi aðstoðar til dæmis með því að finna mynd á veraldarvefnum. 

b) Leiðbeinandi getur sýnt myndbönd af gömlum eða nýjum tímum máli sínu til 

stuðnings. 

c) Leiðbeinandi leyfir þátttakendum að skipta um hóp ef að ekki gengur vel í þeim 

sem þeir eru þegar í 

d) Leiðbeinandi biður kennara sem komu með börnum Hjallastefnunnar að fylla í 

skarðið eða leiðbeinandi gerir það sjálfur. Leiðbeinandi hefur samband við þann sem 

ekki mætti og kannar aðstæður og horfur. Útskýrir hvað gerðist í tímanum og hvetur 

fólk til þess að mæta næst. 

 

Tími 3 (2 x klukkustundir með 15 mínútna kaffihlé) 

Þema tímans: Gagnrýnin hugsun eða gúgglrýnin hugsun - hugmyndavinna 

Hvað gerir leiðbeinandi í tímanum: 

Borðum og stólum hefur aftur verið raðar í U-lagað form. Leiðbeinandi hefur stillt  

upp efnisveitu sem nota skal í viðfangsefni með það fyrir sjónum að 

sköpunarkrafturinn sé sprottin af efninu samhliða sjálfsprottnum hugmyndum 

tengdum umræðum sem fóru fram í tíma 2.  

 

Klukkan10.00 - 10.45: Leiðbeinandi hefur tímann á þátttöku fyrirlestri - eða buzz 

fyrirlestri eins og í fyrsta tíma (Chambers, 2002). Efni fyrirlestrarins er ígrundun og 

gagnrýnin hugsun, skilgreining á sjáfbærri þróun, og loks kveikjur fyrir 

hugmyndavinnu þá sem liggur fyrir í þessum tíma með tilvísan í samtíma listamenn 

og stefnu upcyclig aðferðarinnar. 
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Klukkan10.45 - 11.00: Leiðbeinandi fer með þátttakendum í leikinn Þekkir þú 

nágranna þinn?. Allir mynda stóran hring, leikreglur eru útskýrðar, („Leikja 

vefurinn“, 2013.) og leikurinn leikinn fram til kaffihlés. 

11.00 - 11.15 Kaffihlé 

Á meðan þátttakendur sötra te sitt í hálfleik breytir leiðbeinandi uppröðun í stofunni. 

Hann stillir aftur upp þremur stöðvum - eina fyrir hvern hóp - líkt og í tíma tvö - og 

raðar efnisveitu þannig að hún er eins og stórt hlaðborð veitinga sem bíða þess að 

þátttakendur gæði sér á í hugmyndavinnu sinni. 

Klukkan11.15 - 11.50 Hugmyndavinna, (e. brainstorming), hefst með því að 

leiðbeinandi leggur áherslu á það við þátttakendur að lokaafurð viðfangsefna þeirra sé 

ekki aðalatriðið í smiðjunni heldur er það samvinna þeirra og vinnuferlið sem lögð er 

áhersla á. Hann hvetur til tilraunastarfsemi með efnið og umfram allt að vera ekki 

feimin við notkun þess heldur láta ímyndunaraflið ráða för með hjálp efnisveitunnar. 

Skissa, og skirfa hjá sér hugmyndir í samvinnu við hópinn og velja svo að minsta 

kosti eina hugmynd til þess að vinna í sameiningu. Leiðbeinandi aðstoðar hópana að 

koma sér í gang ef þess þarf og fylgist með gangi mála. 

Klukkan 11.50 - 12.00: Leiðbeinandi safnar saman öllum hugmyndum sem urðu til í 

tímanum, flokkar það eftir hópum og tekur frá það efni sem hóparnir hafa komið sér 

saman um að nota á þessu stigi málsins. Hann hvetur hópana til þess að skoða hvað 

hinir hafa verið að gera og vera opin fyrir umræður  

12.01 Leiðbeinandi kveður þátttakendur með handabandi og leggur enn á það áherslu 

að skrá eða skissa hjá sér þær hugmyndir sem kunna að spretta upp. 

 

Hvað gera þátttakendur: 

Þátttakendur taka þátt í þátttökufyrirlestri ef þeir vilja. Rétta upp hönd til merkis um 

þáttökuvilja og tjá sig opinskátt um þau málefni sem eru til umræðu eða sögum úr 

eigin reynslubanka. Að fyrirlestri loknum fara þeir í leik til þess að liðka sig aðeins 

fyrir sellufund tímans. Á hugmyndafundi með hópi sínum leitast þau við að fá 

hugmyndir að viðfangsefnum með hjálp efnisveitu staðarins. Ef þeim vantar aðstoð þá 

leita þau til leiðbeinanda. 

 

Hugsanleg vandamál:  

a) Að samstarf gangi illa  

b) Að framköllun hugmynda standi á sér 
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c) Að þátttakendur þori ekki að nota efni efnisveitunnar af hræðslu við að eyða því í 

vitleysu 

d) Að þátttakandi mæti ekki í tímann. 

 

Mögulegar lausnir: 

a) Leiðbeinandi leitast við að finna tengingu og sameiginlega fleti hjá hópmeðlimum 

eða reynir við að breyta hópaskipan ef samstarf gengur illa. 

b) Leiðbeinandi aðstoðar þátttakendur við að rannsaka efnisveituna og hvetur þá 

einnig til þess að notfæra sér bækur, tímarit og veraldarvefinn til þess að finna 

kveikjur að hugmyndum. 

c ) Leiðbeinandi úrskýrir fyir þátttakendum að hér sé um að ræða efni sem væri 

hársbreidd frá ruslahaugnum og því engin hætta á að þeir væri skaðabótaskyldir ef að 

efnið mundi skemmast við tilraunastarfsemi þeirra í krafti sköpunar. 

d) Leiðbeinandi biður kennara sem komu með börnum Hjallastefnunnar að fylla í 

skarðið eða leiðbeinandi gerir það sjálfur. Leiðbeinandi hefur samband við þann sem 

ekki mætti og kannar aðstæður og horfur. Útskýrir hvað gerðist í tímanum og hvetur  

fólk til þess að mæta næst. 

 

Tími 4 (2 x klukkustundir með 15 mínútna kaffihlé) 

Þema tímans: Efniviðurinn sem uppspretta- sköpunargleði 

Hvað gerir leiðbeinandi í tímanum: 

Skipulag stofunnar er með svipuðum hætti og í tíma þrjú en með þeirri undantekningu 

að stólum hefur verið raðað fyri framan sýningartjald sem þar er. 

Klukkan10.00 - 10.15: Leiðbeinandi fer með þátttakendum í leikinn Zipp, Zapp, 

Boing. Allir sem treysta sér til að vera með mynda stóran hring, leikreglur eru 

útskýrðar, („Youth Space“, e.d.). 

 

Kæukkan 10.15 - 10.20:  Leiðbeinandi sýnir þátttakendum stutt myndband þar sem 

áherslan er á mikilvægi þess að snúa ekki baki við leikgleðinni (Jepson, 2013) og enn 

fremur mikilvægi þess að vinna með minningar sínar sem eru stór hluti þeirra 

heimilda sem til eru um sjálfið okkar og heimanmund. 

Klukkan 10.15 - 11.00: Leiðbeinandi hefur helgað því sem eftir lifir tímans í 

vekefnavinnu þar sem hann fylgist með og aðstoðar þátttakendur við vinnu sína  

11.00 - 11.15 Kaffihlé 
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Klukkan 11.15 - 11.45 :Verkefnavinna heldur áfram og leiðbeinandi aðstoð við 

úrvinnslu og frágang viðfangsefna. 

Klukkan 11.45 - 12.00: Verkefnavinnu lýkur og leiðbeinandi ræðir stuttlega um verk 

hópanna og hugmyndir. Í lok tímans tilkynnir hann þeim þá viðbót við smiðjuna að 

haldinn verður aukatími eða sýning á verkum þeirra þar sem þau fá tækifæri til þess 

að greina nánar frá og kynna verk sín. Leiðbeinandi greinir frá stund og stað og 

gengur úr skugga um að allir hafi kost á því að mæta. 

 

Hvað gera þátttakendur: 

Þátttakendur vinna með hópum sínum að viðfangsefnum til lok tímans.  

 

Hugsanleg vandamál:  

a) Að samvinna gangi illa í hópum 

b) Að hugmydnavinna hafi ekki skilað árangri 

c) Að þátttakendur ná ekki að ljúka við viðfangsefni sín 

d) Að þátttakandi mæti ekki í tímann. 

 

Mögulegar lausnir: 

a) Leiðbeinandi leitast við að finna tengingu og sameiginlega fleti hjá hópmeðlimum 

eða reynir við að breyta hópaskipan ef samstarf gengur illa. 

b) Leiðbeinandi aðstoðar þátttakendur við að rannsaka efnisveitu og hvetur þá einnig 

til þess að notfæra sér bækur, tímarit og veraldarvefinn til þess að finna kveikjur að 

hugmyndum. Hann leggur áherslu á að lokaafurð viðfangsefna þeirra sé ekki megin 

atriði heldur er það hugmyndavinnan, samstarfið og ferlið sem er í forgrunni. 

c ) Leiðbeinandi reynir að fremsta megni að aðstoða við framkvæmdina. Hann gefur 

tækifæri á því að halda vinnunni áfram eftir tímann fyrir þá sem það vilja. 

d) Leiðbeinandi biður kennara sem komu með börnum Hjallastefnunnar að fylla í 

skarðið eða leiðbeinandi gerir það sjálfur. Leiðbeinandi hefur samband við þann sem 

ekki mætti og kannar aðstæður og horfur. Útskýrir hvað gerðist í tímanum og hvetur 

þá til þess að mæta í viðbótartíma. Leggur áherslu á að viðkomandi hafi ekki áhyggjur 

af því að hafa ekki getað tekið þátt í öllu ferlinu og útskýrir að hann var hluti af 

heildinni og því mikilvægur sem slíkur.  
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Tími 5 - viðbótartími (1 x klukkustundir og kaffisamsæti á eftir) 

Hvað gerir leiðbeinandi í tímanum: 

Leiðbeinandi hefur boðið þátttakendum að koma á sýningu verka sinna og hvetur þá 

til þess að bjóða með sér vinum og vandamönnum. Hann stillir upp verkum hópanna í 

kaffiaðstöðu listkennsludeildar skólans og reynir að líkja eftir raunverulegri 

listasýningu. Hann tekur á móti gestum og stjórnar umræðum um verkin með 

hópunum og sýningargestum. Að umræðum loknum býður hann til kaffisamsætis og 

slítur smiðju formlega og þakkar öllum fyrir þátttökuna. 

 

Kennslugögn námskeiðsins 

3 x glærukynningar og Youtube myndskeið, Efnisveita ætluð sem uppspretta í 

hugmyndavinnu og einnig til nota við framkvæmd og útfærslu viðfangsefna. Verkfæri 

af öllum stærðum og gerðum svo sem saumavél, loftheftari, rafmagnssög, pennslar, 

litir og fleira í þeim dúr. 

Hinir ýmsu hversdagslegu hlutir sem kennari kemur með sem gagnast við sýnikenslu 

svo nemendur geti handleikið og glöggvað sig nánar á nýtni og nýsköpunargildum 

þeirra. 

 

Matsgögn námskeiðisins 

Til greiningar námskeiðsins verður stuðst við þau gögn sem urðu til í ferli 

verkefnisins. Meðal gagna eru ritaðar dagbækur, hljóð- og myndbandsupptökur, 

ljósmyndir, viðtöl við þátttakendur, upplýsingablöð um þátttakendur og 

spurningalistar. 
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Fylgiskjal C - Spurningalisti C.1 - eldri og C.2 - yngri  

Fylgiskjal C.1 

Spurningalisti venga námskeiðsins Kúnstin að kunna - listin að læra. 

Enginn þátttakenda verður nafngreindur í tengslum við verkefnið og það á einnig við 

um þessara spurninga . Þér er frjálst að svara en gaman væri að vita hvað þér finnst. 

Kær kveðja, 

Magnús. 

 

Svara skal spurningum með  a - b - c eða d eftir því sem við á. 

 a) ekkert  b) lítið  c) mikið  d)  mjög mikið 

 

1.  Upplifðir þú ánægju í samskiptum við yngri kynslóðina? 

 a b c d 

 

2.  Fannst þú fyrir neikvæðu viðhorfi þeirra yngri gagnvart þínum aldri? 

 a b c d 

 

3.  Fannst þú fyrir óöryggi á einhvern hátt þegar þú varst innt / inntur eftir eigin 

 styrkleikum og getu í upphafi námskeiðsins? 

 a b c d 

 

4.  Fannst þú fyrir óöryggi á einhvern hátt þegar þú varst beðin(n) um að miðla og  

 eða deila þekkingu og reynslu milli kynslóða? 

 a b c d 

 

5.  Fannst þér þú ná til yngri kynslóðarinnar með þeim vísdóm sem þú hafðir  fram 

að færa - það er að segja - upplifðir þú skilning við það að miðlað og  deila af 

þekkingu þinni til þeirra? 

 a b c d 

 

6.  Hafði námskeiðið valdeflandi áhrif á trú þína á eigin getu? 

 a b c d 
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7.  Upplifðir þú tilhlökkun að mæta til leiks þegar leið á námskeiðið? 

 a b c d 

 

8.  Hafði námskeiðið þau áhrif að þú enduruppgötvaðir hæfileika sem þú varst 

 búin(n) að gleyma eða gefa upp á bátinn? 

 a b c d 

 

9.  Uppgötvaðir þú hjá þér nýja hæfileika á námskeiðinu? 

 a b c d 

 

10.  Kveiktu börnin áhuga þinn á einhverju nýju í samskiptum þínum við þau?  

 a b c d 

 

11.  Telur þú að námskeið af þessu tagi geti verið gagnleg í að brúa kynslóðabil? 

 a b c d 

 

12.  Upplifðir þú jöfnuð milli kynslóða og að líðræðislegum vinnubrögðum hafi 

 verið beitt í samtali og samvinnu ykkar? 

 a b c d 

 

13.  Hefur námskeiðið haft einhver áhrif á áhuga þinn og virkni í listum og 

 sjálfbærni? 

 a b c d 

 

14.  Var framsetning og námsefni leiðbeinanda skýr? 

 a b c d 

 

15.  Er það þín tilfinning að námskeiðið hefði mátt vera lengra? 

 a b c d 

 

16. Hvað fannst þér skemmtilegast? 

 

 

17. Ef þér þótti eitthvað miður skemmtilegt - hverju hefðir þú viljað breyta? 
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Fylgiskjal C.2 

Spurningalisti venga námskeiðsins Kúnstin að kunna - listin að læra. 

Einginn þátttakenda verður nafngreindur í tengslum við verkefnið og það á einnig við 

um þessara spurninga . Þér er frjálst að svara en gaman væri að vita hvað þér fannst. 

Kær kveðja, 

 Magnús. 

 

Svara skal spurningum með  a - b - c eða d eftir því sem við á. 

 a) ekkert  b) lítið  c) mikið  d)  mjög mikið 

 

1.  Upplifðir þú ánægju í samskiptum við eldir kynslóðina? 

 a b c d 

 

2.  Fannst þú fyrir neikvæðu viðhorfi þeirra eldri gagnvart þínum aldri? 

 a b c d 

 

3.  Fannst þú fyrir óöryggi á einhvern hátt þegar þú varst innt / inntur eftir eigin 

 styrkleikum og getu í upphafi námskeiðsins? 

 a b c d 

 

4.  Fannst þú fyrir óöryggi á einhvern hátt þegar þú varst beðin(n) um að miðla og  

 eða deila þekkingu og reynslu milli kynslóða? 

 a b c d 

 

5.  Fannst þér þú ná til eldri kynslóðarinnar með þeim vísdóm sem þú hafðir  fram 

að færa - það er að segja - upplifðir þú skilning við það að miðlað og  deila af 

þekkingu þinni til þeirra? 

 a b c d 

 

6.  Hafði námskeiðið valdeflandi áhrif á trú þína á eigin getu? 

 a b c d 

 

7.  Upplifðir þú tilhlökkun að mæta til leiks þegar leið á námskeiðið? 

 a b c d 



 

 96 

 

8.  Hafði námskeiðið þau áhrif að þú enduruppgötvaðir hæfileika sem þú varst 

 búin(n) að gleyma eða gefa upp á bátinn? 

 a b c d 

 

9.  Uppgötvaðir þú hjá þér nýja hæfileika á námskeiðinu? 

 a b c d 

 

10.  Kveiktu eldir kynslóðin áhuga þinn á einhverju nýju í samskiptum þínum 

 við þau?  

 a b c d 

 

11.  Telur þú að námskeið af þessu tagi geti verið gagnleg í að brúa kynslóðabil? 

 a b c d 

 

12.  Upplifðir þú jöfnuð milli kynslóða og að líðræðislegum vinnubrögðum hafi 

 verið beitt í samtali og samvinnu ykkar? 

 a b c d 

 

13.  Hefur námskeiðið haft einhver áhrif á áhuga þinn og virkni í listum og 

 sjálfbærni? 

 a b c d 

 

14.  Fannst þér framsetning og markmið leiðbeinanda skýr? 

 a b c d 

 

15.  Er það þín tilfinning að námskeiðið hefði mátt vera lengra? 

 a b c d 

 

16. Hvað fannst þér skemmtilegast? 

 

 

17. Ef þér þótti eitthvað miður skemmtilegt - hverju hefðir þú viljað breyta? 
 


