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Meistaranám í listkennslu  

 

 

            Börn í tómarúmi 

                       Listasmiðjur með hælisleitandi börnum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til M.Art.Ed-gráðu í listkennslu  
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Ritgerð til M.Art.Ed-gráðu í listkennslu 10 einingar  

Ásdís Kalman Kt.: 310364-7549 
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 III 

Útdráttur 

Meistaraverkefnið ,,Börn í tómarúmi“ er byggt á listasmiðjum sem ég hélt í samstarfi við 

Rauða kross Íslands og Þjóðminjasafn Íslands. Listasmiðjurnar fóru fram í húsnæði Rauða 

krossins. Þátttakendur voru hælisleitandi börn og ungmenni staðsett á stór-

Reykjavíkursvæðinu. Fyrri hluti ritgerðarinnar fjallar um fyrri reynslu mína sem kennari og 

listamaður sem hefur nýst mér við gerð smiðjunnar á meðan seinni hlutinn fjallar um 

smiðjurnar sjálfar og fræðin sem liggja til grundvallar. Markmið smiðjanna var þríþætt: Í 

fyrsta lagi að skapa aðstæður til að virkja og hvetja unga hælisleitendur til að tjá sig í 

myndrænu formi án orða og í öðru lagi að bjóða þátttakendunum að taka þátt í 

Barnamenningarhátíð með því að setja upp sýningu í Þjóðminjasafninu. Í þriðja lagi var 

markmiðið var að halda sýningu í sambandi við Barnamenningarhátíð og þar með gera börnin 

sýnilegri í nærsamfélaginu, gefa smá innsýn á hagi þeirra og vekja áhuga og umræðu um 

málefni barna á flótta. Með því að gefa þeim rödd á þennan hátt skapaðist forsenda til 

valdeflingar.  

Markmið þessa verkefnis er að sýna fram á að reynsla þessara einstaklinga skiptir máli. Því 

vildi ég gefa þeim tækifæri til að taka þátt í þessu verkefni á sínum forsendum.  
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Abstract 

This subject of this thesis is based on my experience of holding an art workshop in 

collaboration with the Red Cross and the National Museum of Iceland for young asylum 

seekers. The workshops were held in the facilities of the Red Cross. The participants were 

asylum seeker children and youths in the Reykjavík capital area. The project is divided in two 

parts. The first one is about my previous experience as an artist and teacher. The experiences 

of those two working fields have been used for constructing the workshops. The second part 

is about the workshop and the educational theories and pedagogy the project is based on. The 

objectives of the workshops were threefold: 1. To engage young asylum seekers in artistic 

expression without words (most of the children speak languages other than Icelandic or 

English). 2. Through the exhibition, provide them with the opportunity to exhibit their work 

during the Children’s Culture Festival. 3. Make the children more visible in local society. The 

hope was that visitors would gain a little insight into the lives of these children and will be 

interested to learn more about the topic of child asylum seekers. The second wish was that the 

children themselves would feel empowered with participating.   
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Formáli 

 

Hugmyndin að listasmiðjum með hælisleitandi börnum og ungmennum kemur í  

í raun sem beint framhald af kennslu minni og starfi við myndlist undanfarin ár. Ég hef ávallt 

tekið inn umræðu um gildi, siðfræði og samfélög í bland við listkennslu. Þannig hefur verið 

hægt að skoða samfélagið okkar, menningararf, eiga samtal um jafnrétti og tengja gerð 

listaverka barnanna beint við umhverfismennt. Vorið 2016 vann ég með verkefni í skólanum 

sem ég vann út frá Hávamálum þar sem gildin vinátta og gestrisni voru höfð að leiðarljòsi. 

Hugmyndin gekk út á það að tengja umræðuna um flóttamenn sem voru þá mjög áberandi í 

fjölmiðlum við gömul gildi og láta börnin útfæra verk sem endurspegluðu þeirra hugmyndir 

um gestrisni. Verkin voru sýnd í Safnahúsinu í tengslum við Barnamenningarhátíðin. Seinna 

um haustið hafði Þjóðminjasafnið samband við mig af fyrra bragðið og óskaði eftir samstarfi 

fyrir næsta ár um svipað viðfangsefni. Rauði kross Íslands kom svo í Listkennsludeild 

Listaháskólans sama haust og kynnti fyrir okkur möguleikann á að vinna beint með 

hælisleitendum. Þannig skapaðist samtalið og útfærslan um smiðjurnar.  

Leiðbeinendur mínir voru Ásthildur B. Jónsdóttir og Ellen Gunnarsdóttir og vil ég færa þeim 

bestu þakkir fyrir uppbyggilega leiðsögn, hvatningu og góða yfirsýn. Eins vil ég þakka 

samstarfið og traustið frá Rauða kross Íslands, Þjóðminjasafni Íslands og þátttakendunum frá 

ýmsum löndum. Bestu þakkir fær Birna Matthíasdóttir fyrir að stappa í mig stálinu og faglega 

ráðgjöf. Maðurinn minn,  Daníel Niddam og fjölskyldan mín fær ástarþakkir fyrir að vera 

alltaf til staðar.  

Bestu þakkir til Sólveigar Jónasdóttir fyrir gerð kraftaverks við yfirlestur. 
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1 Inngangur 

Þetta meistaraverkefni byggir á vinnusmiðjum sem unnin var með ungum hælisleitendum í 

Reykjavík í samvinnu við Rauða kross Íslands. Markmiðið með smiðjunni var þríþætt: Í fyrsta 

lagi að skapa aðstæður til  að virkja og hvetja unga hælisleitendur til að tjá sig í myndrænu 

formi án orða þar sem flest barnanna tala önnur tungumál en ensku eða íslensku og í öðru lagi 

að bjóða þeim að taka þátt í Barnamenningarhátíð, með því að setja upp sýningu í 

Þjóðminjasafninu. Í þriðja lagi var markmiðið að finna leið til að gera börnin sýnileg í 

nærsamfélaginu og gefa smá innsýn í hagi þeirra og vekja áhuga og umræðu um málefni 

barna á flótta. Með því að gefa þeim rödd á þennan hátt gafst forsenda til valdeflingar.  

Hælisleitendur og flóttamenn eru fólk sem hefur farið af stað að heiman til að flýja erfiðar 

aðstæður og stríð. Við það að verða hluti af þessum hópi sem kallast flóttamenn hætta þau að 

verða einstaklingar og verða hluti af stærri hópi sem vestræn ríki líta á sem vandamál og 

virðast eiga erfitt með að höndla. Flóttamenn á Íslandi aðhyllast ólík trúarbrögð og menning 

þeirra er fjölbreytt. Þegar til Íslands er komið er reynsla og aðstæður þeirra bræddar saman og 

allt sett í einn flokk, það er „flóttamenn“. 

Markmið þessa verkefnis er að sýna fram á að reynsla þessara einstaklinga skiptir máli. Því 

vildi ég gefa þeim tækifæri til að taka þátt í þessu verkefni á sínum forsendum. Í verkefni eins 

og þessu þarf ekki talað mál til að láta í sér heyra. 

Verkefninu var einnig ætlað að fræða almenning um hagi hælisleitanda og með því móti 

minnka fordóma. Sýningunni á afrakstri vinnusmiðjunnar var ætlað að minna á þetta 

mikilvæga málefni og skapa umræðuvettvang um börn á flótta ásamt því að gefa forsendur til 

til samkenndar og leita eftir viðbrögðum frá þátttakendum og samfélaginu. 

Málefni innflytjenda eru mér hugleikin þar sem ég hef reynt það á eigin skinni að tilheyra 

innflytjendahópi. Ég fæddist í norður Svíþjóð, í borg sem heitir Umeå árið 1964 og er barn 

númer sjö úr átta systkinahópi. Foreldrar mínir fluttu frá Íslandi árið 1956. Pabbi minn var 

læknir og varð að fara erlendis til að komast í sérnám. Á þessum árum var mikill 

húsnæðisskortur í Reykjavík og erfitt var fyrir ungt fólk að finna sér samastað. Þegar 

tækifærið bauðst var það því auðveld ákvörðun hjá þeim að koma sér í burtu í leit að betra lífi.  

Annar kaflinn fjallar um persónulegan bakgrunn minn en finnst mér mikilvægt að segja frá 

honum vegna tengingar við efni verkefnisins en einnig um nokkur fyrri verkefni sem ég hef 

staðið fyrir en reynslan úr þeim skipti miklu máli við hönnun listasmiðjanna Börn í 

tómarúmi. Þriðji kaflinn er um listkennslu, valdeflingu og fræðilegan bakgrunn sem ég hef 
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stuðst við í greiningu verkefnanna. Fræðilegur grunnur ritgerðarinnar er byggður á 

hugmyndum um valdeflingu og valdeflandi kennsluháttum en í því sambandi verður fjallað 

um hugsmíðahyggjuna (e. Social Constructivism) verkhyggju John Dewey´s, 

fjölgreindarkenningu Gardners, en einnig Aðalnámsskrá grunnskólana, Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og siðferðisleg gildi og skyldur íslensks samfélags. Fjórði kaflinn fjallar 

um listasmiðjurnar og sýninguna Börn í tómarúmi og í  fimmta kaflanum eru síðan mínar 

hugleiðingar um verkefnið. Í viðauka 1-5 er síðan að finna lýsingar á fyrri verkefnum sem ég 

hef unnið sem ég hef nýtt mér í þróun starfskenningar minnar í gegnum árin.   

 

2 Grunnurinn 

Ég var sjálf svo heppin að hafa alist upp á þeim tíma þegar lítið var um sjónvarpsgláp og 

yfirhöfuð var á þeim tíma lítið gert og skipulagt fyrir börn. Maður var sendur út að leika  alla 

daga allt árið um kring í öllum veðrum. Þarna úti voru líka vinirnir og ævintýrin. Planið fyrir 

framan fjölbýlishúsið breyttist í risastóran leikvöll og þar að auki var skógur fyrir aftan húsið 

og tilkomumikil hæð. Við vorum stöðugt að leika okkur í ímynduðum leikjum, bjuggum til 

veraldir með steinum, grasi, könglum og hvaðeina sem óx. Snjóhúsin urðu mörg í gegnum 

árin og heimur og töfrar snjósins var eitthvað sem stóð yfir í nánast sex mánuði á ári. Það eina 

sem fjötraði okkar og var fastur punktur í tilverunni var matur klukkan sex. Annars var frelsið 

algjört. Klukkan sex var kvöldmatur og öll fjölskyldan, tíu manns sameinuðust í kringum 

sama borðið. Þá byrjaði samveran sem var gefandi og nærandi. Athyglin var gefin hverju 

einasta barni og hver og einn sagði frá því helsta í sínum degi. Eftir það voru oft umræður um 

eitthvað sem eitthvert okkar systkinanna var að læra um allt frá sögu, landafræði til 

læknisfræði. Við matarborðið heyrði ég fyrst um Íslendingasögurnar og öll sérkenni þess sem 

fylgdi því að vera Íslendingur. Pólítík varð líka heitt umræðuefni þegar elstu systkinin fóru að 

móta sína sýn á heiminn í takt við það sem helst var á baugi á þeim tíma. Í starfi mínu sem 

listgreinakennari hefur þekking mín á Íslendingasögunum nýst vel þrátt fyrir að hafa alist upp 

erlendis. 

Þegar ég var lítil í Svíþjóð fengu allir stálplötu sem var fest við stálkeðju. Í stálplötuna var 

grafið nafn manns og kennitala. Maður átti alltaf að vera með hana til taks og tilbúinn til að 

setja hana um hálsinn ef einhverjar hótanir fóru að berast að landamærum Svíþjóðar frá 

öðrum þjóðum. Í kjallaranum í fjölbýlishúsinu okkar var geymsla með stálhurð. Geymslan var 

gerð fyrir íbúa hússins til þess að geta falið sig ef stríð myndi skella á. Sá möguleiki var oft 

hluti af leikjum okkar. Einu sinni í mánuði, klukkan tólf á hádegi var kveikt á allsherjar 
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viðvörunarsírenum í bænum sem gert var til að athuga hvort þær virkuðu. Ógnin varð því 

raunveruleg og í daglegu lífi okkar veltum við því mikið fyrir okkur hvað var að gerast í 

heiminum í tengslum við stríð.  

Mér finnst það mikilvægt að gera börn meðvituð um hvað er að gerast í heiminum og að taka 

umræðuna um alþjóðleg mál. Ekki síst þar sem afleiðingar alþjóðlegra mála, eins og stríðs, 

verða gjarnan umræðuefni milli barnanna sjálfra en oft í afbakaðri útgáfu þar sem skilninginn 

vantar.  

Ég var tólf ára þegar það komu flóttabörn frá Chile í skólann minn en áður höfðu systur frá 

Jemen byrjað þar líka. Þær höfðu verið sendar einar síns liðs frá landinu sínu af foreldrunum 

til að  bjarga þeim frá óeirðunum sem geisaði þar í landi. Á þeim tíma byrjaði ég að velta fyrir 

mér stöðu flóttafólks. Fyrsta ljósmyndasýningin sem ég sá var um Víetnamstríðið. Ég man vel 

ennþá í dag eftir myndunum sem höfðu áhrif á mig. Það sama er að segja um fréttaflutning frá 

tímum aðskilnaðarstefnunnar í Suður Afríku. Ég skil vel í dag áhrifamátt listrænnar 

framsetningar á málefnum sem varða stríð, mannréttindi og stöðu kvenna. 

Ég fann alltaf til sérstöðu þegar ég var lítil fyrir það að  vera íslensk og alast upp í íslenskri 

fjölskyldu. Þegar ég varð eldri þá upplifði ég oft að kennarar áttu erfitt með nafnið mitt og 

sögðu ,,ég held að það sé prentvilla hér‘‘ eða ,,ég veit ekki hvað er fornafn eða eftirnafn‘‘. 

Engin gat skilið hvernig átti að bera það fram eða hvort það væri yfirhöfuð nafn. Það virkaði 

alltaf svolítið niðurlægjandi á mig og það að bíða eftir viðbrögðunum frá kennaranum tók á 

þar sem ég vissi aldrei hvernig þau myndi verða. En sem betur fer þá fann ég alltaf fyrir 

stuðningi frá samnemendum mínum. Ég var búin að vera með sömu nemendunum í bekk í 

mörg ár og var vel samþykkt þar, annars hefði þetta verið mjög óþægilegt. 

Þegar ég byrjaði í menntaskóla og byrjaði að vinna með skólanum þá fór ég að finna fyrir 

fordómum sem komu helst fram í því að fólk vildi ekki tala við mig þar sem það hélt að ég 

kæmi frá Finnlandi en um leið og fólk komst að því að ég væri íslensk breyttist viðmótið og  

allt í einu var hægt að tala við mig og ég varð spennandi fyrirbæri. Stærsti aðflutti hópurinn í 

Svíþjóð á þeim tíma voru Finnar og mættu þeir miklum fordómum. Viðhorfið var svipað og er 

í dag á Íslandi gagnvart fólki frá Póllandi og Eystrasaltslöndunum. Ennþá fæ ég stundum 

sömu viðbrögðin hér á Íslandi þar sem ég beygi sum orð vitlaust og tala með hreim en þegar 

fólk áttar sig á að ég er ,,ekki pólsk‘‘ þá breytist viðmótið gagnvart mér. 

Þegar ég byrjaði í áttunda bekk fengum við fyrst kennslu í myndlist. Mér fannst það æðislegt 

þar sem ég var eiginlega fyrir löngu búin að ákveða að verða myndlistarmaður eða 
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barnarithöfundur. Á menntaskólaárunum sinnti ég myndlistarnámi meðfram skóla. Eftir 

stúdentspróf tók ég stefnuna á Ísland til að leita að rótum mínum og reyna að læra íslensku. 

Ég vann eitt ár við ýmis þjónustustörf á meðan ég tók námskeið í Myndlistaskóla 

Reykjavíkur. Um vorið sótti ég um inntöku í Myndlista- og handíðaskólann (MHÍ) og komst 

inn. Ég valdi málaradeildina sem ég brann fyrir og hélt að þannig gæti ég tekið þátt í að breyta 

heiminum með myndlist. 

Árið 1991 byrjaði ég að vinna á iðjuþjálfun á geðdeild Landspítalans þar sem ég kenndi 

myndlist. Þetta var mjög lærdómsríkt tímabil en á sama tíma mjög erfitt. Ég var heppin með 

yfirmann sem treysti mér til að gera allt sem mér datt í hug í sambandi við listsköpun og 

verkefnin sem ég lagði fyrir vistmennina. Þetta tímabil kenndi mér margt um mannlegt eðli og 

hvað stutt er á milli þess sem talið er vera heilbrigður og veikur einstaklingur. Á sama tíma 

var fróðlegt að sjá hvað sumir gátu náð bata á skömmum tíma. Skilningur minn á mannlegu 

eðli hefur nýst mér vel sem listgreinakennari á Íslandi.  

Árið 2004 útskrifaðist ég sem listgreinakennari við Listaháskóla Íslands. Mér fannst það mjög 

skemmtilegur tími og sérstaklega ánægjulegt að kynnast menningarfræðinni í tímum hjá 

Úlfhildi Dagsdóttir sem hefur haft áhrif á mig í mínu starfi. Þar fékk ég staðfestingu á hvað 

það skiptir miklu máli að tala um boðskapinn sem er falinn í myndum og kvikmyndum og 

hvað það getur haft mikil áhrif á okkur og hvernig hægt er að nota myndmálið sem áróður. Ég 

hef alla tíð síðan ég útskrifaðist úr MHÍ starfað sem listamaður þar sem ég hef helst fengist 

við abstrakt málverk þó svo að ég vinni úr hvaða efnivið sem er.  

Þrátt fyrir öll þessi ár sem ég hef búið á Íslandi þá líður mér enn eins og ég sé útlendingur hér 

þrátt fyrir að hafa fæðst með íslenskan ríkisborgararétt og verið alin upp sem Íslendingur. Mér 

finnst ég þurfa oft að sanna fyrir fólki hversu íslenskt blóð mitt er og sanna tilverurétt minn 

hér á landi. Ég hef líka átt heima í þrígang í Frakklandi og bý með manni sem var/er sjálfur 

innflytjandi í Frakklandi og á Íslandi. Þessir staðreyndir hafa haft áhrif á hvernig ég skoða 

samfélög. Í stuttri samantekt þá finnst mér ég ávallt standa fyrir utan marga menningarheima 

sem hefur bæði kosti og galla. Kostirnir eru að maður fær tækifæri til þess að skoða og 

ígrunda vel hvað maður stendur fyrir persónulega í staðinn fyrir að kannski fylgja straumum í 

hugsunarhætti eða fyrirfram samþykktum gildum. Eins er þar tækifæri til að skoða þjóðfélagið 

sem maður er hluti af með smá fjarlægð og skilja og skynja hvað liggur bakvið ákveðnar 

hefðir. Ókosturinn er kannski helst að maður verður stundum of meðvitaður og gagnrýninn á 

þær leiðir sem íslenskt samfélag velur í samanburði við önnur ríki sem hafa önnur gildi. Þetta 

getur gert mér erfitt fyrir að samsama mig og finnast í lagi að taka þátt í ríkjandi hegðun. 
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Þannig skapast ákveðin fjarlægð. Þetta eru líka kostirnir og gallarnar sem nýtast mér sem 

listgreinakennari. Áhugavert er að nota þessa reynslu og upplifun til að öðlast dýpri skilning á 

börnum og ungmennum sem standa utangarðs á einhvern hátt. Þetta getur á sama hátt aukið 

næmni mína fyrir því að það er hægt að skoða flesta hluti út frá mörgum ólíkum 

sjónarhornum. Ekkert er endilegra betra en annað og það sem skiptir máli er að skilja hvaðan 

tilfinningarnar, hugsanir og gjörðirnar koma. Sama má segja um skoðun á stjórnmálum og 

samfélagslegri umræðu.   

Ég mun hér á eftir fjalla um verkefni sem tengist auknum straumi flóttamanna til landsins en í 

viðauka 1-5 er að finna lýsingar á nokkrum fyrri verkefnum sem ég hef staðið fyrir til þess að 

styðjast við í hönnun námskeiðsins Börn í tómarúmi. 

Undanfarin 15 ár hef ég unnið við kennslu ásamt því að starfa sem sjálfstæður listamaður. Ég 

hef haldið sýningar á list minni, bæði einkasýningar og samsýningar, innanlands og erlendis 

samhliða kennslu. Ég hef verið myndlistarkennari við Ingunnarskóla, Reykjavík, í 10 ár þar 

sem ég kenndi myndlist en hef líka kennt nýsköpun og kvikmyndalæsi. Ég hef einnig  unnið 

mörg listræn verkefni sem nýtast vel sem undirbúningur fyrir þetta meistaraverkefni. 

 

2.1 Ísleifur 2008 

 

Árið 2008 vann ég innsetningu í Norræna húsinu með loftslagsbreytingarnar í huga. Verkið 

hét  Ísleifur og var tveggja metra há stytta af ísbirni. Hugmyndin á bakvið styttuna kom til 

vegna aukinnar tíðni ísbjarna sem flæktust til Íslands. Ég sá þar beina tengingu við aukinn 

straum flóttamanna til landsins. Ástæðan fyrir því að ísbirnir sækja hingað má rekja til 

loftslagsbreytinga: Flóttamenn koma einnig oft frá löndum þar sem stríð geisar vegna 

afleiðinga loftslagsbreytinga, til dæmis þurrka. Ég setti horn af sauðkind á hausinn á 

ísbirninum og klæddi hann í lopapeysu (mynd 1). Þetta átti að tákna hvernig fólk er stöðugt að 

reyna að aðlaga sig og passa inn í nýtt umhverfi en þrátt fyrir margvíslegar tilraunir er það 

ekki nóg til að vera samþykkt. Nafnið sjálft er svo vísun í landkönnuðinn Leif Eiríksson. Ég 

mótaði neðri part ísbjarnarins kassalaga til að minna á form bráðnandi ísjaka. Styttan sjálf var 

einungis gerð úr pappakössum og umbúðum sem hafa verið notaðar undir flutning á mat til 

landsins frá fjarlægum löndum með flugi. Með því var um leið ýtt undir aukningu á koltvíoxíð 

í lofthjúpi jarðar. Ísbjörninn stendur í raun líka fyrir, líkt og ísjakinn, að við sjáum oft bara 

yfirborð vandans en ekki rót hans. 
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Mynd 1. Ísleifur 2008. 

Ég hef haft umsjón með ýmsum listasmiðjum þar á meðal á vegum Menningarsviðs 

Seltjarnarnesbæjar og má þar nefna bókasmiðju á þrívíðum bókverkum út frá ritverkum 

Guðrúnar Helgadóttur, smiðjur á Gróttudögum og fleiri viðburði. 

Undanfarin 5 ár hef ég í samstarfi við Þjóðminjasafn Íslands stýrt sýningarhaldi á verkum 

nemenda minna á Barnamenningarhátíð Reykjavíkurborgar í safninu.  

 

2.2 Starfskenningin mín 

Með því að greina fyrri verkefni (sjá viðauka 1.-5.) og eigin áherslur í kennslu hef ég mótað 

mína eigin starfskenningu. Í þessu meistaraverkefni skipulagði ég og framkvæmdi smiðjur í 

samvinnu við Rauða kross Íslands í takt við eigin starfskenningu.  

Eftirfarandi áhersluþætti hef ég að leiðarljósi í allri minni nálgun: 

• Vellíðan. Það skiptir öllu máli að vera til staðar og hlusta á börnin. Þannig tel ég að góður 

andi skapist sem er grunnurinn að vellíðan. Ákveðinn ró og friður þarf oft að vera til að 

skapa ákveðið öryggi. Stundum þarf líka vera fjör og hamagangur en nemendurnir þurfa 

að finna að þau geta leitað til mín með vangaveltur. 

• Samvinna. Ég reyni oft að vera með verkefni sem snýst um samvinnu. Ávinningurinn 

sem næst með því, að mínu mati, er að þegar nemendurnir þurfa að tala saman um 

sameiginleg verk og útfærslur. Dýpri skilningur kallar á að það eru mörg sjónarhorn á 

útfærslum og ekkert þeirra þarf að vera betra eða réttara en það sem einhver annar gerir. 

Þar að auki þá læra þau oft af hvert öðru og þannig getur verkið þróast áfram.   
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• Rödd. Þar sem skólinn er stór partur af lífi barnsins þá skiptir það máli að þau finni fyrir 

því að þau hafa rödd og geta líka tjáð sig í gegnum list. Umræður eru líka stór partur af 

kennslunni minni og þær tengja saman veruleika barnsins við viðfangsefnin. Umræðurnar 

ýta undir hugsun og skilning nemandans á veröldinni. 

• Finna eigin getu. Það er mikilvægt að vera með verkefni sem eru við hæfi og getu hvers 

og eins en eru um leið örlítið ögrandi þannig að þeir sjái framfarir. Það þýðir að þeir hafi 

þroskast og geta gert eitthvað meira en þeir héldu fyrst. Verkefnin einkennast líka af því 

að hver og einn getur nálgast viðfangsefnið á eigin forsendum. Þannig fá þau trú á sjálf 

sig og eigin getu. 

• Löngun til að halda áfram. Við það að framkvæma ákveðið verkefni og ræða um það 

finna nemendur oft sjálfstraust og gleði. Þá kemur oft löngunin til að gera meira og um 

leið læra meira.  

• Umgjörðin um myndlistarkennslu skiptir máli á þann hátt að auðvelt sé fyrir nemendur 

að athafna sig. Mikilvægt er að skapa gott andrúmsloft og umhverfi sem virkjar sköpun 

og tjáningu. Verkfærin þurfa að vera sýnileg fyrir hvert verkefni þannig að það skapi ekki 

óþarfa stress að leita að þeim. Nemendurnir þurfa að geta gengið að því öllu auðveldlega 

og án þess að trufla hvert annað. Einnig er mikilvægt að skapa aðstæður fyrir nemendur 

sem klára ávallt verkefnin á stuttum tíma og hafa litla þolinmæði til að sitja lengi. Það er 

æskilegt að reyna að láta rýmið verða spennandi en það er líka æskilegt að fara út fyrir 

veggi kennslustofunnar. Ég legg alltaf áherslu á útikennslu og að reyna fara með 

nemendur á staði þar sem listrænt starf fer fram. Í útikennslunni er leikur oft í fyrirrúmi í 

bland við tilraunir. 

• Valdefling. Það sem fram fer í listkennslu er stundum hægt að líkja við ósýnilegt afl. 

Þegar vel gengur fá nemendurnir betra sjálfstraust við að sjá og finna að þau geta fundið 

sína eigin leiðir til að athafna sig og að það er í lagi. Tíminn sjálfur sem fer í að skapa list 

er líka mjög mikilvægur þar sem sköpunarferlið sjálft skapar annan heim þar sem 

nemendurnir eru við völd. 

Árið 2012 var unnið að stóru verkefni í skólanum sem ég vann í og ferlið spannaði yfir allt 

árið, verkefnið var um helstu gildin í Hávamálum. Verkefnið hét Hávamál í fortíð og nútíð í 

Ingunnarskóla (sjá viðhengi 1.). Í smiðjunum með hælisleitendum nýtti ég mér vitneskju frá 

því verkefni með því að gæta þess að hver og einn nálgaðist viðfangsefnið á eigin forsendum 

og að þau fundu að þau höfðu rödd og gátu tjáð sig í gegnum list. Ári seinna þegar 
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nemendurnir unnu verkefni sem hét Leitin að Ingunni hinni lærðu (sjá viðhengi 2.) staðfestist 

trú mín á að það þýðingarmikið sé að vinna verkefni sem nemendur geta samsamað sig við og 

að í gegnum samvinnu læra þau oft hvert af öðru. Það gat ég notfært í smiðjurnar þar sem 

samskiptin okkar á milli voru nánast orðlaus. Þegar ég vann að verkefni sem hét Ég og Jörðin 

mín (sjá viðhengi 3.) árið 2014 fann ég greinilega hvernig umhverfið ýtir undir sköpun og 

tjáningu og að nemendurnir gátu séð hjá hvort öðru að það eru mörg sjónarhorn á útfærslum. 

Starfskenningin mín um umhverfi og mikilvægi þess að skapa gott andrúmsloft var því 

undirstaða mín í listasmiðjunum með hælisleitendunum. 

Árið 2015 unnu nemendurnir mínir að listaverki í tengslum við 100 ára afmæli kosningaréttar 

kvenna og þar sem áherslan var lögð á umræðuna um jafnrétti. Verkefnið fékk heitið 100 börn 

- 100 ár - 1000 ára saga (sjá viðhengi 4.) og unnið var með mikilvægi þess að tala saman og 

hafa einhver gildi í lífinu. Það sem ég tók með mér frá þessu verkefni í smiðjurnar með 

hælisleitandi börnum var að það er mikilvægt að rödd einstaklingsins fái að heyrast og þannig  

öðlast þau trú á eigin getu. 

Vorið 2016 vann ég verkefni út frá Hávamálum þar sem leiðarljósið voru gildin vinátta og 

gestrisni. Verkefnið fékk heitið Auðigur þóttumst er eg annan fann (sjá viðhengi 5.). 

Starfskenningin mín um mikilvægi þess að finna eigin getu og að nálgast viðfangsefni á eigin 

forsendum var undirstaða verkefnisins sem ég gat yfirfært beint á listasmiðjurnar. 

 

 

 

  



 9 

3 Listkennsla og valdefling 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegar hliðar listkennslu og valdeflingu  

(e. empowerment). Komið er inn á hugtakið um valdeflingu og kennsluhætti tengdum því. 

Einnig verður fjallað um hugsmíðahyggjuna (e. Social-Constructivism), John Dewey, 

fjölgreindarkenningu Gardners, Aðalnámskrá grunnskólana, Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna og siðferðisleg gildi og skyldur íslensks samfélags. 

3.1 Valdefling 

Valdefling (e. empowerment) er hugtak sem stundum hefur einnig verið fjallað um sem 

sjálfsefling. Engin ein skilgreining er til fyrir hugtakið valdeflingu og ekki er heldur einn 

höfundur að hugtakinu. Þetta hugtak felur í sér að fólk nái betri og meiri stjórn á eigin lífi. Það 

tengist mannréttindum hvers og eins, rétti eins og lífsgæðum, mannréttindum og 

borgaralegum réttindum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Hugtakið kemur upphaflega frá 

réttindabaráttu minnihlutahópa í Bandaríkjunum sem upplifðu sig ekki sem hluta af 

þjóðfélaginu, heldur fannst gert lítið úr þeim og þeir vera án allra réttinda. Þetta eru hópar eins 

og t.d. hinsegin fólk, fatlað fólk og innflytjendur. Margir einstaklingar upplifa þetta en geta 

fundið einhverja samkennd frá öðrum með sameiginlegri reynslu og þannig myndast ákveðin 

hópdýnamík. Félagsleg valdefling beinir athyglinni að því að eignast félagslega stöðu, fá jafna 

meðferð og að fá að taka þátt í að taka ákvarðanir um atriði sem hafa áhrif á eigið líf (Bayes, 

2015).  

Það eru margir hópar sem myndast þannig og samkenndin sem þeir byggja á getur verið til 

dæmis verið vegna aldurs, kyns- eða kynhneigðar, búsetu, pólitískrar sannfæringar eða 

menntunar. Það eru náttúrlega margir einstaklingar sem upplifa einnig félagslegt óréttlæti og 

fá ekki rétta meðferð en eru samt sem áður ekki partur af eða skilgreina sjálfa sig sem 

tilheyrandi einhverjum ákveðnum hópi (Bayes, 2015). 

Bayes bendir á að fólk hefur forsendur til sjálfsskoðunar og hefur eigin grunnþörf til að 

athafnast sjálfstætt. Félagsleg valdefling verður sérstaklega öflug þegar þetta ósýnilega afl 

innan hópsins verður til og skerpir á hugmyndum og gildum einstaklingsins og um leið hjá 

hópnum. Þetta passar við hugmyndir Paulo Freire (1921) hugsuðar og kennara frá Brasilíu, en 

hann skrifaði um gagnrýna uppeldisfræði (e. critical pedagogy). 
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3.2. Valdeflandi kennsluhættir 

 

Paulo Freire vildi meina að neikvætt félagslegt ástand raski sjálfsímynd og upplifun fólks af 

sjálfum sér. Með hjálp gagnrýninnar félagslegrar hugsunar virkjist það fólk til að sjá sín eigin 

skilyrði eins og þau eru og finna þannig leið til að losna undan kúgun. Fyrir þessa einstaklinga 

er menntun lykillinn að valdeflingu. 

Forsenda fyrir frelsandi og valdeflandi menntun samkvæmt Freire er ferli sem inniheldur 

hlustun, samtal, gagnrýna endurspeglun og hugsandi aðgerð/virkni. Samspilið milli kennarans 

og nemandans leysir úr læðingi valdalausar aðstæður og saman geta þau skapað félagslegar 

aðgerðir. 

Vitneskjan um þessa stöðu virkar hvetjandi fyrir einstaklinginn. Hann fær trú á að hann hafi 

getu til þess að breyta eigin stöðu. Það verður að hafa í huga að staða þeirra valdalitlu er 

breytileg og leiðin að valdeflingu er misjöfn vegna aðstæðna og víkjandi röð einstaklingsins 

eða hópsins (Bayes, 2015). Hugmyndir og kenningar hans þróuðust út frá reynslu hans sem 

kennara fullorðinna og ólæsra (Aubrey og Riley, 2015). Hann vildi meina að það sem væri 

mikilvægast í sjálfsstyrkingu og sem leið til frelsunar frá kúgun væri að taka þátt í gagnrýnum 

umræðum, deila hugmyndum og miðla af reynsluheimi sínum. Þar af leiðandi væru það 

mannleg samskipti og umræður um efni sem snertir daglegt líf hvers og eins sem skapar 

þekkingarheim hvers og eins (Aubrey og Riley, 2015).   

Bayes bendir einnig á að rannsóknir á gagnrýninni félagslegri valdeflingu séu komnar mjög 

stutt á veg og sömuleiðis væri þessi ákveðna aðferð ennþá að þróast. En hann talar um eina 

ákveðið aðferð sem hafi nýst vel í sambandi við valdeflingu ungmenna og vert sé að reyna á 

stærri hópum (Bayes, 2015).   

Þessi aðferð byggir á sex þáttum:  

• Öruggt og styðjandi umhverfi  

• Merkingarbær þátttaka  

• Sameiginlegur máttur 

• Einstaklings- og samfélagsmiðuð stefna 

• Félagsleg og pólitísk stefnumarkandi markmið (e. Socio-political change goals) 

• Gagnrýnin hugsun 

Með þessari aðferð byggir sambandið á milli kennarans sem valdeflir og þess sem valdeflist á 

hlustun, samtali og að endurspegla gagnrýna hugsun. Aðferðin hvetur þannig til gagnrýnna 

aðgerða eða virkni einstaklingsins. Freire undirstrikar að samspilið á milli kennarans og 
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nemandans leysir úr læðingi valdalausar aðstæður og saman geta þau skapað félagslega 

aðgerðadagsskrá (Bayes, 2015, bls.8 ). 

 

3.3 Listkennsla og efling einstaklingsins 

 

Með hugsmíðahyggjunni (e. Social-Constructivism) í byrjun sjöunda áratugarins þróuðust 

hugmyndir Jean Piaget (1896-1980) um hvernig félagsleg samskipti hefðu áhrif á 

vitsmunaþroska einstaklingsins. Greindar voru ólíkar kringumstæður sem taldar voru hafa 

jákvæð félagsleg áhrif á einstaklingsárangur (Wilhelmsen o.fl. 1998). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem hafa þróað áfram skilninginn á gildi félagslegs 

samhengis í námi. Niðurstöðurnar hafa leitt í ljós að það er mikilvægt að taka mið af þeirri 

staðreynd við skipulag náms að maðurinn er félagsvera og því skipta samskipti máli. Auk 

þess að huga að einstaklingnum þarf að huga að samfélaginu og menningunni sem hann er 

hluti af. Þeir sem vinna í anda hugsmíðahyggjunnar gera ráð fyrir að þekking sé afurð þess 

hvernig einstaklingar skapar merkingu út frá eigin reynslu. Merkingin er háð því hvernig 

einstaklingurinn túlkar þau fyrirbæri sem á vegi hans verða í samfélaginu og í skólanum. Því 

má segja að það sé reynsla og viðhorf einstaklingsins sem túlkunin byggir á (Jonassen o.fl. 

1994).  

Hugmyndir Freire eru í anda áherslna hugsmíðahyggjunnar því samkvæmt henni er 

mikilvægt að vinna í samhengi við raunveruleikann. Skólaverkefni þurfa að tengjast 

raunverulegum aðstæðum þó svo að þau séu unnin innan veggja skólanna til þess að búa 

nemendur undir þau flóknu verkefni sem er að finna utan hans.  

Nokkrir fræðimann hafa nýtt sambærilegar áherslur í listkennslu þar sem þeir hafa lagt áherslu 

á að skapa aðstæður til að skoða tenginguna á milli listsköpunar og áhrif hennar á 

sjálfsímyndina og skilning okkar á aðstæðum og heiminum í heild. Í því sambandi mun ég 

skoða kenningar fræðimannanna Elliot W. Eisner og Howard Gardner.  

 

3.3.1 Áherslur Eisners 

 

Elliot W. Eisner, sem var prófessor í listum og menntun í bandaríkjunum er höfundur bókar 

sem heitir The Arts and the Creation of Mind.  Í bók sinni útskýrir hann á mjög áhugaverðan 

hátt hversu megnug listin er og fer yfir hvernig list hefur djúpstæð áhrif á heilann og vöxt 



 12 

hans. Eisner hefur sett fram kenningar um hvað listkennsla kennir í raun. Hann hefur sett fram 

kenningar sínar í formi tíu þátta:  

1. Listin hjálpar fólki við að taka öðruvísi ákvarðanir. Sem er gagnstætt við venjulegt nám 

sem snýst oft um svara spurningum sem eru annað hvort réttar eða rangar. Hann útskýrir það 

nánar með að benda á að í listsköpun byggjast allar ákvarðanir á dómgreind, greind sem 

þjálfast með reynslu og næmni.  

2. Með listsköpun læra börnin að það eru til mörg svör við vandamálum og margar útkomur.  

3. Börn læra að það eru til mörg sjónarhorn á sama viðfangsefninu. Stærsti lærdómurinn af 

listkennslu er sá að það eru til margar leiðir til að sjá og skilja heiminn.  

4. List kennir börnum að samþætta leið til að finna lausnir á vandamálum og að takast á 

óvæntar aðstæður.  

5. Það eru ekki til tölur eða orð sem skilgreina hvað við getum vitað. Tungumál eða vöntun á 

því hefur til dæmis engin áhrif á skynjun okkar af list og er ekki bundin við greind. Á sama 

hátt má segja að list ýti undir skilning á að því að það eru hvorki orð né ákveðin form sem 

segir til um eða skilgreina hvað við vitum eða getum sem einstaklingar.  

6. Í gegnum listsköpun læra börn að litlir hlutir geta haft mikil áhrif á útkomu. List virkar og 

vinnur með næmni.  

7. Listin kennir börnum að vinna með og í gegnum efni. Öll form af listsköpun leitast við að 

finna  leiðir við að láta myndir verða raunverulegar.  

8. List hjálpar börnum að segja það sem er ekki hægt að segja.  

9. Listsköpun gefur okkur reynslu og tækifæri til að kanna og uppgötva innri tilfinningar sem 

engin önnur iðkun getur gefið okkur.  

10. Staða listkennslunnar í skólanum hefur áhrif á hvað nemendurnir telja að fullorðnu fólki 

finnist vera mikilvægt (Eisner, 2002). 

Annar fræðimaður i menntamálum og sálfræði er Howard Gardner sem er prófessor við 

Harvard skólanum í Bandaríkjunum (Armstrong, 2001). Hann er meðal annars þekktur fyrir 

skrif sín um fjölgreindarkenninguna.  
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3.3.2 Áherslur Gardners 

 

Howard Gardner hefur verið hluti rannsóknarhóps um kennsluþróun sem kallast Project Zero 

við Harvard háskólinn í Bandaríkjunum. Í gegnum árin var áherslan lögð á  listgreinar og 

hvernig hægt var að skilja og efla nám og sköpunarkraftinn (Gardner, 2006). Gardner gaf út 

bók árið 1983 sem heitir Frames of Mind þar sem hann setur fram rök fyrir mismunandi 

greind. Fjölgreindarkenningin gerir ráð fyrir að minnsta kosti sjö tegundum greindar sem eru 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind (Gardner, 1983). Seinna meir bætti hann við 

umhverfisgreind. Gardner útilokar samt ekki að bæta við níundu greindinni sem myndi 

flokkast undir tilvistargreind (Armstrong, 2001). Fjölgreindarkenningin gengur út á opna að 

augu okkar allra fyrir því að greind er ekkert sem hægt er að mæla með hefðbundnum prófum 

eða eftir hefðbundnum skólafögum. Gardner segir að ,‚greind snúist fremur um hæfileika til 

að leysa þrautir eða vandamál annars vegar og hins vegar að hanna afurðir í góðu samspili og 

samhengi við umhverfið‘‘ (Armstrong, 2001). Þessi staðhæfing hjá Gardner vinnur vel með 

hugmyndum Eisners um mikilvægi þess að læra að sjá margar lausnir á vandamálum og að 

það séu til mörg sjónarhorn á öllum málum.  

Með þessa upptalningu er ekki hægt að horfa fram hjá áhrifum listar á hvernig við lærum að 

horfa, meta okkur sjálf og þá um leið hvernig skilningurinn fyrir öðrum dýpkar. 

Aðlögunarhæfni þróast og úrvinnslan við að skilja tilfinningar sínar og reynslu ýtir undir betri 

skilning á heiminum. Í gegnum list er möguleiki á að gera tilraunir, þjálfast í að mistakast, 

endurgera og finna lausnir. Þannig styrkir listferlið barnið sjálft og um leið sjálfsímyndina 

sem hefur áhrif á getuna við að framkvæma. Það má segja að með þessum kenningum er 

Gardner að benda menntakerfinu á að skólarnir eiga að aðlagast hæfileikum nemendanna í 

staðinn fyrir að nemendurnir aðlagist einhverjum fyrirfram ákveðnum römmum.   
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3.3.3 Áherslur í aðalnámsskrá grunnskóla  

 

Eisner og Gardner hafa báðir haft mikil áhrif á íslenska aðalnámskrá. Áhrifanna gætir ekki 

hve síst í list og verkgreinum. Árið 2011 var gefin út ný menntastefna í Aðalnámsskrá 

grunnskóla. Hlutverk aðalnámskráa er í raun að vera ‚,samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um 

menntamál‘‘ og menntastefnan sem er lýst í aðalnámsskránni ,,er reist á sex grunnþáttum 

menntunar sem eru leiðarljós við námsskráargerðina‘‘ (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2016). 

Grunnþættirnir eru orðrétt; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. Í aðalnámsskránni er sagt að allir þessir grunnþættir í menntun eigi að 

vera leiðarljós í almennri menntun og starfsháttum grunnskólanna. Grunnþættirnir eiga að 

koma fram í öllu frá inntaki námsgreina til námsmats og frá hæfni nemenda til innra mats 

skólans.  

 Í kaflanum um list- og verkgreinar er gert grein fyrir að það sé tekið mið af þessum sex 

grunnþáttum hvað varðar menntagildi og megintilgang listgreina. Áherslur í Aðalnámsskrá 

grunnskóla er hægt að setja í beina tengingu við áherslur Eisners og Gardners:  

              Menntun í list- og verkgreinum getur stuðlað að bættu siðferði og  

              þjóðfélagslegri ábyrgð nemenda. Þær eru vettvangur menntunar til sjálfbærni  

              þar sem nemendur vinna með samábyrgð, tilfinningar sínar og annarra, samhengi                

              við aðra menningarheima og eigið umhverfi og náttúru. Er það grunnur að velferð    

              þeirra og virkni í mótun samfélagsins. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 141) 

Í kaflanum um menntagildi listgreina eru ítrekuð orð Eisner um að með listum geti nemendur 

tjáð og ,,dýpkað tilfinningar sínar og öðlast skilning og reynslu sem ekki verður færð í orð“ 

(Aðalnámsskrá grunnskólana, bls. 143). 

Aðalnámsskrá grunnskólana lýsir vel námsferlinu þegar nemendur skapa sjónræn verk. 

Nemendurnir vinna; 

 …ýmist út frá eigin rannsóknum og greiningu eða með virkjun ímyndunaraflsins 

þar sem þeir tengja við fyrri reynslu, menningu og umhverfi. Í umræðum um myndlist    

skapast tækifæri til að þjálfa orðaforða myndlistar, samkennd og umburðarlyndi í  

tengslum við gagnrýna umræðu um upplifun nemenda á völdum listaverkum og eigin 

verkum. Með því að tengja við eigin reynslu þjálfast nemendur í læsi á eigið umhverfi 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, bls. 148)  
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Mynd 2.  Aðalnámsskrá grunnskóla bls. 148, lýsir þessum tengslum.  

 

Mynd 2. Áherslur myndlistarhluta aðalnámskrár grunnskóla. 
 

Íslensk aðalnámskrá er undir áhrifum frá áherslum Sameinuðu þjóðanna. Ísland er löggildur 

aðili að ýmsum sáttmálum og ber því skylda til að innleiða þær áherslur inn í sitt starf. 

Einn af þessum sáttmálum er barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

3.3.4 Þáttur samfélagsins      

 

Aðalnámsskrá grunnskóla er samin með markmið og fyrirkomulag skólastarfs í grunnskólum 

Íslands að leiðarljósi. Þar segir m.a.:  

Aðalnámskrá er sett af mennta- og menningarmálaráðherra með sama hætti og 

reglugerðir og gegnir margvíslegu hlutverki. Hún er allt í senn, stjórntæki til að 

fylgja eftir ákvæðum laga, fyrirmæli fræðsluyfirvalda um skólastefnu og safn 

sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu (Aðalnámsskrá grunnskóla, bls. 

9). 

Við gerð námsskrárinnar var;  
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...tekið tillit til alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að, svo sem 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og stefnu alþjóðlegra stofnana sem Ísland er 

aðili að. Þar má nefna stefnumörkun UNESCO um almenna menntun og um 

sjálfbæra þróun og stefnumörkun Evrópuráðsins um lýðræði og mannréttindi. 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, bls.16). 

UNESCO er sérstofnun undir Sameinuðu þjóðunum og nafnið er skammstöfun fyrir United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Stofnunin ber ábyrgð á 

samræmingu alþjóðlegrar samvinnu í menntun, vísindum, menningu og samskiptum 

(Introducing, 2017). Sameinuðu þjóðirnar sömdu árið 1948 yfirlýsingar um mannréttindi í 

kjölfar reynslu þjóða af seinni heimsstyrjöldinni, menntun var eitt af því sem var samþykkt 

sem mannréttindi (Unicef, 2007). Samningurinn varð samt ekki lögfestur fyrr en árið 2013 hér 

á landi og er nú hluti af íslenskri löggjöf (Alþingi, 2013). Stefnumörkun UNESCO byggist á 

gildum um mannréttindi sem snúast fyrst og fremst um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi. Þau eru skoðuð í gegnum kerfi sem byggist á svokölluðu 4A. Þessi 

fjögur A standa fyrir framboð, aðgengi, gæði og aðlögunarhæfni. Nýlega var þetta kerfi 

endurskoðað og lögð var áhersla á að gæði tengir við aðlögunarhæfni, sjá fyrir neðan 

(Dimension no 5, e.d.).  

Tafla. 1 Hin fjögur A; Stefnumörkun UNESCO 

Framboð  

Availability 

Hér er átt við að það þarf að vera nægilegt framboð af réttindum 

eins og menntun, mat og heilbrigðisþjónustu. Þar er einnig átt við 

að rekstrargrunnur sé tryggður, byggingar, aðstaða og efni séu fyrir 

hendi. 

Aðgengi  

Accessibility   

Hér átt við að réttindin þurfa að vera aðgengileg fyrir alla, og 

landfræðilegar eða efnahagslegar ástæður hindri ekki aðgengi 

þeirra. Þá þarf aðgangur að upplýsingum að vera viðunandi. 

Gæði    

Adaptability  

Með gæðum er átt við að réttindin séu sveigjanleg og hægt sé að 

aðlaga þau að þörfum eftir breyttum samfélögum og bregðast við 

mismunandi þörfum einstaklinga með ólíkan félagslegan og 

menningarlegan bakgrunn með viðunandi gæðum.  

 

Framboð, aðgengi og gæði eru því hluti af mannréttindum sem ætti að taka tillit til þegar 

áherslur í menntun eru ákveðnar.  
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Sögulega séð þá hefur samfélagið alltaf sett reglur sem hafa verið litaðar af viðhorfi hvers 

tímabils. Síðustu aldir í Evrópu hafa uppeldisaðferðir og hugmyndir um menntun verið undir 

áhrifum frá svissneska heimspekingurinn Jean-Jacques Rousseau (1712-1878). Rousseau 

talaði fyrir nýrri stefnu þar sem hann benti foreldrum á að sýna börnunum sínum áhuga og 

tilfinningar og opnaði augu fólks á fegurð náttúrunnar. Samkvæmt hans kenningum átti fyrst 

og fremst átti að gefa barninu næði til að þroskast í takt við eigin náttúru, áhuga og þroska 

tímabil (Rousseau, 1979, bls. 9).   

Annar afkasta- og áhrifamikill heimspekingur og fræðimaður í menntunarmálum var John 

Dewey (1859-1952). Hann var frá Bandaríkjunum og eftir að hafa starfað sem kennari í þrjú 

ár fór hann aftur í nám og náði sér í doktorsgráðu í heimspeki (Jóhanna Einarsdóttir & Ólafur 

Páll Jónsson, 2012, bls.14). Í bók sinni Hugsun og menntun (e. Experience and Education), 

leggur Dewey áherslu á að rækta einstaklingseðlið og tjáninguna frekar en að skipa 

nemendum fyrir. Þar að auki leggur hann áherslu á að reynsla leikur stórt hlutverk í náminu 

og má læra jafn mikið af henni og bókum og kennurum. (Dewey, 2000). Dewey lagði mikla 

áherslu á samspil verklegrar kennslu við bóklega þekkingu og var mjög framsækinn um nýja 

kennsluhætti. Hugmyndir þessa tveggja heimspekingar eru oft endurspegluð í Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. 

Ein af áherslum Unesco er að fylgja eftir Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Sáttmálinn felur í sér; 

alþjóðlega viðurkenningu á að börn séu hópur sem þarfnist sérstakrar verndar 

umfram hina fullorðnu og að réttinda þeirra hafi ekki verið nægilega gætt í fyrri 

mannréttindasamningum. Eins er í honum viðurkenning á því að börn séu 

fullgildir einstaklingar með sjálfstæð réttindi; þau eigi sín eigin réttindi – óháð 

réttindum fullorðinna (Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, 1992).  

Ein af fjórum meginstoðum Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er í 12. grein sem segir 

orðrétt; ,,börn eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er varða þau og að 

tekið sé réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og 

þroska‘‘(Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, 1992).   

Í listasmiðjunum og sýningunum var lögð áhersla á að börnin völdu sjálf hvort afrekstur 

þeirra var yfirhöfuð sýndur. Þannig tel ég að samningurinn sé virtur af öllum aðilum og 

settur í samhengi við daglegt líf barnanna.  
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Í þessu samhengi gæti verið áhugavert að skoða hver eru siðferðisleg gildi og skyldur íslensks 

samfélags. Nú til dags er mikið talað um siðfræði í íslensku samfélagi. Það varð efnahagshrun 

á Íslandi árið 2008 og í kjölfarið fór umræða af stað þar sem kallað var eftir siðferðilegum 

gildum hjá fyrirtækjum, einstaklingum og samfélaginu í heild. Alþingi er með heimasíðu þar 

sem stendur meðal annars eftirfarandi:  

Íslensk þróunarsamvinna endurspegli þannig þau gildi sem íslenskt samfélag 

stendur fyrir, virðingu fyrir lýðræði og mannréttindum, fjölbreytni mannlífs, 

umburðarlyndi, réttlæti og samstöðu (Alþingi, 2017).  

Í þessu samhengi getur verið vert að staldra við og skoða þýðingu orðsins siðferði. Enska 

orðið fyrir siðferði er ethics og samkvæmt heimasíðunni hjá Cornell, Háskóla í 

Bandaríkjunum kemur orðið frá bæði grísku, ethos (ísl. eðli) sem og latínu mores (ísl. venjur). 

Saman mynda þau skilgreiningu á hvernig einstaklingar velja að hafa samskipti (Ethics, e.d.). 
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4 Listasmiðjur fyrir hælisleitendur hjá Rauða Krossi Íslands 

Markmið þessa verkefnis var að virkja unga hælisleitendur til að tjá sig í myndrænu formi og 

um leið gera þá sýnilegri í íslensku samfélagi, gefa þeim rödd og tíma. 

Viðfangsefni og markmið þessa verkefnis voru þess eðlis að börnin gátu unnið með reynslu 

sína og ég lagði metnað í að skoðanir þeirra skiptu máli. Skipulagið var þess eðlis að þau gátu 

tekið þátt í verkefninu á sínum forsendum því þau þurftu ekki talað mál til að láta í sér heyra. 

Tjáningin fór fram í verklegri athöfn með fyrirfram ákveðnum hugmyndum um viðfangsefnið. 

Það var ekki vitað fyrirfram hvernig samskiptin myndu fara fram á milli mín og 

þátttakendanna. Ég gerði ráð fyrir ‚mállausum‘‘ samskiptum þar sem þátttakendur kæmu 

væntanlega frá ólíkum löndum með takmarkaða kunnáttu í ensku. Ef verkefnið er skoðað út 

frá menntastefnu Aðalnámsskrár grunnskóla þá kemur í ljós að það snýr að grunnþáttum 

menntunar sem eiga að vera leiðarljós við námsskráargerð. Þar er kveðið á að grunnþættirnir 

snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni læri 

að byggja sig upp andlega sem líkamleg. Jafnframt eiga þættirnir að stuðla að því að þau læri 

að bjarga sér í samfélaginu sínu og vinna með öðrum (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2012, bls. 

16). Eins er sagt í námsskránni  ,,grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og 

vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það‘‘.  

Einn aðal óvissuþáttur verkefnisins var að ég gerði mér ekki grein fyrir hversu oft 

þátttakendur myndu mæta. Því skipulagði ég smiðjurnar með það í huga. Margar ólíkar 

aðstæður gátu stuðlað að fjarvist þátttakenda allt frá erfiðleikum vegna samgangna til 

brottvísana frá landinu.  

Þar sem þetta var ekki formleg kennsla þá hafði ég ekki með væntingar um að þátttakendur 

lærðu eitthvað ákveðið en ég gerði ráð fyrir að þeir upplifðu að útkomu verksins byggðist á 

þeirra eigin reynslu. Smiðjurnar fóru fram í húsakynnum Rauða krossins á miðvikudögum 

milli klukkan þrjú til fjögur. Rauði krossinn sá um að kynna verkefnið og sendi líka SMS 

skilaboð á tengiliði sína fyrir hvert skipti til þess að láta vita. Smiðjurnar hannaði ég með 

hliðsjón af CRAFT kerfinu sem er leiðsagnartæki fyrir samfélagsleg verkefni. 
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4.1 CRAFT  

 

Leiðsagnartækið CRAFT er hannað í Bandaríkjunum og spratt út frá stofnun sem heitir The 

East Bay Institute of Urban Arts í Oakland. Þau voru með samfélagstengt námskeið fyrir ungt 

fólk í Bandaríkjunum. Leiðsagnartækið er notað til að greina hvernig til tekst að ná áætluðum 

markmiðum og ég notaði fyrirmyndina af töflunni úr bókinni Beginner´s guide to community-

based arts (Knight og Schwarzman, 2009) 

4.1.1 Mynda tengsl  

 

Til að mynda tengsl við þennan hóp var fyrsta skrefið að hafa samband við Rauða krossinn. 

Þar leitaði ég eftir viðbrögðum frá þeim hvort möguleiki væri á því að framkvæma þetta 

verkefni og kannaði hvort áhugi væri á því að ég myndi halda listtengdar smiðjur fyrir börn 

og ungmenni sem leita hælis á Íslandi. Þar sem ég fékk jákvæð viðbrögð frá þeim var næsta 

skref að hafa samband við starfsmenn Þjóðminjasafnsins vegna sýningarhalds. 

Þjóðminjasafnið hafði reyndar haft samband við mig af fyrra bragði í þetta skiptið til að 

forvitnast um mögulegt samstarf vegna Barnamenningarhátíðarinnar 2017. Þannig small 

áhugi okkar saman þar sem þau vildu gjarnan tengja Barnamenningarhátíðina við sýningu 

sem var sett upp hjá þeim haustið 2016 og heitir Ísland í heiminum, heimurinn í Íslandi. Sú 

sýning fjallar um það hvernig Ísland og fólkið sem á hér heima hefur alla tíð verið í tengslum 

við fólksflutninga og hnattrænar hugmyndir. Eins og fjallað er um í kafla tvö er oft minnst á 

að Ísland hafi verið einangrað svo öldum skipti en raunin er önnur.  

Verkefnið passaði líka vel inn í áherslur Þjóðminjasafnsins þar sem starfsmenn þess eru sífellt 

að leita leiða til að tengjast aðfluttu fólk. Myndlist hentar vel í þetta verkefni þar sem 

hugmyndin á bakvið verkefnið er að gera upplifunina og vinnuna sýnilega í stærra samhengi 

til að ná athygli almennings. 



 21 

Craft  Verkefnið  Lærdómurinn  Samfélagslegi þátturinn  

Tengiliðir 

Contact  

Finna leið til að gera hælisleitandi ungmenni 

sýnileg. Ég mun nota myndlistartengd 

verkefni en líka bjóða upp á rými og tíma 

fyrir frjálsa tjáningu á blaðið. Verkefnin 

munu styðja sameiginlega útkomu sem getur 

eflt hópinn í heild sinni. 

 

Samræður um hvernig er hægt að nálgast 

þennan hóp og finna leið til að láta þau 

mæta á smiðjurnar.  

Komast í samband við stofnun sem er að vinna 

með þennan hóp, til dæmis Rauða krossinn. 

Komast í samband við aðra stofnun sem er til í 

að taka þátt í að gera hælisleitendur sýnilega í 

samfélaginu, eins og Þjóðminjasafnið. 

Rannsókn  

Research 

 

Samtal við starfsmenn frá Rauða Krossinum 

til að setja mig inn í aðstæður hælisleitanda 

og heyra um aðstæður þeirra og reynslu. Lesa 

mig til um aðstæður hælisleitandi barna á 

Íslandi og hlusta á fyrirlestra. 

Upplýsingasöfnun  

Taka ljósmyndir og skrifa dagbók. 

Samtöl við starfsmenn frá Rauða 

krossinum. Skoða hvaða aðstæður það 

eru sem styrkja verkefnið og hvaða 

áhrifavaldar hafa áhrif á endanlega 

útfærslu smiðjanna í heild.   

Smiðjurnar  

Spyrjast fyrir hvort starfsmenn Rauða krossins 

fái einhver viðbrögð eða umtöl frá foreldrum 

barnanna. 

Framkvæmd 

Action 

Sköpunin  

Þátttakendur mæta í fjórar smiðjur 

klukkutíma í senn. Það verða annaðhvort í 

fyrirfram ákveðnu verkefni eða frjáls sköpun. 

Samvinna  

Ýta undir samvinnu á milli 

þátttakendanna. (Samvinna á milli 

stofnana Rauða krossins og 

Þjóðminjasafnsins) 

Sýna verkið  

Sýna afrakstur smiðjanna í Þjóðminjasafninu. 

Setja upp sýninguna í tengslum við 

Barnamenningarhátíð í Reykjavík í lok apríl 

2017. 
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Tafla 2 Verkefnið greint með aðferðum CRAFT

 

Endurgjöf 

samtals  

Feedback 

Sýna verkið  

Verkið verður sett upp í sambandi við 

Barnamenningarhátíð í Reykjavík. 

Þjóðminjasafnið mun sjá um að auglýsa og 

kynna verkið á vefnum og vera með 

tilkynningar í fjölmiðlum. Áætlun að setja 

upp FB síðu um verkefnið. Þannig verður 

hægt að fá bein viðbrögð. 

Ég vildi upphaflega hafa smiðjurnar í 

lengri tíma en klukkutíma en aðstæðurnar 

í umgjörðinni bjóða ekki upp á það. Eins 

kom í ljós að þátttakendur hefðu ekki 

endilega úthald til meiri þátttöku. 

Sýna verkið  

Sýna afrakstur smiðjurnar í Þjóðminjasafninu. 

Setja upp sýninguna í tengslum við 

Barnamenningarhátíð í Reykjavík í lok apríl 

2017 

Kennslan 

Teaching 

Reynslan af verkefninu verður skráð í formi 

ritgerðar. Þannig verður hægt að nálgast 

upplýsingar á Skemmunni um hvað hefði mátt 

betur fara og ályktanir um þetta verkefni sem 

hægt væri að nota í svipað verkefni.  

Vonandi verður lærdómurinn sá að 

þátttakendurnir fari að kenna hvort öðru 

að það sé hægt að taka völdin með því að 

búa til smiðjur, fundi eða uppákomur. 

Félagslegar breytingar 

Vonandi styrkjast þátttakendur í þeirri trú að líf 

þeirra og reynsla skiptir máli. Að þau muni sjá 

að ekki er öllum sama um þau og þeirra líf. 

Sýningin sjálf sýnir þeim að saman geta þau búið 

til verk sem er þess virði að vera sýnt á safni. 

Kannski nýtist reynslan mín í öðrum skyldum 

smiðjum.   
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4.1.2 Rannsókn  

 

Ég reyndi að finna út hvað hefði verið gert áður úti í heimi í sambandi við myndlistartengdar 

smiðjur fyrir hælisleitandi börn. Ég fann aðallega ritgerðir sem listmeðferðafræðingar hafa 

skrifað í gegnum árin um vinnu þeirra í sambandi við hælisleitandi börn. En ég er mjög 

meðvituð um að ég má engan veginn nálgast viðfangsefnið á þann hátt þar sem ég er ekki 

menntaður listmeðferðafræðingur. Ég fór á fund hjá Rauða krossinum til að fræðast um meðal 

annars frá hvaða löndum börnin kæmu, hvort þau væru byrjuð í skóla, á hvaða aldri þau væru 

helst og hvort það væri eitthvað myndlistartengt efni sem gæti verið tabú fyrir þau. Eins 

ræddum við hvernig hægt væri að létta undir með börnunum sem myndu yfirhöfuð mæta, og 

hvað væri hægt að gera til að ýta undir að foreldrar hefðu kjark og orku til að mæta með 

börnin sín. Þar fékk ég heyra að flest barna sem mæta eru í ákveðnu tómarúmi þar sem 

umsóknir þeirra um hæli eru ennþá í vinnslustigi. Ég for einnig á fyrirlestur hjá Kristínu 

Loftsdóttur, prófessor í mannfræði, sem var haldinn í Þjóðminjasafninu. Fyrirlesturinn var um 

þverþjóðleika og fordóma á Íslandi og var í tengsl við sýninguna Ísland í heiminum, 

heimurinn í Íslandi. 

Ég las greinar um valdeflingu og fjölmenningu og las mig almennt til um aðstæður 

hælisleitandi fólks. Ég fór á málþing sem Skólamálaráð KÍ stóð fyrir, málþing um menntun 

barna í leit að alþjóðlegri vernd. Þar kom fram reynsla frá fólki sem starfar í skólum með 

hælisleitandi börn og helstu vandamál og ágreiningur sem þau upplifðu í starfi sínu. Fulltrúi 

frá Rauða krossinum var einnig með innlegg um hvernig ferlið við umsóknir hælisleitanda 

væru hér á landi í dag, árið 2017. Ég fór einnig á fyrirlestur í LHÍ þar sem Zoya Kocur talaði 

um samfélagstengd listaverk sem voru valdeflandi. Þar að auki velti ég fyrir mér 

námsumhverfinu þar sem smiðjurnar myndu fara fram. 

4.1.3. Aðgerðir 

 

Verkefni eins og þetta hefur forsendur til að hafa jákvæð áhrif á samfélagið því það er 

mikilvægt að varpa ljósi á þá einstaklinga sem eru bakvið tölurnar og fréttirnar um 

flóttamenn. Verkefnið persónugerir þau á þann hátt að í gegnum það kemur fram að þetta eru 

bara venjuleg börn með venjulegar þarfir, eins og þörf fyrir öruggt húsaskjól. Einnig er þetta 

ábending um að list er fyrir alla, líka hælisleitandi börn. Það eru engin landamæri á milli 

þarfar manneskjunnar til að tjá sig. Eins tel ég að vera mikilvægt að tengja aðflutt fólk við 

menningarstofnanir eins og söfn. Margir þeirra sem eru aðfluttir búa hér í langan tíma eða 
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jafnvel alla ævi. Með því að kynnast söfnum styrkir fólk tenginguna sína við landið og 

síbreytilega menninguna og minnir þau jafnframt á að þau hafa líka eitthvað fram að færa. 

Þetta er einnig leið fyrir hælisleitendur til að endurspegla sig í nýju þjóðfélagi og finna að þau 

eru partur af samfélaginu. Mér finnst mikil og góð viðleitni hjá Þjóðminjasafninu að vilja efla 

komu aðflutt fólks og líka leita til fólks í viðkvæmri stöðu. Það er til dæmis vitað að flestir 

gestir safna í Bandaríkjunum eru hvítir þrátt fyrir að íbúar landsins eru mjög fjölbreyttir að 

uppruna. Það er reiknað með að í framtíðinni verði enn meiri breidd í þjóðlegum og 

menningarlegum bakgrunni fólksins í landinu (Farrell og Medvedeva, bls. 12). Það má 

örugglega reikna með svipaðri þróun hér á landi. Skýrsla sem var birt á vegum Félags 

bandaríska safna (e. American Association of Museums) árið 2012 bendir á að æskilegt væri í 

framtíðinni að söfn endurspegluðu allar hliðar samfélagsins og til þess að ná þessu þarf að 

skilja sögurna á bakvið nútímastrauma (Farrell og Medvedeva, bls. 5).  

Safnkennari Þjóðminjasafnsins, Jóhanna Bergmann skrifaði viðauka fyrir þessa ritgerð og tók 

saman helstu áherslur stefnu safnsins fyrir þessa ritgerð og þar er m.a. tekið fram: rík áhersla 

[er] lögð á að söfn blandi sér í samfélagslega umræðu um málefni sem eru í brennidepli í 

nærsamfélaginu hverju sinni. (Þjóðminjasafn Íslands, 2017). 

Helstu safnastefnur og markmið safnsins ásamt hugleiðingum þeirra um nákvæmlega þetta 

verkefni eru settar í viðauka (viðauki 6.). 

Hugmyndin að baki því að tengja sýningu af verkum barnanna við Barnamenningarhátíðina 

var til þess að fólk gerði sér grein fyrir því að þessi börn væru á landinu og þau væru þess 

vegna partur af  barnamenningunni á Íslandi. Það að taka þátt í sameiginlegu verkefni ýtti 

undir tilfinninguna að maður sem einstaklingur skiptir máli og að þátttakan hafi áhrif. 

Vonandi náði ég að skapa þannig aðstæður að þátttakendurnir upplifuð að það væri tekið eftir 

þeim að þeir hefðu rödd og væru ekki gleymdir. Hluti af því var að gera með þeim verk sem 

voru þess virði að verða sýnd. Sýningin bjó þannig til forsendur fyrir þau að upplifa að það er 

hægt að gera hluti sjálfur og hafa áhrif.  

4.1.4 Endurgjöf  

 

Ég fékk jákvæð viðbrögð frá börnunum sjálfum, Rauða krossinum, Þjóðminjasafninu og fólki 

úti samfélaginu. Ég vona að það hafi skipt einhverju máli meðal barnanna sem tóku þátt. Þetta 

meistaraverkefni mitt getur vonandi nýst öðrum sem ætla að fara að vinna með 

hælisleitendum. Þeir geta séð hvaða aðstæður gætu hentað fyrir svipaðar smiðjur. Sjónarhorn 

þátttakendanna á erindi við þjóðfélagið í heild því það má ekki gleyma að sýningin snerist um 
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að gefa börnunum sem tóku þátt athygli. Það að sýna verkið á barnamenningarhátíð vakti 

athygli og umtal sem er mikilvægt fyrir þennan hóp. Dagblöðin Morgunblaðið og 

Fréttablaðið birtu bæði viðtöl við mig vegna verkefnisins og einnig var sérstök umfjöllun í 

Morgunblaðinu daginn áður en viðtalið birtist (sjá viðauki 7.-9.). Sjónvarpsþátturinn 

Krakkarúv gerði einnig frétt um verkefnið (Ríkisútvarpið). Markaðssetning á sýningunni var 

frá hendi Þjóðminjasafnsins og Barnamenningarhátíðar og var áberandi. Einnig sendi Rauða 

krossinn og listkennsludeild Listaháskóla Íslands fréttatilkynningar um sýninguna. Ég kynnti 

sjálf sýninguna á Facebook. Starfsmenn safnsins tjáðu mig að mörg grunnskólabörn hefði 

komið við með umsjónarkennurum eingöngu til að skoða þessa sýningu. Einnig komu 

nemendur sem voru á Félagsmálabraut í Fjölbrautaskólanum í Garðabær við til að skrifa um 

sýninguna vegna skólaverkefnis hjá þeim. Mér var í kjölfarið boðið að vera með kynningu um 

verkefnið í Norræna húsinu á ráðstefnu um barnamenningu. Heitið á ráðstefnunni er Kultur 

møde i Nordens hus- Kunst sem grænsebryder.  Þannig má segja að mér hafi tekist að skapa 

umræðuvettvang um börn á flótta ásamt því að gefa forsendur til samkenndar. Ég fékk 

viðbrögð frá þátttakendum á meðan smiðjurnar stóðu yfir og samfélagið hefur sýnt áhuga með 

að skrifa um sýninguna og með því að mæta á hana. 

4.1.5 Miðlun 

 

Vonandi styrkjast þátttakendur í að láta í sig heyra og skilji að þó það séu bara nokkrar línur á 

blaði sem þau skilja eftir sig þá getur það samt haft áhrif til lengdri tíma. Á sama máta er hægt 

að sjá að samfélagsleg verkefni sem maður tekur sér fyrir hendur þurfa ekki vera stór að vexti 

til að hafa áhrif á marga. Einnig þarf verkefnið ekki endilega að hafa áhrif á marga strax en 

með tímanum getur það gerst, alveg eins og þegar öldur á vatni breiðast út. Annað sem er gott 

að hafa í huga er að ef maður vill taka þátt í að framkvæma breytingar þá getur verið 

skynsamlegt að byrja með verkefni sem eru nálægt manni í nærumhverfinu. 

4.2 Framkvæmd 

4.2.1 Dagur 1, 22. Febrúar 

 

Markmið: 

Markmið dagsins var að efla samstarf meðal þátttakendanna. Skapa aðstæður svo börnin ynnu 

að sameiginlegu verkefni um jörðina. Hugmyndin var að láta börnin teikna og klippa út það 

sem þeim fyndist eiga vera á jörðinni og í rýminu í kring. Þannig sameinuðust allir í einu 
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verki. Hver og einn fékk að njóta sín og það var í raun kjarni verksins að sameinast og að hver 

og einn útfærði á sinn hátt eftir eigin getu og vilja. 

Það sem ég var að reyna að ná fram með þessum hittingi var fyrst og fremst vellíðan. Í öðru 

lagi þá lét ég verkefnið snúast um samvinnu og að börnin fyndu að þau gætu tjáð sig óháð 

töluðu tungumáli. Verkefnið var þannig sett fram að hvert framlag skipti máli og að hver og 

einn gat gert það sem hann vildi eftir eigin getu. 

Auk þessa bauð ég upp á blöð og rými fyrir frjálsa og óhefta teikningu.  

Hæfniviðmiðin voru: 

Þátttakendur gátu skapað sameiginlegt verk. 

Unnið út frá kveikju að eigin listsköpun. 

Tekið þátt í verkefni þar sem þátttakendur gátu tjáð sig um eigin reynslu.  

Efni og áhöld: 

Hvít blöð, blýantar, tré- og tússlitir, vatnsleysanlegir litir, bækur, steinar og líkan af jörðinni.   

Dagbók  

Ég mætti snemma til að undirbúa salinn sem nú virkaði minni en þegar ég skoðaði hann fyrst. 

Það er allt í lagi þar sem hugmyndin var að reyna skapa notalegt andrúmsloft. Ég byrjaði á því 

að færa borð og stóla til hliðar og raða upp nokkrum borðum þar sem  gert var ráð fyrir að 

börnin vinni við. Hugmyndin í þetta skiptið var að láta börnin sitja á gólfinu á koddum og 

teppi og að raða koddum í kringum sameiginlegt verk sem var í líki jarðarinnar.  Ég raðaði 

upp borðunum til öryggis ef einhverjum þætti óþægilegt að sitja á gólfinu. Ég skreytti stofuna 

með ljósaseríum sem gerði birtuna notalega. Eins stilli ég upp og kveikti á mörgæs sem var 

með ljós inni í maganum. Ég var einnig með svartan kringlóttan bakka sem var fullur af 

sérkennilegum steinum og lét stækkunargler á bakkann. Á gólfinu var líkan af hnetti sem hægt 

var að kveikja á ásamt plakati af sólarkerfinu og nokkrum bókum um jörðina, náttúrulíf og 

eldfjöll. Ég dreifði líka ljósakertum á nokkur borð. Auk þessa útbjó ég rými þar sem ég setti 

blöð og liti fyrir frjálsa og óhefta teikningu.  

Fulltrúar frá Rauða krossinum litu inn af og til og voru að forvitnast um hvort þau gætu gert 

eitthvað. Einn sjálfboðaliði frá Bretlandi varð eftir hjá mér allan tímann. Ég var frekar 

áhyggjufull um að ég fengi enga þátttakendur en klukkan korter fyrir þrjú voru þrír litlir guttar 

komnir inn. Þeir virtust glaðir og hlupu inn til að skoða allt dótið og bækurnar. Tveir þeirra 

voru fimm ára og einn var sex ára. Þeir voru allir frá Sýrlandi. Sex ára strákurinn talaði smá 
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ensku og tók að sér að þýða fyrir hina. Það bættust fljótlega við tveir strákar til viðbótar sem 

voru á svipuðum aldri en voru frá Makedóníu. Áhuginn hafði kviknað hjá strákunum þar sem 

þeir voru á fullu að skoða steinana með stækkunarglerinu og fletta bókunum.  

Ég var búin að teikna upp hring á stórt blað þar sem ég var búin að skipta jörðinni niður í lítil 

hólf sem hægt var að skera út (mynd 3). Það voru nokkur skurðarbretti undir pappírnum og 

var ég með lítinn pappírshníf í vasanum þannig að um leið og börnin voru komin þá gat ég 

sýnt þeim verklega ef það yrðu erfiðleikar með tungumálið. Ætlunin með þessu var að 

auðvelda vinnuna þar sem það var ekki víst hversu margir myndu mæta eða hvort yfirhöfuð 

einhver mætti eða hvort þau myndu mæta á sama tíma. Við höfðum bara klukkutíma frátekinn 

fyrir hvert skipti en að sjálfsögðu var ég áfram á staðnum ef börnin vildu halda áfram, sem var 

reyndin í öll skiptin. 

 

Mynd 3.  Grunnur sem unnið var út frá á degi 1. 

Hugmyndin var að hver og einn tæki bút, ynni á hann hvað sem er eða þess vegna beint í 

hringinn. Þannig að hugmynd hvers og eins um hvað er eða hvað eigi að vera á jörðinni 

sameinaðist á sama skjalið. Seinna var hægt að bæta við, klippa út það sem er ofan á jörðinni 

og allt það sem var í kring. 

Þegar strákarnir voru farnir að sýna áhuga á litunum dró ég athygli þeirra að blaðinu sem var á 

gólfinu og útskýrði hugmyndina. Strákarnir tóku strax við að lita. Stuttu seinna komu þrjú 

systkini inn sem voru frá Makedóníu. Þau virtust hissa og glöð þegar þau komu inn og sáu 

það sem var í boði. Þau voru tólf, tíu og fimm ára gömul. Elsta stelpan talaði smá ensku og 

eftir hafa spjallað aðeins við börnin fór elsta stelpan að þýða fyrir systkinin hvað þau ættu að 
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gera. Á meðan fylltist herbergið smátt og smátt af mæðrum sem voru greinilega ekki tilbúnar 

til að sleppa börnunum úr augsýn. Upphaflega hugmyndin var að reyna halda foreldrunum frá 

herberginu á meðan börnin voru að taka þátt í smiðjunni. Foreldrar geta virkað hamlandi á 

þátttöku barnanna með því að reyna að stýra hvernig og hvað var teiknað. Eftir eigin reynsla 

við að halda smiðjur fyrir börn þá hef ég séð að það verður oft raunin. Enn þar sem það voru 

svona ung börn höfðu mætt þá hafði ég ekkert á móti því að mömmur þeirra væru þarna inni. 

Tveir strákar bættust við og þeir náðu sér sjálfir í aukablöð og liti. Þeir lágu hlið við hlið og 

teiknuðu stækkunarglerið og ýmislegt fleira (mynd 4). Ég veit ekki frá hvaða landi þeir voru. 

 

Mynd 4.  Þátttakendur teikna frjálst. 

Þegar þeir voru búnir að klára að teikna myndirnar sínar tókst mér að bjóða þeim að taka þátt í 

,,jarðar“ verkefninu. Þeir skildu hvorki íslensku né ensku. Þeir tóku sitt hvorn bútinn og fóru 

að teikna. Tvær ungar stúlkur frá Makedóníu bættust við og settust við hlið systranna frá 

Makedóníu sem mættu fyrst. Þær voru átta og níu ára gamlar. Elsta systirin túlkaði fyrir þær 

eftir bestu getu. Ég veit samt náttúrlega ekki hvað hún sagði en allir tóku virkan þátt og sumir 

gerðu marga búta. Ein tólf ára gömul stúlka frá Afganistan bættist við og fór strax að vinna á 

einn bút (mynd 5). Þannig sameinuðust allir í einu verki. Hver og einn fékk að njóta sín, sem 

var í raun kjarni verksins að sameinast. Aðstæðurnar gerðu líka þátttakendum kleift að útfæra 

sinn bút á sinn hátt eftir eigin getu og vilja. 
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Mynd 5. Þátttakendur teikna á bútum. 

Ungur strákur bættist við og seinna fékk ég að vita að hann væri níu ára gamall Albani og sá 

eini sem var byrjaður í skóla á Íslandi. Hann byrjaði á að leggjast á gólfið svolítið frá okkur 

og teiknaði íslenska fánann á aukablað (mynd 6). Það var náttúrulega líka partur af smiðjunni 

að teikna/lita frjálst án einhverra fyrirmæla. Fyrir sum barnanna virtist það mikilvægt 

byrjunarskref að teikna frjálst og þá gátu þau á sama tíma fylgst með hinum börnunum áður 

en þau völdu sjálf að taka þátt í sameiginlega verkefninu. 

 
Mynd 6  Íslenski fáninn. 

Um leið og drengurinn var búinn með myndina af fánanum náðum við smá augnsambandi og 

ég náði að bjóða honum að koma nær stóra verkinu. Þegar ég sá myndina af fánanum þá sló 

það mig að þrátt fyrir að fáninn sjálfur væri vel teiknaður, stór og sterklega litaður þá var 
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stöngin sem hélt fánanum uppi mjög veikburða. Stöngin gaf til kynna að ekki komin örugg 

tenging við jörðina. Ástæðan fyrir að ég stóð ekki upp strax til að heilsa honum var sú að ég 

var á fullu við að reyna spjalla við önnur börn. Fimmtán ára gömul stúlka frá Makedóníu 

bættist í hópinn. Hún greip einn bút og skrifaði ‚I love Red Cross‘, rauði krossinn er teiknaður 

(mynd 7). Þessi stúlka talaði og skildi mjög takmarkað ensku og íslensku. Elsta ‚systirin‘ frá 

Makedóníu virkaði þreytt á túlkuninni. Það voru samt börnin frá Makedóníu sem snéru sér að 

henni til að fá útskýringar þannig að ég reyndi að draga úr því að útskýra. Sum börnin voru 

einbeitt allan tímann á meðan aðrir virtust hafa þörf fyrir að koma og fara. Samtals mættu 

þrettán börn. 

 

 

Mynd 7. Rauði krossinn er teiknaður. 

Litlu guttarnir sem voru mættir snemma byrjuðu að hlaupa um og ,,berja“ á píanóið. Ég leyfði 

þeim að gera það í smá stund en varð að stoppa þá af þrisvar. Kannski beið ég of lengi hvert 

skipti áður en ég stoppaði þá þar sem ég var að vonast til að foreldrar þeirra myndu segja 

eitthvað en það gerðist ekki.  

Verkefnastýran hjá Rauða krossinum var búin að segja mér frá því að henni hefði tekist að 

móðga einhvern pabbann með því að skipta sér af þegar hann var að tala við son sinn. Þannig 

að mér finnst ég þurfa vera varkár varðandi það að skipta mér af.  

Sjálfboðaliðinn sat með mér allan tímann á gólfinu og hún var hlý og gaf frá sér góða nærveru 

þannig að börnin löðuðust að henni (mynd 8). Hún var mjög hjálpleg allan tíman og talaði við 
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alla samtímis því að hún teiknaði á ,,aukablað“. Ég var sjálf aðeins upptrekkt og stressuð þar 

sem ég vissi ekki hverju ég mætti eiga von á. Það var því mjög gott að hafa þessa ungu konu 

sem var jarðbundin, róleg og með á nótunum. Upphaflega virtist vera skemmtileg stemning í 

salnum með mikið að glöðum kvenmannsröddum í bland við hróp, köll og samtöl á milli 

barnanna. Allan þennan tíma bættist svo smátt og smátt við fólk inn í stofuna og öll borðin 

fóru að verða upptekin. 

 
Mynd 8.  Sjálfboðaliði á vegum Rauða krossins tók þátt í smiðjunni 

Það var ástæða fyrir því. Smiðjan var haldin í tengslum við opið hús hjá Rauða krossinum 

sem er alltaf á miðvikudögum á milli klukkan fjögur til klukkan sex. Það eru sjálfboðaliðar og 

nokkrir starfsmenn sem standa fyrir því.  

Opna húsið gengur út á það að sjálfboðaliðarnir mæta snemma til að elda úr gefins mat frá 

fyrirtækjum og undirbúa hlaðborð með brauðmeti og kaffi. Með því að sameina smiðjurnar 

opnu húsi héldum við, ég og starfsmenn Rauða krossins,  að það mundi auðvelda börnunum 

að mæta. Þar á undan höfðum við, ég leiðbeinandinn minn og starfsmenn Þjóðminjasafnsins 

verið að ræða um hvernig væri hægt að tryggja að foreldrar þessara barna mundu hafa þrek og 

vilja í að koma sér niður í bæ á ákveðinn stað á ákveðnum tíma til að börnin gætu tekið þátt í 

listasmiðjunum. Verkefnastjóri Rauða krossins stakk því upp á því að tengja smiðjuna við 

opna húsið þar sem hvatinn var þá þegar kominn fyrir foreldrana, þ.e. að hitta aðra í sömu 

sporum og fá ókeypis mat. 
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Fólk virtist vera vant því að koma inn í fyrirlestrasalinn til að fá sér sæti til að borða og einnig 

að mæta snemma og tryggja sér þannig mat og sæti. Þess vegna sköpuðust þrengsli því þrátt 

fyrir að það væri búið að senda út tilkynningar um að þessar smiðjur væru frá klukkan þrjú til 

fjögur þá streymdi fólk að áður en opna húsið hófst. Húsnæðið hjá Rauða krossinum er svo 

þröngt að það var engan veginn pláss fyrir allt fólkið meðan smiðjurnar voru í gangi.   

Opna húsið hjá Rauða krossinum fer fram í kaffistofu starfsfólksins og ég var með 

vinnustofuna við hliðina í svokölluðum fyrirlestrarsal. Þrátt fyrir útskýringar og fyrirmæli þá 

skildu ekki allir að ekki ætti að setjast inn í fyrirlestrarsalinn meðan á smiðjunum stóð. Í fyrsta 

lagi þá eru ekki allir læsir á ensku eða jafnvel ekki læsir yfirhöfuð og fólk mætir þangað eftir 

umtal annarra. Í öðru lagi þá er ekki endilega sami skilningur hjá öllum á því að það sé 

eitthvað sérstakt í gangi fyrir börn sem þarf sérstakt rými. Þannig að þrátt fyrir einhverja 

skandinavíska hugsun hjá mér um að halda börnunum aðskildum frá foreldrum sínum á 

meðan á smiðjunum stóð yfir þá gekk það í raun ekki upp. Húsnæði og aðstæður buðu 

hreinlega ekki upp á það.  

Í lokin var orðið svo mikið af fólk inni í stofunni að það var verulega þrengt að okkur í 

horninu. Stemningin var byrjuð að breytast og ég get ekki alveg sett fingur á hvað það var en 

glaðlegu kvenmannsraddirnar voru ekki lengur áberandi. Þar að auki var fólk farið að grípa í 

borðin sem voru með dót og teikniáhöld og allt í einu varð mikil pressa á að pakka öllu niður 

fyrir klukkan fjögur. Samtímis reyndi ég halda utan um verkefnið og verk barnanna. Í stuttu 

máli þá var endirinn yfirþyrmandi. Það mátti segja að tilfinningin hafi verið eins og eitthvað 

væri að flæða yfir og maður hefði bara nokkra mínútur til að passa upp á ekkert skemmdist 

eða týndist.  

Ég gat samt pakkað saman og gengið í burtu en leiddi ósjálfrátt hugann að því hvernig það 

hlýtur að vera fyrir hjálparsamtök sem þurfa að kljást við miklu erfiðara verkefni við mjög 

takmarkaðar aðstæður á meðan fólksfjöldinn verður bara meiri og meiri. Þetta á sérstaklega 

við um þróunina hér á landi nú þar sem fjöldi hælisleitanda eykst frá mánuði til mánaðar. 

Þetta er eins og ísjaki, við sjáum bara yfirborðið af vandamálin en ekki rót þess. 

Ég var með einhverja hugmynd eða hugsjón til að byrja með en svo var fjöldinn sem mætti 

svo gífurlegur að það var varla hægt að halda utan um einfalda hluti í lokin. Satt að segja var 

andrúmsloftið rétt í lokin orðin pínu ógnandi á milli fullorðnu karlmannanna sem voru komnir 

í samkeppni um borðin. Ég geri mér ekki grein fyrir hvort það var eitthvað tengt ólíkum 

uppruna fólksins.  
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Upphaflega var ég búin að ímynda mér að það yrði erfitt að kynnast börnunum en smiðja eins 

og þessi gefur ekki mikil tækifæri til að kynnast börnunum og hvað þá ræða við þau eða 

hlusta á þau því tíminn er svo knappur. Ég reiknaði líka með að börnin myndu ekki endilega 

koma aftur næsta skiptið þar sem þau gætu verið flutt út úr landinu, byrjuð í skóla, veik eða 

hreinlega vildu ekki koma. 

Óvissan sem þetta fólk stendur fram fyrir daglega, að vita aldrei hvernig næsti dagur verður 

og í hvaða landi þau verða stödd eftir viku hlýtur að vera erfið. Ég gat að sjálfsögðu ekki sett 

mig í þeirra spor sem ýtti meira undir ákvörðun mína að það væri núið sem skipti mestu máli í 

smiðjunum. Ég sá að það var mikilvægt að sýna að maður var til staðar fyrir þau og gaf þeim 

athygli. Ég var engu nær um hvort börnin hefðu upplifað verkefnið eins og ég var búin að 

ímynda mér. Þar sem þau náðu öll að vinna verkefnið um jörðina og hverjum og einum var 

frjálst að teikna og bæta inn því sem þau vildu þá náði ég markmiði mínu þennan fyrsta dag.  

Valdefling verkefnisins fólst í því að fá tækifæri til að leika, skilja eitthvað eftir af sjálfum sér 

og setja hugsanir og tilfinningar á blað. Þrátt fyrir að tíminn hafi verið stuttur þá tjáðu börnin 

sig um tilfinningar sínar myndrænt. Það að taka þátt í sameiginlegu verkefni ýtti undir 

tilfinninguna um að maður sem einstaklingur skiptir máli og að þátttakan hafi áhrif. Eða eins 

og Bayes orðaði það; margir einstaklingar geta fundið einhverja samkennd frá öðrum með 

sameiginlegri reynslu og þannig myndast ákveðin hóp dýnamík (Bayes, 2015).  

Ég var sátt við fyrstu smiðjuna því það myndaðist samband og úr varð samvinna. Ég gerði 

mér grein fyrir að í næstu smiðju yrði ég ekki með eins mikið af smádóti og myndi ekki dreifa 

út hlutunum á sama hátt þar sem ég yrði að vera fljót að taka til þegar hópur þeirra fullorðnu 

kæmi inn. Ég reiknaði ekki með að leggja undir mig mikið af borðum og þyrfti að vera búin 

að ýta sem flestum borðum í burtu frá staðnum sem við yrðum á.  

Í þessari fyrstu smiðju reyndi ég eftir bestu getu að tengja við starfskenninguna mína hvað 

varðar að skapa aðstæður sem framkölluðu vellíðan hjá þátttakendum. Ég var til staðar fyrir 

börnin og skapaði áhugaverða umgjörð. Freire (2002) lagði áherslu á að það skiptir miklu 

máli að skapa styðjandi og öruggt umhverfi til að einstaklingurinn valdeflist og einnig að 

nemandinn finni fyrir sameiginlegum mætti. Með því að leggja áherslu á samvinnu lærðu 

þátttakendurnir hvor af öðrum þegar þeir upplifðu mörg sjónarhorn og ólíkar útfærslur. Eðli 

verkefnisins sýndi þeim að þeirra ‚,rödd‘‘ skipti máli og að hver og einn gæti nálgast 

viðfangsefnið á eigin forsendum. Listsköpun kennir einstaklingum að það eru til mörg svör 

við vandamálum og útkomum (Eisner, 2002). Börnin fundu að þau gátu tjáð sig óháð töluðu 

tungumáli og hver og einn gæti gert það sem hann vildi eftir eigin getu. Bæði Eisner (2002) 
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og Freire (2002) komust að þeirri niðurstöðu í sínum rannsóknum að listsköpun gæfi 

einstaklingum tungumál. Það myndaði samt sameiginlegt verk. Hér gat ég líka yfirfært 

reynsluna mína frá fyrri verkefnum með að passa upp á að hver og einn fengi tækifæri til að 

nota eigið hugvit að þau gæta notið þess og látið þátttakendur finna að þau eru partur af einni 

heild. 

Ég var með einhverjar hugmyndir um valdeflingu en get eiginlega ekki fullyrt að hún hafi átt 

sér stað, tíminn var naumur og ég veit ekki hvort hún skilaði sér til barnanna.  

4.2.2 Dagur 2, 1.mars 

Markmið  

Í þessari smiðju var markmiðið að hver þátttakandi byggi til grímu úr fjölbreyttu efni eftir 

eigin getu og vilja og upplifði ánægjulega stund. Þessar áherslur valdi ég þar sem niðurstöður 

rannsókna Eisner (2002) bentu til þess að listir kenndu börnum að vinna með og í gegnum 

efni og að öll form listsköpunar leituðust við að finna leiðir við að láta myndir verða 

raunverulegar. Hann komst einnig að því að listir hjálpa börnum að segja það sem ekki er 

hægt er að  koma orðum að (Eisner, 2002). Grímugerðin var því leið til að gefa 

þátttakendunum tækifæri til að tjá innri líðan og tilfinningar án þess að opinbera sig.  

Grímur eru sterkt tjáningarform því gríman er bæði felustaður og getur á sama hátt verið að 

upplýsa einhvern sannleika. Grímur gefa líka tækifæri til að opinbera sig og vegna grímunnar 

er oft auðveldara fyrir aðra að samþykkja kannski breytta hegðun. Dæmi um það getur verið 

barn sem klæðist ljónsgrímu. Allt í einu er breytt hegðun barnsins samþykkt. Allt í einu er í 

lagi að barnið gangi á öllum fjórum og reyni t.d. að borða beint frá gólfinu og svari ekki 

venjulegu tilkalli. Sálfræðingurinn Carl Jung vill meina að þessi samþykkta hegðun við 

notkun af grímur sé eitthvað sem er búið að fylgja mannkyninu allt frá því að mennirnir voru 

frumstæðir (Jung, 1964 bls.236 ). Einn af kenningum Jung er að við mannfólkið séum með 

sameiginlegri erfða undirmeðvitund. Undirmeðvitund okkar sé með sameiginlegum 

samþykktum skilningi okkar á ýmsum hlutum. Eitt af því er að þegar manneskja klæðist 

grímu þá samþykkjum við í raun breytta hegðun hennar (Jung, 1964). 

Hæfniviðmið  

Í lok smiðjunnar gátu þátttakendur: 

Útfært grímu eftir eigin vilja. 

Myndskreytt grímu eftir eigin getu og tilfinningum. 

Unnið út frá kveikju að eigin listsköpun. 
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Efni og áhöld: 

Garn, nálar, íspinnaprik, niðurklippt brot af geisladiskum, fjaðrir, litir, lím, pappír, 

pappakartón, plast ‚rusl‘, skæri og pappadiskar.   

Dagbók 

Smiðjan fór fram á öskudegi og þess vegna voru gerðar grímur í tilefni dagsins. Ég var mætt 

snemma til að færa til borð og undirbúa. Ég þurfti þó aðeins að bíða eftir að komast inn í 

fyrirlestrar salinn þar sem kona lá þar á bæn á teppi.  

Ég var reynslunni ríkari eftir vikuna á undan og ákvað að leggja ekki eins mikla áherslu á 

kodda og aukadót. Þetta skiptið ýtti ég viljandi borðum sem ekki verða notuð langt frá 

borðunum okkar til að verða sem minnst fyrir truflun. Ég raðaði hinum borðunum í stóran 

ferhyrning og undirbjó það með að setja plast á borðið. Á borðið setti ég efni og skæri. Við 

hliðina á því setti ég annað borð sem á voru marglituð blöð, lím og litir. Fulltrúi frá 

Þjóðminjasafninu var mættur þar sem þau höfðu óskað eftir smá fundi með mér og 

verkefnastjóranum frá Rauða krossinum áður en smiðjan átti að hefjast.  

Við fengum að heyra að Rauði krossinn vær ánægður með framtakið og þau væru spennt fyrir 

heimsókn á Þjóðminjasafnið sem yrði seinna í mars. Verkefnastjórinn sagði okkur líka að það 

einn faðirinn hefði sagt að dóttir hans væri búin að bíða alla vikuna eftir því að fá að koma 

aftur. Það gladdi mig þar sem mér fannst síðasta skipti vera frekar erfitt. 

Sjálfboðaliðinn, yndislegi, frá Bretlandi var einnig mættur aftur og allt var klárt. Fyrsta 

stúlkan til að mæta var sex ára og talaði hún ensku og íslensku í bland. Hún virkaði frekar 

örugg með sig klædd í ,,Elsu‘‘- búning. Hún byrjaði strax að teikna grímu (myndir 9-10).  

     

                                                                Myndir 9-10. ‚,Elsa‘‘ teiknar 
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Smátt og smátt bættist við börn og allir virðist vera ánægðir og sáttir við hugmynd dagsins. 

Það var ekkert hik hjá neinum heldur einkenndist vinnan af framkvæmdagleði. Þetta skiptið 

voru fáir yngri en sex ára sem gerði allt auðveldara. Eins voru fjögur ungmenni mætt í fyrsta 

skiptið sem gaf  meiri stöðugleika á smiðjuna á þann máta að þau virkuðu hvetjandi á þau 

yngri til að staldra lengi við (myndir 11-14).  

Uppruni barnanna var ólíkur því sem var í fyrsta skiptið. Þessi börn komu frá Alsír, 

Makedóníu, Kósóvó og Albaníu og voru samtals fjórtán börn. 

Allt gekk betur þennan dag en í fyrstu smiðjunni og ég var sátt. Verkefnið var auðskiljanlegt 

fyrir alla og hver og einn gat gert grímu/grímur eftir eigin getu. Kannski var það auðveldara 

núna vegna þess að við sátum í kringum borð. Það hefði verið skemmtilegra ef börnin hefðu 

mætt fyrr (á uppgefnum tíma) og ég hefði getað byrjað með öllum samtímis. Mætingin 

byggðist á strætósamgöngum og foreldrunum. Þetta skiptið héldu foreldrarnir sig mest í 

matsalnum sem er herbergið fyrir framan fyrirlestarsalinn og það voru helst konur sem voru 

mættar snemma með börnin sinn. Flestar konurnar virtust kannast við hvor aðra og spjölluðu 

glaðlega saman. Veðrið hafði kannski líka áhrif þar sem það var sólskin úti og engum virtist 

liggja á að koma inn. Rétt fyrir klukkan fjögur fór fólki að fjölga verulega og þá sérstaklega 

karlmönnum en það varð engin átroðningur í herberginu eins og í fyrra skiptið.  

Þessi reynsla sannfærði mig um að það gengur ekki að reyna að vera með sameiginlegan 

upphitunarleik þar sem ég veit aldrei fyrirfram hvenær og hvort börnin mæta. Málið er bara að 

finna eitthvað grípandi verkefni sem þarf ekki miklar útskýringar.  
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                                                               Myndir 11-14. Tilbúnar grímur  

Mér tókst að tengja við starfskenninguna mína um að skapa vellíðan þar sem börnin virtust 

njóta sín og gátu setið lengi við. Börnin lærðu af hvort öðru og gátu þannig þróað grímurnar. 

Mikilvægast af öllu var að þarna gafst tækifæri til að tengjast sinni innri rödd og tækifæri til 

að tjá sig. Einnig var auðvelt að aðlaga verkefnið að getu hvers og eins, því allir fundu sína 

leið. Umgjörðin var greinilega í lagi þar sem allir fundu og notuðu efni sem höfðaði til þeirra 

og það var líka pláss fyrir tilraunir með ólík efni.  

Grímurnar hentuðu einnig fyrir börnin sem voru með litla þolinmæði þar sem þau gátu klárað 

hratt og þau þolinmóðari sátu lengi við, en samt var nægur tími til að klára grímuna. 

Umgjörðin leyfði líka börnunum að leika sér strax með grímurnar og þannig fundu þau að 

gríman hjálpaði til við efla þau og tengdi við hlutverkið og tilfinningarnar sem þau völdu sér 

við gerð grímunnar. 

4.2.3 Dagur 3, 8. Mars 

Markmið 

Markmið dagsins var að halda áfram með „jörðina“ sem unnin var fyrsta daginn. Börnin áttu 

að teikna og klippa út það sem þau vildu sjá á jörðinni eins og t.d. hús, fólk eða tré. 

Hugmyndin var að láta börnin teikna og klippa út það sem þeim fannst að ætti að vera  á 

jörðinni og í rýminu í kring. Þannig sköpuðust forsendur fyrir alla til að sameinast í einu 

verki. Það sem ég vildi reyna að ná fram var fyrst og fremst vellíðan. Ég vildi samt að 

verkefnið snérist um samvinnu og að börnin finndu að þau gátu tjáð sig óháð töluðu 

tungumáli og að hvert framlag skipti máli þar sem hver og einn gerði það sem hann vildi, eftir 

eigin getu. 

Auk þess vildi ég skapa aðstæður sem gæfu til kynna að þau hefðu tækifæri til frjálsrar 

óheftrar sköpunar með því að  bjóða upp á  blöð, liti og rými.  

Hæfniviðmið 

Í lok smiðjunnar gátu þátttakendur: 
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Skapað sameiginlegt verk. 

Unnið út frá kveikju að eigin listsköpun. 

Tekið þátt í verkefni þar sem þeir tjáðu sig um eigin reynslu. 

Upplifað ánægju af því að taka þátt í stóru sameiginlegu verki. 

Efni og áhöld:  

Pappír í allskonar litir, blýantar, tré- og tússlitir, vatnsleysanleg krít og penslar. 

Dagbók  

Ég mætti tímanlega en sjálfboðaliðarnir voru mættir langt á undan mér á kaffistofuna hjá 

Rauða krossinum og voru að undirbúa matinn fyrir opna húsið. Eldhúsið er svo lítið að það 

komast bara þrír að í einu og verða að snúa baki í bak til að geta athafnast. Gert er ráð fyrir 

allt upp að níutíu manns í mat þegar það er opið hús. 

Ég fór strax í að raða upp borðum í fyrirlestrarsalnum og kom fyrir plastdúkum, litum og 

pappír. Ég raðaði upp jörðinni sem börnin unnu í smiðjunni fyrir tveim vikum fyrr. Ég var 

búin að líma niður jörðina á stífan pappa, þannig að það var auðveldara að bæta við bútum. Ég 

gerði ráð fyrir plássi fyrir ný verk frá börnunum í kringum jörðina. Ekkert ákveðið þema var 

fyrir verkin.  

Verkin gátu verið hvað sem var, til dæmis hendur sem halda í jörðina. Mögulega væri einnig 

hægt að teikna eða skrifa inn í hendurnar eða þá að börnin ynnu að sameiginlegu verkefni um 

jörðina (mynd 15).  

 

                             

                                                                                 Mynd 15.  Hópverkefni um jörðina 
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Klukkan þrjú var enginn kominn, ekki einu sinni fullorðið fólk. Samt var mjög gott veður úti, 

slæmt veður hefur stundum áhrif á mætinguna þar sem margir ferðast með strætó. Ég var farin 

að hafa áhyggjur. Tíu mínútum seinna mættu átta börn sem flest höfðu mætt í fyrstu smiðjuna. 

Mér skildist að þau væru öll skyld og kæmu frá Makedóníu. Þau virtust vera ánægð með 

hugmyndina og virtist finnast skemmtilegt að sjá ,,gömlu“ myndverkin sín sett upp á þennan 

hátt. Þau byrjuðu öll að teikna og klippa út og virtust vera að búa til kort (myndir 16-17).  

Eftir smá tíma sýndi einn strákurinn mér símann sinn og í honum var hann búinn að þýða eitt 

orð frá sínu tungumáli. Orðið var „Mæðradagurinn“. Það er sem sagt áttundi mars og það var 

mæðradagurinn hjá þeim. Það útskýrði öll kortin sem þau voru byrjuð að gera og hann sagist 

ætla að búa til eitt kort handa mömmu sinni. 

     

                                                                                    Myndir 16-17. Búið til kort  

Það sló mig samt að nánast engum tókst að klára myndirnar, verkin eða kortin sem þau bjuggu 

til. Það er svolítið merkilegt, börnin eru á fullu að teikna og klippa en ég sá sjaldan mynd sem 

ég myndi venjulega hugsa að væri fullkláruð. Foreldrarnir komu af og til upp að borðunum til 

að tala við börnin en örfáir foreldrar stöldruðu lengi við.  

Smátt og smátt bættust við börn og í heildina voru sextán börn sem tóku þátt. Ég reyndi að 

hvetja alla til dáða. Sex ára gömul stúlka kom til mín og sagðist hafa verið þrjá daga í skóla 

hér á landi. Hún reyndi að tala íslensku, hún sagist ætla að verða læknir þegar hún yrði eldri.  

Börnin sem höfðu valið að taka þátt í verkefninu um jörðina bættu við myndum á jörðina og 

röðuðu sjálf upp myndunum á blaðið. Nokkrir foreldrar koma af og til með mat til barnanna 

sinna eða kölluðu á þau til að láta þau koma að borða með sér í hinu herberginu.  

Tuttugu mínútur í fjögur byrjaði herbergið að fyllast af fullorðnu fólki sem var að leita eftir 

borðum og stólum. Enn og aftur varð ég að verja borðin sem voru í notkun með myndum og 

teiknidóti á. Í þetta skiptið fauk virkilega í mig þar sem einn karlmaður ætlaðir greinilega ekki 

að láta mig stoppa sig. Þegar ég hafði endurtekið mig fjórum sinnum og var orðin sýnilega 

reið lét hann undan og hætti að toga í borðin. 
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Þetta var furðulegur tími sem byrjaði vel með áhugasömum börnum en við vorum greinilega 

ekki á sömu bylgjulengd. Börnin virtust hafa mestan áhuga á að gera kort fyrir mæður sínar 

sem þau vildu öll gleðja, þar sem það virtist vera mæðradagur í flestum löndum við 

Balkanskaga, á meðan ég hafði hugsað framhald af vinnunni við jörðina. 

Ég hafði ennþá í huga síðasta skiptið þar sem allt gekk svo vel en þennan dag runnu á mig 

tvær grímur þar sem allir mættu of seint. Ég var líka alltaf að bíða eftir að sameiginlega orkan 

myndi sameina alla í kringum hugmyndina ,,mína“ um að gera sameiginlega jörð. Eftir á að 

hyggja geri ég mér grein fyrir að ég hafði einhverjar barnslegar væntingar um að allir myndu 

fyllast af eldmóði yfir því hvað það væri gaman ef við gætum öll verið vinir. Ég hafði vonast 

eftir því að geta sýnt fram á hvað við vildum hafa á jörðinni ef að allir gætu lifað í sátt og 

samlyndi. Það gerðist ekki. Veruleikinn var einfaldari og raunverulegri; þennan dag var þeirra 

mæðradagur og þau vildu búa til kort fyrir mömmu. Það var eitthvað sem þau höfðu alltaf gert 

og var þeirra raunveruleiki.  

Þegar klukkan nálgaðist fjögur flýtti ég mér að taka allt dótið saman, enda var herbergið að 

fyllast af fullorðnu fólki sem þurfti að fá borð til að sitja við. Ég settist út í bíll og upplifði 

bara einhverja ringulreið af tilfinningum. Mér fannst ég hvorki hafa gert neitt sérstakt gagn 

eða upplifað einhverja tengingu við börnin. Ég var ráðþrota og vissi ekki hvað gæti hentað 

fyrir næsta og seinasta skiptið. Ég fann í raun og veru enga gleði við tilhugsunin um að koma 

aftur. Ég gerði mér enga grein fyrir hvaða áhrif þessar smiðjur höfðu á börnin sem komu 

nema það að ég sá gleðina í augun þeirra þegar þau mættu og flest höfðu komið aftur í öll 

skiptin. Það var minningin um að sjá þau koma hlaupandi inn aftur í hvert skipti sem yljaði 

mér um hjartarætur og sagði mér að þeim líði vel. Sú tilfinning veitti mér kjark til að 

skipuleggja síðustu smiðjuna. Ég gerði mér einnig grein fyrir að í byrjun hvers tíma þá voru 

þau mjög einbeitt en úthaldið var litið hjá flestum. Þau voru alltaf að skima eftir foreldrum 

sínum eða systkinum. 

Það sem ég upplifi sterkt eftir þessa smiðju var að það var eins og einhverju hefði verið 

varpað yfir mig, einhverju sem ég gat ekki skilgreint. Þegar ég starfa sem kennari í 

hefðbundnum íslenskum skóla þá er ég í samþykktu hlutverki sem gefur fyrirfram 

skilgreindar hugmyndir um hvernig kennari á að hugsa, kenna og bregðast við. Nemendurnir í 

skólum upplifa mann sem part af stórri heild, stundum sem yfirvald en alltaf með ákveðið 

hlutverk. Maður fær alveg að heyra frá krökkunum ef maður bregst ekki við á ‚,réttan hátt“. 

Nemendurnir eru stöðugt að meta mann og láta vita ef einhver kennari gerir hlutina á annan 

hátt og hvort það sé betra eða verra. Í þessu verkefni fann ég svo greinilega að hlutverk mitt í 
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smiðjunum er óljóst. Það var eitthvað í gangi sem ég næ engan veginn utan um og það var 

mjög ónotalegt. Það hefði líklega verið gott að funda fyrst með foreldrunum og kynna fyrir 

þeim tilgang smiðjunnar. Það hefði skapað annað andrúmsloft og hlutverk mitt hefði verið 

skýrt í þeirra huga. Tengiliðurinn frá Rauða krossi var reyndar búinn að gera það en það hefði 

verið skárra ef ég hefði verið með. Að vísu var líka mikið af fólki sem mætti í stofuna sem átti 

hvorki börnin sem voru þar eða átti börn yfirhöfuð. 

Ég gerði mér grein fyrir reynsluleysi mitt af að vinna með flóttamönnum hafði neikvæð áhrif 

á framkvæmdina og vinnuna með hælisleitendunum. Foreldrar suma þátttakendanna áttu erfitt 

með að taka mér sem konu og kennara sem er alin upp við norræna hugsun sem gerir ráð fyrir 

að við séum öll jafningjar. Kannski var þetta barnalegt af minni hálfu þar sem ég veit að 

heimurinn er í raun öðruvísi og daglegar fréttir benda reglulega á þá staðreynd. 

Til að tengja við starfskenninguna mína þá tókst að minnsta kosti að skapa rými, umgjörð og 

vellíðan fyrir því að börnin gátu gert það sem þeim lá helst á hjarta sem var að skapa kort og 

þannig tjá væntumþykju sína á mömmu sinni.  

Allir unnu eftir eigin getu, það var engin pressa á neitt annað. Börnin lærðu líka af hvort öðru 

við gerð kortanna og þannig þróaðist löngunin við að halda áfram og gera fleiri kort. Í 

sambandi við valdeflinguna þá má segja að börnin valdefldust þegar þau tóku stjórnina og 

fengu að búa til kort fyrir mömmu sína sem í senn var tækifæri til að tengjast við þeirra 

raunveruleika (mæðradagur) og styrkja þau til að viðhalda hefð sem er mikilvæg fyrir þau. 

 

4.2.4 Dagur 4, 15. Mars 

Markmið:  

Markmiðið var að börnin teiknuðu sjálfsmynd. Með því að teikna sjálfsmynd gefst barni 

tækifæri til að stúdera hvernig augun, nef og munur líta út og hvar þau eru staðsett í andlitinu. 

Einnig læra þau hvernig þau sjálf líta út, hver þau eru og hvernig þau vilja kynna sig sjálf. 

Markmiðið var að skapa aðstæður þar sem hver og einn fengi að njóta sín þar sem  hver og 

einn útfærði teikninguna á sinn hátt eftir eigin getu og vilja. Það sem ég reyndi að ná fram var 

vellíðan og traust. Að börnin finndu að þau gætu tjáð sig óháð töluðu tungumáli. Auk vildi ég 

bjóða upp á frumkvæði nemenda og lagði fram blöð og rými fyrir frjálsa og óhefta teikningu.  

 

Hæfniviðmiðin voru: 

Að börnin tóku þátt í því að teikna. 



 42 

Að börnin upplifiði ánægju við gerð verkefnisins.  

Að börnin gátu unnið út frá kveikju að eigin listsköpun. 

Dagbók  

Áður en ég mætti í síðustu smiðjuna var ég búin að hafa samband við tengilið minn hjá Rauða 

krossinum og segja frá upplifuninni á framgangi smiðjanna. Ég lýsti því hvernig fólk í leit að 

borðum þrengdi að okkur í hvert skipti og hvernig þetta skapaði óþægilegt andrúmsloft. Hún 

sagði mér að þetta væri orðið að stærra og stærra vandamáli hjá Rauða krossinum í sambandi 

við opna húsið. Fólk mætti miklu fyrr núna en áætlað væri til að tryggja sér mat og sæti. Hún 

sagði að sá fjöldi sem mætti ykist í hvert skipti. Þetta fyrirkomulag hefði gengið vel hjá þeim 

til að byrja með en væri núna orðið að virkilegu vandamáli.   

Við ræddum líka um það hvernig upphaflega hugmyndin hefði verið að halda foreldrunum frá 

með því að loka hurðunum en í raun gengi hún það ekki upp. Það var nefnilega líka truflun að 

reyna stöðugt að halda foreldrunum fyrir utan eins og við reyndum í fyrsta skiptið. Þetta 

skiptið ákváðu fulltrúar frá Rauða krossinum að vera meira á vappinu í herberginu til að 

fylgjast með fullorðna fólkinu sem reyndi að tryggja sér borð. Þar að auki var búið að taka 

ákvörðun um að seinka matartímanum til klukkan fimm þar sem félagar frá Salsa Ísland komu 

klukkan fjögur til að kenna dans. 

Ég raðaði borðum upp í eina stóra eyju með plássi fyrir sextán stóla. Ég var með aukaborð og 

stóla við hliðina ef það myndu mæta fleiri. Þar sem verkefnið var að teikna sjálfsmynd var ég 

búin að koma fyrir litlum speglum út um allt ásamt litum. Blöð, skæri og vatnslitir voru á 

öðru borði. Börnin mættu frekar seint í þetta skipti, líklegast vegna breyttrar tímasetningar á 

matnum. Það var skemmtilegt að sjá hvernig börnin brugðust við í hvert skipti sem þau mættu 

á smiðjurnar. Yfirleitt komu þau hlaupandi inn, stoppuðu smá og hikuðu á meðan þau voru að 

taka inn breytta ásýnd herbergisins. Svo voru þau yfirleitt tilbúin til að koma sér fyrir við 

borðin með bros á vör. Það var mjög auðvelt  að útskýra verkefnið í þetta skiptið og enginn 

þurfti að túlka fyrir neinn. Það var mikið af stelpum í aldrinum átta til fjórtán ára og það var 

greinilegt að þær voru þaulvanar við að teikna sjálfs- eða andlitsmyndir (myndir 18-20).    
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                                                                                          Mynd 18-20. Sjálfsmyndir.  

Það kom mér mjög á óvart hvað þær voru einbeittar. Þær virtust allar vera með 

andlitshlutföllin á hreinu. Sem starfandi myndlistarkennari þar sem ég hef oft verið með 

svipuð verkefni og veit því að staðsetninginn á augun og munni skolast oft til.  

Flest börnin sem mættu þennan dag voru frá Makedóníu eða Albaníu.  Því ímynda ég mér að 

þar sé lögð áhersla á markvissa kennslu í andlitsteikningu. Það var eitt barn, stelpa, frá 

Afganistan í þessari smiðju og sat ein og talaði ekki við neinn. Flest öll hin börnin töluðu 

saman en mjög lágt. Mér fannst hún túlka þetta samskiptaleysi skýrt í myndinni sinni. Hún 

teiknaði andlitið, augun, eyra og hárið af mikla nákvæmni og einbeitingu en hún teiknaði 

engan munn (mynd 21). 

 

                             

                                                       Mynd 21. Sjálfsmynd án munns.                                                

Nokkrir krakkar teiknuðu eitthvað allt annað en sjálfsmynd.  Eins og ein átta ára stúlka sem 

var mjög stíf að sjá. Fyrst vil hún alls ekki taka þátt en sat samt við borðið og fylgist með. 

Þegar mér tókst að koma henni í skilning um að hún þyrfti ekki að teikna sjálfsmynd þá 

teiknaði hún hús. Hús án glugga og hurðar en með tvö stór blóm við hliðina á húsinu. Þakið 
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var rautt en annars voru engar litir á húsinu (mynd 22). Það hefði verið áhugavert að ræða við 

hana um inntak myndarinnar eins og af hverju það var engin hurð á húsinu og hver átti heima. 

En tungumálaörðugleikar komu í veg fyrir það. 

                          

                                                                          Mynd 22. Hús án glugga og hurðar. 

Það voru tveir strákar um það vil sex ára gamlir sem voru með áberandi óþroskaðan 

teiknistíll, sjálfsmyndirnar voru eins og amöbur eða algjörar spýtukalla-teikningar (mynd 23-

24). Orðið Aldijon kemur fyrir aftur og aftur á mörgum ótengdum myndum og ég þekki ekki 

þýðinguna. 

  



 45 

                                                                                    Myndir 23-24. Sjálfsmyndir.  

Þessi tími var frekar rólegur og börnin sátu lengi við. Flestir reyndu að klára. Myndrænt séð 

þá kom þessi tími best út á meðan grímutíminn var skemmtilegastur. 

Rétt um korter fyrir fjögur þá byrjaði fullorðna fólkið aftur að reyna fá borðin þrátt fyrir að 

við reyndum að útskýra að herbergið myndi ekki opnast fyrir matinn á næstunni. Þar að auki 

átti að nota herbergið fyrir danskennslu strax eftir tímann hjá mér. Núna var það ekki bara ég 

sem var að útskýra heldur voru starfsmenn Rauða krossins mér til hjálpar. Fólk tók þessum 

skilaboðum misvel. Klukkan fjögur lauk ég stundinni og pakkaði saman og gekk það hratt 

fyrir sig í þetta skiptið. 

Í þessari smiðju var ákveðin ró og gaman var að sjá hvernig börnin nánast sukku ofan í 

verkefnið og inn í annan heim. Það var lítið talað og flestir sátu lengi við. Ég gat líka setið við 

sama borðið og börnin og mér fannst eins og það truflaði ekki neinn. Það var áhugavert að sjá 

hvernig verkefnið kallaði á þessa ró og öllum virtust líka vel við það. Það var eins og enginn 

pirraði sig á neinum eða væri að bera sig saman við aðra á sama hátt og ég sé oft í 

hefðbundinni kennslu í grunnskóla. Þannig voru allir sáttir við eigin getu og voru þarna á 

eigin forsendum. Umgjörðin með speglunum á borðinu virkaði greinilega hvetjandi á þau öll 

og þau höfðu öll vald á eigin sköpun. 

4.3 Niðurstaða  

Eftir hverja smiðju fékk ég alltaf martraðir. Þær snérust um að einhver vildi drepa mig eða að 

ég væri að falla í tómarúmi og ég vaknaði með andfælum. Vinnan með flóttafólkinu hafði því 

djúpstæðari áhrif á mig en ég átti von á. Áður en ég byrjaði hafði ég átti von á að verða 

uppnumin af sögum og bakgrunni þeirra. Af þessum ástæðum var ég með efasemdir um 

verkefnið og hvort ég vildi virkilega leggja það á mig að fara í einhverja tilfinningalega 

rússíbanaferð.  

Raunveruleikinn varð sá að töluð samskipti voru mjög takmörkuð og ég fékk lítið upp úr 

þátttakendum um hvað hafði gengið á í lífi þeirra. Það var helst í fyrstu smiðjunni þegar einn 

strákur teiknaði, að mér fannst, glaðlega sumarmynd með blöðrum á myndinni sinni. Ég hélt 

hann hefði átt afmæli nýlega. En systir hans svaraði fyrir hann þegar ég spurði beint hvort 

hann hefði átt afmæli þennan dag þá kom svar hennar hratt en snubbulegt: ‚,It looks nice but it 

was a terrible day‘‘. Ég fékk ekkert meira upp úr henni þar sem hún sneri sér í burtu og þá tók 

ég eftir því að það var ekkert fólk á myndinni. Eina lifandi veran var hundur sem var bundin í 

ól við litinn hundakofa. Í hægra horni myndarinnar var lítill blettur eins og frímerki og þar var 

teiknað eitthvað grænt og undir því stóð ‚,Iceland‘‘ (mynd 25).  
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                                                             Mynd 25. ‚,It looks nice but it was a terrible day‘‘. 

Að sjálfsögðu snerust þessar smiðjur um að láta börnin gleyma sér í smá stund, láta þeim líða 

vel og gefa þeim tækifæri til setja tilfinningarnar eða langanir sínar og það sem hvíldi á þeim 

á líðandi stundu niður á blað. Gefa þeim tíma og rými. Þegar ég sá að sömu börnin koma aftur 

í smiðjurnar þá hlaut eitthvað að vera að virka þar. Reynsla mín af smiðjunum var í takt við 

fyrirlestur Heiðu Ingólfsdóttur sem hún hélt á málþingi skólamálaráðs KÍ um menntun barna í 

leit að alþjóðlegri vernd. Í erindi sínu kom hún inn á reynslu leikskólastjóra af móttöku barna 

sem voru í hælisleit. Niðurstöður könnunarinnar leiddi í ljós að foreldrarnir ættu stundum 

erfitt með að skilja barnið eftir í leikskólanum og ættu í erfiðleikum með að treysta 

kennurunum fyrir barninu. Það tók tíma að vinna traust því var oft lögð áhersla á að hafa 

aðlögunartíma þegar yngri börn hófu skólagöngu til að hjálpa bæði barni og foreldri að 

aðlagast og til að byggja upp traust. Það kom oft fram í könnun hennar að hælisleitendurnir 

voru uppteknir af því að barnið þeirra upplifi öryggi. Þessar niðurstöður voru eitthvað sem 

mér fannst að ég gæti yfirfært á vinnu mína í listasmiðjunum. Ég hafði nefnilega oft hugsað 

um hvort það hefði verið heppilegra að vera með smiðjurnar annars staðar vegna þeirra 

augljósu truflana sem ég hef nefnt. En þar sem foreldrarnir treysta umgjörð Rauða krossins 

var þetta besti kosturinn. Óþægilegu atvikin sem komu upp voru iðulega tengd karlmönnunum 

sem mættu. Þeir virtast ekki skilja þá hugsun mína eða ætlun að mikilvægt væri að gefa 

börnunum þetta rými og pláss. 

Ég hefði líka viljað hafa tímana lengri í hvert skipti þar sem ég er vön því frá hefðbundinni 

kennslu en fann svo sterkt fyrir því að úthaldið er mjög lítið hjá mörgum, þrátt fyrir að þau 

væru eldri en leikskólabörn. Ef við hefðum haft lengri tíma hefði ég haft forsendur til að 

brjóta upp tímann með leikjum eftir að börnin voru byrjuð á hverju verkefni. Börnin voru líka 
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mjög háð því að vita af foreldrunum sínum og það veitti þeim öryggi að vita af þeim á 

staðnum. Í fyrrnefndri könnun kemur einnig fram að leikskólakennararnir finna að 

‚,menningarmunurinn er oft mikill og algengt er að það taki tíma fyrir foreldra að læra á 

venjur leikskólans á Íslandi“ (Heiða Ingólfsdóttir).  

Niðurstöður Heiðu Ingólfsdóttur bentu einnig á að starfsfólk leikskólanna hafi fundið fyrir  

mikilli reiði hjá foreldrum og að það hafi fundið fyrir því að fólk væri virkilega að kljást við 

að finna sig í nýju samfélagi og að það virtist taka á. Þetta get ég líka yfirfært á þessa 

listasmiðjur þrátt fyrir fá og stutt skipti. Ég upplifði nánast líkamlega ógnun frá einstaka 

karlmanni varðandi baráttuna um borðin því þeir lögðu ofuráherslu á það að ná sætum og 

borðum fyrir fjölskyldur sínar þar sem þau gæta borðað í friði. Ég hef skilning á því en það 

var samt mjög óþægilegt. Annað einkenni þessa var að sumir karlanna gátu ekki horfst í augu 

við mig eða heilsað mér þrátt fyrir að börnin og jafnvel konur þeirra væru búnir að tala við 

mig og heilsa.  

Menningarmunurinn var mikill en það er samt ekki rétt að skilgreina öll málin sem upp komu 

þannig. Þjóðerni fólksins var svo margbreytilegt það er ekki alltaf hægt að útskýra þau með 

menningarmun eingöngu. Líklegra er að ástæðurnar séu þær að fólk sem sækir um alþjóðlega 

vernd á það sameiginlegt hafa sætt ofsóknum af hálfu stjórnvalda og hefur upplifað mikið 

ranglæti gangvart sér, persónulega, eða almennt í samfélaginu. Þaðan sprettur upp þetta mikla 

vantraust gangvart öllum stofnunum ríkisins og menntastofnunum líka. Hælisleitin er það sem 

sameinar þau. Það er oft erfiðast fyrir þá sem vinna  með þessum markhóp að skilja að 

stundum er fátt annað sem sameinar þau, eins og kom fram í ábendingu frá Áshildi Linnet frá 

Rauða krossinum við erindi Heiðu (Áshildur Linnet, 2017).  

Það hjálpaði mér mikið að hafa tekið þátt í málþingi KÍ til að skilja hvað átti sér stað í 

smiðjunum hjá mér. Ég gat samsamað mig með því sem ég upplifði í framkvæmd smiðjanna. 

Málþingið staðfesti að þessi upplifun væri ekki bara í hausnum á mér heldur eitthvað sem 

aðrir kennarar hafa haft orð á líka.  

Það var þrennt sem Kristrún Sigurjónsdóttur, deildarstjóri móttökudeildar í Lækjarskóla, 

Hafnarfiðri kom inn á í erindi sínu sem snerti mig. Fyrst það að foreldrar sem koma með 

börnin sín eru undir miklu álagi og eru ekki fær um að vera bakland barna sinna í mörgum 

tilfellum. Annað sem hún nefnir er að börnin bera mikla ábyrgð. Sem dæmi um þetta var tólf 

ára gömul stúlka sem var á smiðjunni og túlkaði fyrir flest börnin sem komu frá Makedóníu á 

sinni takmörkuðu ensku og jafnvel fyrir mömmu sína. Það þriðja var að fyrir sum börnin þá er 

Ísland þriðja eða jafnvel fjórða landið sem þau koma til og þau hafa þess vegna mjög 
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takmarkaða skólagöngu og jafnvel ekkert móðurmál. Þar að auki gera börnin sér grein fyrir 

því að þau munu líklegast ekki fá hæli, en halda samt í vonina. Það var einn níu ára gamall 

strákur sem teiknaði sjálfan sig töluvert eldri en hvað hann var og finnst mér það lýsa þetta 

tvennu; að bera mikla ábyrgð og vera búinn að vona alltof lengi (mynd 26).         

                            

                                                                    Mynd 26. Níu ára gamall strákur.  

 

Þetta útskýrði margt fyrir mér og hjálpaði mig að skilja hvað ég veit lítið í raun um þau og 

hvernig ég get engan veginn sett mig í spor þeirra. Það var einn leikskólastjórnandi sem hafði 

haft orð á því í ofan nefndri könnun hvort það væri yfirhöfuð hægt að gera sömu kröfur á 

foreldra hælisleitandi barna og á þá íslensku þar sem það mundi líklegast taka mörg ár fyrir 

þau að aðlagast íslenskum hugsunarhætti um uppeldi.  

Eins og ég útskýrði í fyrstu dagbókarfærslunni þá fór töluverður tími í það að velta fyrir sér 

staðsetningu smiðjunnar og einnig hvernig ætti að tryggja þátttökuna og skapa 

öryggistilfinning. Það að hafa hana á þessum stað virtist vera besta lausnin þá en í samtali við 
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tengiliðinn minn hjá Rauða krossinum eftir fyrstu þrjú skiptin þá hefði líklegast verið skárra 

að tengja smiðjuna við aðra uppákomur sem voru í gangi hjá þeim. Eins og til dæmis eitthvað 

sem var eingöngu sniðið að konum og börnum og var líka einu sinni í viku. Við vorum báðar 

miður okkar yfir því að ekki hafa kveikt á því fyrr. Reyndar vissi ég ekki af þeim, en þessi 

seinagangur við að ræða mína upplifun af smiðjunum skrifast alveg á mig. Mér fannst að ég 

sem starfandi kennari hefði átti að tækla aðstæður betur í stað þess að koma fram með kröfur 

um betra aðstæður. Sérstaklega eftir að hafa séð vinnuskilyrðin hjá starfsmönnum Rauða 

krossins og sjálfboðaliðunum. En smiðjan var líka fyrir mig að til að læra af og ég sé það að 

ég á enn margt ólært. Ef ég myndi gera þetta aftur myndi líklegast koma best út að vera með 

smiðju fyrir börn með foreldrum. 

Ég geri mér einnig fyllilega grein fyrir því að ég er menntaður listgreina kennari og á mjög 

erfitt með aftengja mig frá því hlutverki. Því þrátt fyrir að ég hafi sagt/skrifað að þessi smiðja 

snérist um að gefa tíma og rými og ætlunin væri alls ekki að kenna neitt. Þá var ég með 

einhverjar óskir um að þessir tímar myndu skipti máli fyrir börnin og að mér tækist að miðla 

einhverju. Ósk um að þessir tímar og sýningin sem verður sett upp í kjölfarið myndi styrki 

þau. Sú staðreynd að ég hef í gegnum árin alltaf verið með eigið rými sem hefur verið 

afmarkað fyrir mig í ákveðin tíma hefur eflaust haft áhrif á að mér fannst erfitt að höndla 

þessa stöðugu truflun sem varð raunin.  

Þar sem ég er starfandi grunnskólakennari þá er þessi reynsla mikilvæg áminning fyrir mig 

um hvað stofnun eins skólar eru grunnvallar leggjandi í lífi þessa barna sem mega setjast að í 

landinu. Skólinn hefur forsendur til að skapa öryggi og festu í lífi þeirra. Ekki síst eru skólar 

mikilvægar í að taka þátt í að tengja börnin við samfélagið og gefa þeim framtíðarsýn. Þegar 

einhver er undir miklu andlegu álagi getur list virkað sem mikilvæg miðill fyrir tjáning án 

orða á milli okkur sjálf og raunveruleikinn.  
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4.4  Sýning á Þjóðminjasafninu  

Sýninginn var sett upp í forrýmið í Þjóðminjasafninu á Suðurgötu 4 í Reykjavík (mynd 27). 

Myndirnar og ljósmyndirnar voru festar á gráan bakgrunn með prentaðir upplýsingar sér við 

hlið (myndir 28-30). Sýninginn opnaði 25. apríl 2017 í tengslum við opnun 

Barnamenningarhátíðarinnar í Reykjavík. Það var engin formleg opnun þann dag en í staðinn 

kom hópur frá Rauða kross Íslands og hælisleitendur á fimmtudeginum í sömu vikunni. Þá 

var boðið upp á hressingu, kynningu á sýningunni og leiðsögn um safnið. Hælisleitendurnir 

sem mættu sögðust vera mjög ánægðir með framtakið. Þegar þessi vika rann upp voru bara 

tvö börn sem tóku þátt í smiðjunum enn á landinu. Það var gott að sjá afraksturinn kominn 

upp á vegg en sorglegt um leið þar sem ekkert af börnunum sem tóku þátt voru viðstödd 

(myndir 28-30). Mikill straumur af fólki kom eingöngu til að skoða þessa sýningu. Fjölmiðlar 

voru duglegar að mæta og fjalla um verkefnið. Myndirnar fyrir neðan sýna hvernig helstu 

verkin voru sett upp (myndir 31-33). 

 

                                                                          Mynd 27. Gestir að skoða sýninguna   
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                                                                                   Myndir 28-29. Verkin á sýningunni.  

                                

                                                                                   Mynd 30. Textinn á sýningunni 
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                                                                                 Mynd 31. Frjáls sköpun.  
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                                                                                        Mynd 32. Grímumyndir.  
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                                                                                     Mynd 33. Sjálfsmyndir.  

 

Í kjölfar sýningarinnar þá lagði ég metnað minn í að fá umfjöllun um verkefnið í fjölmiðlum 

(sjá viðauka 7-9). Ástæðan fyrir því var að gera börnin og vanda þeirra sýnilegri í 

nærsamfélaginu og vekja athygli á aðstöðuleysi þeirra. Þessi athygli skilaði sér í umræðu sem 

barst inn í grunnskólana og henni fylgdi aukin vakning og vonandi einnig skilningur og 
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samkennd úti í samfélaginu. Í framhaldinu var mér síðan  boðið að kynna verkefnið og 

niðurstöður þess á málþing  í Norræna húsinu. Málþingið hét Kunst som grænsebryder sem 

var haldið 8. maí. Áhersla málþingsins var á hvernig list og menning geta hjálpað til við að 

þróa samfélög og finna nýja leiðir við að leysa brýn málefni.  
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5 Lokaorð 

Þetta verkefni hefur verið mikil áskorun. Það er hefur verið margt sem hefur tekið á eins og 

umgjörðin, tjáningar- og reynsluleysið, eigin væntingar og vitneskjan um að sum barnanna 

eru ekki lengur hér á landinu, samkenndin og áhyggjurnar af öryggi og lífi þeirra. Ég hef 

vanist því í gegnum árin sem kennari að vera í ákveðnu hlutverki með ákveðinn ramma í 

kringum það. Í þetta skiptið var ég eiginlega meira berskjölduð og án verkfæra og átti erfiðara 

með að skilja hvað í raun gekk á í smiðjunum. Það hefur verið erfitt að standa við hliðina á 

börnunum og geta ekki tjáð mig nema með brosi, hvetjandi handahreyfingum og geta ekki 

nálgast þau í hversdagslegu spjalli. Þegar það hefur samt gengið að spyrja spurninga þá fannst 

mér spurningar mínar frekar hafa lokkað fram einhverja depurð hjá börnunum. Spurningarnar 

voru samt fyrst og fremst um frá hvaða landi þau komu, hvað þau voru gömul, hvað þau 

höfðu verið lengi á Íslandi og hvort þau væru byrjuð í skóla á Íslandi.  

Þrátt fyrir vera ekki listmeðferðarfræðingur þá hef ég lesið mér til um listmeðferð og hef leyft 

mér að rýna í myndir barnanna  með það sjónarhorn í huga. Það hefur haft áhrif á væntingar 

mínar til myndefnisins sjálfs. Ég bjóst því við að ég myndi fá að sjá einhverjar sterka og 

tilfinningaríkar myndir. Stundum hef ég jafnvel kviðið fyrir að sjá einhverja átakanlegar 

myndir og ekki vitað hvernig ég ætti að meðhöndla það. Ég upplifði líka mikla togstreitu við 

val af verkefnunum. Mér fannst tilhugsunin um að leggja fyrir þau einhverja hugmynd um 

myndvinnslu sem gæti rifið upp einhver sár eða leiðindi óbærileg. Einnig var erfitt að vega og 

meta hvort verkefnin væru í raun voru hrein afþreying og þá reyndi á mitt persónulega stolt 

sem kennara hvort ég gat í rauninni staðið fyrir því. Þegar sýningin var sett upp voru bara tvö 

börn eftir á landinu og óvissan um hvað verður um þau plagar mig. Mér finnst að þetta hafi 

verið dýrmætur og lærdómsríkur tími. Augun mín hafa opnast þökk sé þessum börnum. Þau 

hafa gefið mér lífsreynsla sem ég hefði annars ekki getað eignast og hjálpað mér að takast á 

við áskoranir. Þessi reynsla sem ég öðlaðist við af að halda smiðjur fyrir börn sem eru í 

viðkvæmri og erfiðri stöðu mun nýtast mér áfram í starfi mitt sem kennari. Ég hef öðlast dýpri 

skilning á hvað aðlögunartími þarf að vera langur fyrir börn sem koma með brotin bakgrunn 

inn í skólana og ég skil betur mikilvægi þess að hlúa að einstaklingsbundnum þörfum. 

Lærdómurinn frá smiðjunum skiptir miklu máli fyrir mig sem kennara. Það er mikilvægt að 

vera til staðar fyrir börnin og vera nálægt þeim, sýna samkennd og gefa þeim tækifæri til að 

tjá sig án orða. Einnig sýnir lærdómurinn af smiðjunum það hversu mikilvægt það er að gefa 

börnum raddir.   
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Þessar smiðjur hafa líka verið mikilvægar fyrir mig þar sem ég hef lært hvernig ég get tekið 

þátt í að hafa áhrif á samfélagið í heild. Með umræðu eykst skilningurinn.  

Ef ég mundi halda smiðjur aftur fyrir hælisleitendur þá væri það með börnum og foreldrum 

þeirra. Ég sá hvað þau átti erfitt með að halda sér frá hvort öðru og það mundi vera virkilega 

skemmtileg áskorun að finna verkefni sem gætu virkað. Stærsti lærdómurinn frá smiðjunum 

er samt að það er best að byrja með samtali. Það þarf í byrjun að fá á hreint hvað það er sem 

þátttakendur vilja fást við en ekki mata þau á verkefnum. Það er mikilvægast af öllu er samt 

að vera til staðar og hlusta.  
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7. Viðaukar 

Viðauki 1. 

Hávamál í fortíð og nútíð í Ingunnarskóla (2012) 

Haustið 2011 skipulögðu list- og verkgreinakennarar í Ingunnarskóla verkefni sem allur 

skólinn tók þátt í. Verkefnið fólst í því að skoða menningararfinn eins og hann birtist í 

Hávamálum. Verkefnið fékk styrk frá Þróunarsjóði grunnskóla Reykjavíkur og síðar hlaut 

skólinn Hvatningarverðlaun Reykjavíkurborgar fyrir verkefnið.  

Upphaf þessa verkefnis var að ég fór á námskeiðið „Upp sá ég koma öðru sinni‘‘ í Gerðubergi 

haustið 2010 sem var skapandi námskeið um norrænu goðafræðina í umsjón Kristínar Rögnu 

Gunnarsdóttur. Ég féll strax fyrir hugmyndinni um að vinna með goðafræði og kynnti þessa 

hugmynd fyrir skólanum mínum. Ég kenndi grunnskólabörnum frá 1. til 10. bekk og aðkoma 

mín að verkefninu var sú að ég útskýrði hugmyndina fyrir list- og verkgreinakennurunum í 

Ingunnarskóla. Allir tóku ákvörðun um að vera með í að vinna með Hávamál í samþættu 

þemaverkefni. Í Ingunnarskóla er áhersla lögð á samþætt þemaverkefni sem tengja 

hefðbundið bóknám við list- og verkgreinar.  

Markmið verkefnisins var að fjalla á fjölbreyttan hátt um þau gildi sem fram koma í einni af 

perlum íslensks menningararfs, Hávamálum. Umfjöllunin var sniðin að þörfum og áhugasviði 

hvers aldurshóps. Nemendur kynntust inntaki Hávamála og þeim hugmyndaheimi sem þau 

eru sprottin úr. Samtíminn var skoðaður í ljósi þeirra gilda sem fram koma í Hávamálum 

ásamt því að beitt var listrænum aðferðum til að skilja tengsl Hávamáls við eigið líf og 

samfélag. Verkefnið heppnaðist mjög vel. Í upphafi var hugmyndin sú að fimm list- og 

verkgreinakennarar myndu vinna að þessu verkefni en þegar við fórum að segja frá 

hugmyndinni í skólanum þá vildu samkennarar okkar taka þátt. Allt frá umsjónarkennurum til 

samfélags- og stærðfræðikennara. Tímasetningin var líka heppileg því þetta skólaár 2011-12 

var umræðan um siðfræði og gildin í samfélaginu okkar mjög  heit í kjölfar efnahagshrunsins 

á Íslandi. Þannig náðist að virkja áhuga samkennara og nemendur fengu námsefni sem tók á 

málefnum líðandi stundar. Bókin Hávamál kom út þetta sama haust og fengum við höfundana 

til að halda fyrirlestur um gildin og hvernig væri hægt að túlka viskukornin sem birtust í 

bókinni og yfirfæra á samtímann okkar.  

Verkefnið vatt smá saman upp á sig og varð stærra og stærra. Það var ákveðin festa í 

grunninum, við skiptum upp gildunum úr Hávamálum til að geta rýnt betur í skilninginn. 

Boðskap Hávamála var skipt upp í fimm grunnþætti með ákveðin gildi í huga eftir tillögu eins 
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umsjónarkennarans og við studdumst við enduryrki Þórarins Eldjárns þegar kom að 

stafsetningunni. 

Það var samkennsla í Ingunnarskóla sem þýðir að tvö bekkjarstig eru kennd saman. 

Einkunnarorð Ingunnarskóla fyrir verkefnið voru virðing, ábyrgð og vinsemd sem samræmast 

við heilræði og lærdóms Hávamáls.  

Markmiðin fyrir öll stigin voru: 

Að taka þátt í umræðum um gildi Hávamáls.  

Að vinna með að finna merkingu í ljóðum úr Hávamálum sem hægt væri að yfirfæra á eigið 

líf eða reynslu. 

Að vinna að listaverki sem sýndi túlkun nemandans á ljóðinu. 

 

Hæfniviðmiðin voru:  

Að búa til verk til að tengja við úthlutað gildi. 

Að útfæra verk eftir eigin hentisemi. 

Að börnin gátu unnið út frá kveikju að eigin listsköpun.  

Yngsta stigið sem telur 1.-3.bekkur unnu með tvö gildi sem voru vinátta og vinsemd og 

heilræðið var „Vini sínum skal maður vinur vera og gjalda gjöf með gjöf“.  

Nemendurnir unnu við að búa til brúður úr dagblöðum sem táknuði þau sjálf. Ástæðan fyrir 

því var að gömul dagblöð voru notuð var til að tengja verkin við norræna goðafræði. 

Samkvæmt goðafræðinni blés guðinn Óðinn lífi i tvo viðardrumba og skapaði þannig Ask og 

Emblu, sem talið er að við mannfólkið séum komum frá. Brúðurnar héldust í hendur og 

dönsuðu Vikivaka sem við kölluðum vináttudansinn (myndir 34-35). 

   

Myndir 34-35.  Vináttudans. 

Dansinn var líka tekin inni í stofunni með börnunum. Annað verkefni sem tengt var þemanu 

hjá árganginum og var um köngulær. Nemendurnir bjuggu til köngulær úr endurunnu efni. 
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Kóngulóin spinnur vef af mikilli útsjónarsemi og býr þannig til sína eigin örlagasögu og 

annarra skordýra. Líkt og kóngulóin sem spinnur vef sinn spinnur mannfólk sögur og ljóð, oft 

til að miðla visku og útsjónarsemi. Þessar kóngulær voru að spinna vináttuþræði og verpa 

‘‘viskueggjum‘‘ þar sem vel valin ljóð úr Hávamálum leyndist bakvið egglaga vefinn þeirra 

(myndir 36-37). 

 

   

Myndir 36-37.  Köngulær að spinna vináttuþræði. 

Næsta stig sem telur 4.-5. bekk vann með gildið gestrisni og voru með heilræðið „Auðugur 

þóttist er ég annan fann, maður er manns gaman“.  

Þar var unnið við að gera mismunandi skálar þar sem oft er boðið upp á eitthvað matarkyns til 

að sýna gestrisni og vináttu. Hver og einn vann við að útfæra skálina eftir eigin tengingu. 

Útfærslurnar voru mismunandi, allt frá því að vera áttavitar í formi skálar  svo finna mætti 

vini til þess að setja vængi á skálina svo sækja mætti vini heim (myndir 5-6). Skálarnar voru 

gerðar úr endurunnum pappír og tilfallandi plastafgöngum. 



 64 

 

  

Myndir 38-39.  Áttavitaskál og skálar með vængir. 

Þriðja stiginu sem nemendur í 6.- 7. bekk tilheyrðu var úthlutað gildinu visku og varkárni og 

var heilræðið þeirra „Af visku sinni veri enginn montinn en stilltur í gleði og geði og gætinn“. 

Varkárni varð fyrir valinu hjá þeim þar sem heimurinn þeirra er mikið í netheimum. Þar er í 

raun aldrei vitað við hverja þú ert að fást, hver er „hinum megin“  við skjáinn, og voru gildin 

einnig valin til þess að brýna fyrir þeim að sýna varkárni við það sem þau setja á netið. 

Verkefnið var útfært á þann hátt að fyrir utan það að tengja við gefin gildi þá valdi hver og 

einn nemandi ákveðna vísa sem hann vildi lýsa. Verkin voru svo útfærð í tengingu við 

kennslu af hlutföllum líkamans og sett upp eins og leiksvið með leikendur í formi brúða þar 

sem áhersla var líka lögð á sviðsmyndina (myndir 40-41). 
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Myndir 40-41. Leiksvið með heilræði. 

Unglingastigið fékk gildið hófsemi og heilræðin sem voru tvö: „Veit ekki sá er veit ekki neitt, 

að margur verður af aurum api“ og „Einn skal vita annar ekki, þjóð veit ef þrír vita“. Hófsemi 

þótti við hæfi fyrir unglinga sem eru um það bil að fermast því fermingum fylgja oft veglegar 

peningagjafir og þau eru að nálgast fullorðins heiminn.  

Í verkefnunum var mikil grunnvinna sem fór fram í samtali á milli kennara og nemenda áður 

en nemendurnir fóru að vinna í og með verkefnin. Í myndlistinni hjá mér var sótt í að tengja 

útfærsluna og gildin við bandaríska myndlistarmanninn og samfélags aðgerðarsinnin Keith 

Harring sem notfærði sér nýstárlegir leiðir til að koma skilaboðunum sínum á framfæri. 

Verkin yrðu stór, máluð á maskínupappír, klippt út og sett upp á óvenjulega staði í skólanum 

(myndir 42-43) 

  

                                        Myndir 42-43. Unglingastigið og úrvinnsla þeirra. 

Upprunalega áætlunin var að listgreinakennarar ynnu með nemendunum en niðurstaðan varð 

sú að allir kennarar skólans tóku þátt. Ástæðan fyrir því hefur líklega verið sú að það var 

ákveðin vídd í verkefninu sem gaf tækifæri til að allir gátu heimfært það og fléttað inn gildin 
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á sínu kennslufagi. Allir gátu fundið pláss fyrir eigið hugvit, notið þess og voru opin fyrir 

útkomunni. Það var ekkert rétt eða rangt. Það má segja að okkur tókst að vinna með einn af 

grunnþáttum aðalnámskrár sem er lýðræðis- og mannréttindamenntun sem ‘‘byggist á 

gagnrýnni hugsun og ígrundun um grunngildi samfélagsins‘‘ (Aðalnámskrá grunnskóla bls. 

21). Sumir unnu allt skólaárið í verkefninu á meðan aðrir nýttu nokkra mánuði í það. Af 

þessu verkefni lærði ég hvað það er mikilvægt að nemendurnir finni flöt á því að yfirfæra 

hugmyndirnar og verkefnið yfir á sitt persónulega líf. Þannig kviknar eigin áhugi og þannig 

sameinast sjálfstraust og gleðin við að framkvæma. Þar finna nemendurnir líka að þau hafa 

eigin rödd og það er í lagi að tjá sig í gegnum list. Þannig geta þau mótað og sett fram sinn 

eigin raunveruleika sem er um leið valdeflandi. Verkefnið var í raun í anda 

hugsmíðahyggjunnar þar sem er gert ráð fyrir að þekking sé afurð þess hvernig einstaklingar 

skapa merkingu út frá eigin reynslu. Með öðrum orðum má segja að túlkunin byggir á reynslu 

og viðhorfi einstaklingsins (Jonassen o.fl., 1994).  

Í smiðjunum með hælisleitendum nýtti ég mér þessa vitneskju með því að passað var upp á að 

hver og einn fengi tækifæri til að nota eigið hugvit. Það þarf að láta þátttakendur finna að þau 

séu partur af einni heild. Það er mikilvægt að þau skynji að það er ekkert rétt eða rangt í list. 

 

Viðauki 2. 

Leitin að Ingunni hinni lærðu (2013) 

Ég var verkefnastjóri ásamt Kristínu Arnþórsdóttir upplýsingafræðingi og menningarmiðlara í 

verkefninu Leitin að Ingunni hinni lærðu þar sem lokaafurðin var sýning á verkum nemenda í 

6. - 7. bekk í Ingunnarskóla. Alls voru þetta 94 nemendur sem unnu að verkefninu í samvinnu 

við safnkennara Þjóðminjasafnsins. Afrakstur verkefnisins var sýndur í Þjóðminjasafninu á 

Barnamenningarhátíð 2013. Í þessu verkefni var unnið með nærsamfélagið, listir, menningu, 

samfélagsfræði og kristnitöku. Þar að auki var unnið með sögulega tengingu, 

kvennabókmenntir og jafnrétti. Hugmyndin að sýningunni spratt út frá niðurstöðum mínum 

um hvað hefði betur mátt fara í verkefninu um Hávamál. Mér fannst leiðinlegt að hvorki 

foreldrar né fulltrúar frá Reykjavíkurborg eða Barnamenningarhátíð komu til að skoða 

lokasýninguna og verk barnanna í skólanum vorið 2012. Ein stór ástæða fyrir því er sú að ég á 

umræður við nemendur um mikilvægi þess að læra myndlist, hvað þau séu virkilega  að læra 

og hvað er hægt að gera með myndlist í stærra samhengi. Þá á ég við úti í samfélaginu. En þar 

sem einkunnir eða umsagnir í myndlist hafa engin áhrif, á t.d. aðgengi að menntaskólum, þá 
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finnst þeim stundum að myndlist sé einskis virði og alveg tilgangslaust fag. Nemendur sjá oft 

meira gildi í að læra verkgreinar þar sem afraksturinn verður meira sýnilegur og nothæfur. 

Dæmi um það er textíll þar sem útkoman verður eitthvað sem nýtist þeim beint, eins og það 

að sauma húfur eða náttbuxur. Í heimilisfræði felast verðlaunin í einhverju hvetjandi og 

gómsætu. Eins hef ég upplifað alltof marga viðtalsdaga þar sem ekkert foreldri kemur til að 

spjalla við mig þrátt fyrir góðar kynningar um að maður sé til taks. Þannig að ég lofaði sjálfri 

mér að fara ekki aftur af stað með svona metnaðarfullt verkefni án þess að vera búin að 

tryggja góðan sýningarstað. 

Ein mikilvæg ástæða þess að sýna á öðrum stað en í skóla snýst um að fá foreldra til að mæta. 

Það hvort foreldrar mæta til þess að sjá listaverkin virkar nefnilega oft sem áhrifavaldur á 

hvort nemendum finnst sjálfum merkilegt það sem þau hafa verið að gera. Þar að auki virkar 

það sem upphefð og er ákveðin viðurkenning ef verkin þeirra eru til sýnis annars staðar en í 

skólanum sjálfum. Það er hægt að bera þetta saman við tónleikahald, fimleikasýningar og 

fótboltamót. Það virðist vera hvetjandi fyrir börnin ef foreldrar mæta til að sjá það eða verk 

þess. Þannig að þegar foreldrarnir koma á opnunina, sem hefur alltaf verið vegleg og með 

tónlistaratriði, þá fá börnin viðurkenningu á því að það er eitthvað sérstakt við það sem þau 

hafa gert. Viðhorf foreldra hafa svo mikið að segja og geta virkað hvetjandi á nemanda. Ég 

hef alltaf átt gott samstarf við Þjóðminjasafnið í gegnum árin þegar ég hef komið þangað með 

nemendahópa og datt mér því  í hug að leita til þeirra með samstarf þetta skólaár. Eins fannst 

mér líka spennandi að taka þátt í að „tryggja“ að nemendur fyndu tengingu við söfn. Ég tel að 

ef þau hafa upplifað það að verkin þeirra hafi verið sýnd á safni þá skapast einhver tengsl sem 

ég vil trúa að skili sér út ævina og efli áhuga fyrir safnaheimsóknum. Mér finnst mikilvægt að 

hlúa að og vera meðvitaður um menningararf sinn til að styrkjast í að skilja hver maður er og 

hvaðan menningin kemur. Í gegnum starf mitt hef ég komist að því að það eru örfáir 

nemendur sem hafa farið á söfn með fjölskyldum sínum. 

Ég var ekki með ákveðna hugmynd um hvert verkefnið átti að vera þegar ég bauð 

safnkennurunum frá Þjóðminjasafninu að koma og funda með fjórum umsjónarkennurum í  

6.- 7. bekk. Ég valdi þann aldurshóp því að Þjóðminjasafnið hentaði vel sem tenging við 

námsefnið hjá þeim sem er um landnámið. Við sem erum list- og verkgreinakennarar í 

skólanum höfum yfirleitt reynt að fylgja þemavinnunni sem bekkirnir vinna með. 

Ingunnarskóli er staðsettur í Þúsaldarhverfinu og tengjast öll götunöfnin þar kristnitöku á 

Íslandi. Ástæðan fyrir því er að uppbyggingin í hverfinu hófst í kringum aldamótin 2000.  
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Ég nefndi ástæðu fundarins við upplýsingafræðing skólans, Kristínu Arnþórsdóttir, sem var 

strax til í að vera með. Hún var þá nýbyrjuð að vinna í skólanum og er þar að auki 

menningarmiðlari að mennt. Það var svo á fundinum sem Kristín sagðist hafa verið að rýna í 

hver þessi Ingunn væri sem skólinn er kenndur við. Ingunn Arnórsdóttir (f.1100) var nunna á 

Hólum á 12. öld og var jafnframt talin hafa verið fyrsta lærða konan á Íslandi sem sögur fara 

af. Hún var menntuð í ýmsum fræðum til jafns við pilta og kenndi prestsefnum latínu og 

kristin fræði. Ingunn var mikill hannyrðakona og talið er að hún hafi saumað altarisklæði sem 

gæti svipað til þeirra klæða sem varðveitt eru í Þjóðminjasafni Íslands. Í sögu Jóns biskups 

Ögmundssonar eftir Gunnlaug munk er sagt: 

Þar var og í fræðinæmi hreinferðug jungfrú, er Ingunn hét. Öngum þessum var 

hún lægri í sögðum bóklistum, kenndi hún mörgum grammaticam og fræddi 

hvern er nema vildi; urðu því margir vel menntir undir hennar hendi. Hún rétti 

mjög latínubækur, svo að hún lét lesa fyrir sér, en hún sjálf saumaði, tefldi, eða 

vann aðrar hannyrðir með heilagra manna sögum, kynnandi mönnum guðs 

dýrð eigi aðeins með orðum munnnáms, heldr og með verkum handanna. (bls. 

241)   

Í stuttu máli þá heilluðumst við öll af hugmyndinni um að vinna með Ingunni sem 

útgangspunkt. Kristín var fljót við að finna fleiri upplýsingar um Ingunni og meðal annars þær 

að talið er að Ingunn hafi saumað út tvenn altarisklæði. Annað er varðveitt á danska 

þjóðgripasafninu og hitt klæðið þótti svo sérstakt að Karli tíunda Frakklandskonungi þótti 

ástæða til að eignast það og er það skráð í eigu Cluny listasafnsins í París (mynd 47). Þessi 

altarisklæði eru byggð upp úr tólf hringjum og í hverjum hring er rakin saga hins heilaga 

Marteins (Wandel, 1952). 
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Mynd 47. Klæðið í Cluny safnið með sögu hins heilaga Marteins. 

 

Leiðin við að myndskreyta og segja sögur í hringformi er arfleið frá skjöldum víkinga 

(handritin heima.).   

Við Kristín tókum fljótlega ákvörðun um að nota þetta söguform sem uppbyggingu og ramma 

fyrir verkefnið sem fékk heitið Leitin að Ingunni hinni lærðu. Við hugsuðum stórt þar sem við 

vorum með 94 nemendur og ákveðið var að fara út í veggverk, sem var 340 cm breitt og átti 

að passa á fyrir fram ákveðin vegg í Þjóðminjasafninu (mynd 48).  
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Mynd 48. Undirbúningurinn fyrir veggverkið 

Grunnurinn í verkinu voru hringir og form. Við Kristín skiptum niður hvaða sögur áttu að 

vera í hverjum hring. Fyrstu hringirnir náðu yfir tímabilið frá 1100 og þar til klaustur fóru að 

leggjast af upp úr 1520. Í fyrri hluta verksins var meðal annars fjallað um líf Ingunnar, veru 

hennar á Hólum og almennt hlutverk klaustra eins og nemendur sáu það fyrir sér (mynd 49). 

Síðustu fjórir hringirnir fjölluðu um Ingunnarskóla, sögu hans og hugmyndirnar á bak við 

hönnunina og síðast en ekki síst um nemendurna sjálfa.  
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Mynd 49. Nærmynd af fyrsta hringinn 

Veggverkið sjálft var svo unnið í blandaðri tækni í tímum hjá umsjónarkennurum. Við gerð 

verksins studdust nemendur við námsefnið Sögueyjan 870-1520 og komu í leiðsögn hjá 

safnkennurum Þjóðminjasafnsins til að fræðast um miðaldir á Íslandi og skoða gripi sem 

tengjast því tímabili (mynd 50).   
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Mynd 50. Veggverkið tilbúið og uppsett á Þjóðminjasafnið. 

Hjá mér var unnið bókverk í formi útskurðar á pappír. Bókverkin voru meðal annars um 

landnám, miðaldir og klausturlíf. Einnig fjölluðu mörg þeirra um Ingunni og vörpuðu ljósi á 

hlut hennar í bókmenntasögunni og menntun þjóðarinnar (myndir 51-53). Hún var t.a.m. einn 

heimildarmanna Odds Snorrasonar munks á Þingeyrum að Ólafs sögu Tryggvasonar 

Noregskonungs. 
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Myndir 51-53. Bókverkin til sýnis á Þjóðminjasafninu.  

Ástæðan fyrir því að áhersla var lögð á útskurð var til að tengja við hvernig skorið var út á 

tréflötum á þessum tíma til að segja sögu og einnig til að tengja við listina sem iðkuð var við 

að myndskreyta í kringum stafi í gömlum handritum. Þar að auki var íhugað hvernig hægt 

væri að segja sögu í mjög knöppu og sjónrænu formi. Á meðan verkefnið stóð yfir vorum við 

í umræðum við Námsgagnastofnun þar sem við vorum með hugmynd um að útbúa 

kennsluefni út frá þessu verkefni. Við vorum líka í samstarfi með Bókmenntaborg UNESCO 

þar sem verkefninu var gerð skil á vef Bókmenntaborgarinnar og sagðar voru fréttir af því og 

sýndar myndir af ferlinu. Nemendurnir unnu þrívíddar-bókverk þar sem unnið var með 

grunnþætti læsis í víðum skilningi eins og ætlast er til í aðalnámskrá grunnskólana. Þar er sagt 

að meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa 

heiminn og þannig skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því 

sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla sem til eru (Aðalnámskrá grunnskóla, bls.19).  Eins 

fengum við því áorkað að Ingunn Arnórsdóttir fékk pláss á tímaás bókmenntanna á vef 

Bókmenntaborgarinnar þar sem framlag hennar til íslenskra bókmennta er skráð 

(Bókmenntaborgin, e.d.) 
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Markmiðin voru:  

Að kynnast og upphefja Ingunni Arnórsdóttur (1100-), sem skólinn er kenndur við.  

 

Að kynnast um leið hlut kvenna í bókmenntasögu Íslendinga. 

Að nemendurnir kynnist sögu og aðstæðum kvenna og um leið ólíkum hlutverkum þeirra; 

verkakonur, eiginkonur og heilagar konur. 

Að vinna verk tengd Ingunni á eigin forsendum.  

Að kynnast notkun landnámsmanna af formi og litum.  

Að kynnast merkingunni og hlutverkunum sem lágu að baki stofnun eins og klaustri á þessum 

tímum.  

Að kynnast fornmunum Þjóðminjasafnsins.   

Að læra um landnámstíð og helstu listform sem voru iðkuð á þeim tíma eins og ritlist, útsaum, 

hugtökum í latínu og leturgerð. 

Að kynnast því hvað það væri mikilvægt að læra handverk. 

Að kynntust nærsamfélaginu sínu og hugmyndunum að baki hönnunar Ingunnarskóla. 

Hæfniviðmiðin voru: 

Útfært verk sem tengdist sögu Ingunnar. 

Unnið einstaklingsverkefni í bókaformi. 

Unnið í hóp við gerð veggverksins. 

Þetta verkefni varð gríðarlega stórt og endaði á því að taka meiri tíma frá umsjónarkennurum 

en áætlað var. Ákafinn og metnaðurinn varð svo mikill hjá bæði nemendum og kennurum að 

allt svæði þeirra var undirlagt í marga mánuði og hugmyndirnar frá nemendunum í sambandi 

við útfærslu urðu sífellt fleiri og flóknari. Umsjónarkennarar sögðust oft hafa þurft að sleppa 

allskonar hefðbundnu efni sem þau áttu annars að hafa kennt. En þar sem þeir fundu fyrir svo 

miklum áhuga nemanda og fannst þeir læra svo margt annað út frá þessu verkefni fannst 

kennurunum það vera þess virði.  

Þetta verkefni staðfesti trú mína á að það sé þýðingarmikið að vinna verkefni sem nemendur 

geta samsamað sig við og þannig yfirfært og notað sína eigin þekkingu og bakgrunn í 

verkefnið. Undirbúningur, samtöl og skýr samskipti er líka mikilvægt í svona stóru 

samstarfsverkefni. Hér sannaði það sig líka að stundum verður maður að treysta á ferlið eins 

og gerðist í þessu verkefni.  

Þá þekkingu gat ég tekið með mér í smiðjurnar með hælisleitendum. Það skiptir máli að vera 

búin að hugsa verkefnið til enda alveg eins og er gert ráð fyrir í leiðsagnartækinu hjá CRAFT 
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(sjá útskýringar neðar). Til að ná áætluðu markmiði eins og það að vekja athygli og koma 

einhverjum ákveðnum skilaboðum til skila. Einnig er mjög mikilvægt að undirbúningurinn sé 

í lagi, t.d. rannsóknir á efninu sjálfu og einnig er mikilvægt að hafa samband við fólk eða 

stofnanir sem geta hjálpað manni við að ná tilteknu markmiði.  

 

Viðauki 3. 

Ég og jörðin mín (2014) 

Vorið 2014 sýndu nemendur í 3. bekk, samtals 50 börn, afrakstur skapandi vinnu í anddyri 

Þjóðminjasafnsins í tilefni Barnamenningarhátíðar. Sýningin nefndist Ég og Jörðin mín og 

höfðu nemendurnir verið að velta fyrir sér hvernig þau upplifa jörðina og hvað þeim fyndist 

eiga vera á henni. Sýningartímabilið féll inn á alþjóðlegan merkisdag sem heitir; ‚,Dagur 

Jarðar“ og er haldinn 22. apríl út um allan heim. Hugmyndin er sprottin út frá ráðstefnu 

grasrótarsamtaka á sviði umhverfisverndar í Bandaríkin en þau höfðu áhyggjur af framtíð 

jarðar og fólksfjölgun (Nátturan, 2017).  Hugmyndin að baki verkefnisins spratt þaðan. Flest 

barnanna voru afar spennt fyrir hugmyndinni sem fólst í  því að fá að eiga og búa til sína eigin 

jörð. Kveikja verkefnisins voru umræður sem snerust um hvað þarf til að lifa af á jörðinni. 

Umræðurnar snerust um umhverfismennt og fjölbreytta þætti s.s. vatn, gróður, rusl og 

fjölskyldutengsl. Sumir vildu breyta jörðinni í loftbelg til að ‚,komast á milli staða“ á meðan 

aðrir vildu hafa hús, tré, spúandi eldfjöll og kastala (myndir 54-57). Verkin voru að mestu 

leyti gerð úr endurunnum efnum og notaðar umbúðir frá heimilunum sem var mikilvægur 

þáttur verkefnisins vegna umræðunnar um að fara vel með jörðina okkar. 

Markmiðin voru: 

Að nemendurnir tækju þátt í umræðum um hvernig við viljum hafa jörðina okkar til að 

skynja.  

Að hver og einn hefur rödd og áhrif á hvernig útkoman verður.  

Að útfæra eigin jörð eftir eigin hugmynd. 

Að velta fyrir sér hvernig sjónarhorn og gildi geta breyst þegar unnið er með efni sem eina 

stundina telst vera rusl og næstu stund mikilvægur partur af listaverki.  

Hæfniviðmiðin voru:  

Að geta útfært verk með tilfallandi efni sem venjulega flokkast sem rusl. 

Að geta fundið lausnir á útfærslu sem nemandinn sóttist eftir.    
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Myndir 54-57. Nemendurnir og verkin þeirra                            

Þetta verkefni ýtir undir hugmyndafræðina um að við eigum þessa jörð saman og við verðum 

að taka og sýna ábyrgð á öllu sem við gerum. Dæmi um það var að nemendurnir ‚,fundu“ og 

notuðu efni í verkin sín sem undir venjulegum kringumstæðum hefði endað beint í ruslinu hjá 

okkur öllum. Undir þessum kringumstæðum var efnið mikils metið og þau gátu fundið út upp 

á eigin spýtur nýtt notkunargildi fyrir efnin. Þannig spunnust umræður um verðmæti í ruslinu 

og hvað rusl gerir við umhverfið okkar. Í Aðalnámsskrá grunnskóla er einn af grunnþáttunum 

sjálfbærni og þar er ítrekað að ‚, menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að 
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takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun 

samfélags‘‘ (Aðalnámsskrá grunnskóla, bls.19). Með þessu verkefni var hægt að huga að 

öllum þessum þáttum.  Einnig ýtti það undir skilninginn á tengslum við annað fólk. Börnin 

ræddu um hvað það væri dapurlegt ef við værum alveg ein á jörðinni án nærveru hvors 

annars. Nemendurnir lærðu einnig mikið á því að fylgjast með hvernig hinir nemendurnir 

nýttu sér efniviðinn. Það gaf þeim svo hugmyndir um hvernig hægt væri að þróa og breyta 

efninu á þann veg sem þjónaði þeirra hugmyndum. Bandaríski prófessorinn í listum og 

menntun,  Elliot W. Eisner, bendir einmitt á að listin kennir börnum að vinna með og í 

gegnum efni (Eisner, 2002) Það gengur líka upp í hugmyndina um valdeflingu, þegar vel 

gengur eignast nemendurnir betra sjálfstraust við að sjá og finna að þau geta fundið sína eigin 

leið til að athafnast. Paulo Freire (1921) hugsuður og kennari frá Brasilíu bendir réttilega á að 

leiðin að sjálfsstyrkingu er að taka þátt í gagnrýnum umræðum, deila hugmyndum og miðla af 

reynsluheimi sínum (Bayes, 2015). 

Tíminn sjálfur sem fer í að skapa list er líka mjög mikilvægur þar sem ferlið við að skapa býr 

til annan heim þar sem nemendurnir sjálfir eru við völd. Þetta verkefni nýttist mér í 

listasmiðjunum með hælisleitendum á þann hátt að ég gat treyst á ferlið á milli þátttakanda. 

Ég þurfti ekki alltaf að vera að skipta mér af til þess að hlutirnir gerðust heldur var hægt að 

láta flæðið eiga sér stað við sköpun með því að gefa ákveðnar forsendur og tæki sem til þurfti. 

Einnig undirstrikar þetta verkefni að það eru fjölbreytt sjónarhorn á öllu. 

Viðauki 4. 

100 ár- 100 börn- 1000 ára saga (2015) 

Árið 2015 unnu nemendur í 4.–5. bekk (100 börn) listaverk í tengslum við 100 ára afmæli 

kosningarréttar kvenna. Sýningin var jafnframt til heiðurs Ingunni Arnórsdóttir, nunnu, sem 

var uppi fyrir 1000 árum. Ingunnarskóli er kenndur við hana og sagan frá fæðingu hennar er í 

raun og veru 1000 ára gömul saga um kynjamisrétti. Ingunn var fyrsta lærða konan á Íslandi, 

og sagt var að hún hefði getað orðið biskup ef hún hefði verið karl. Afrakstur vinnunnar var 

settur upp sem sýning í Þjóðminjasafninu í tilefni af Barnamenningarhátíð en var látin standa 

allt sumarið að ósk safnstjórans. Leiðarljós verksins var umræða um jafnrétti og samtal milli 

barnanna og fjölskyldna þeirra. Sýningarefnið var m.a. innsetning á viskustykkjum sem hvert 

barn ritaði á setningu sem var afrakstur samtals á milli nemandans og nánustu fjölskyldu, með 

áherslu á ömmur og afa. Heimavinnan hjá börnunum var að fá fjölskylduna sína til koma sér 

saman um eina setningu um jafnrétti sem nemandinn átti að skrifa á viskustykkið.  Þar að auki 

var unnið að uppbyggingu á styttu af Ingunni sem allir nemendur komu að (myndir 58-62). 
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Ingunn var vel kynnt og sagt frá  hver hún var, hvað hún gerði og vakin var umræða um 

áberandi fáar styttur af konum yfirhöfuð á Íslandi. Verkið var gert eingöngu úr pappakössum 

og endurunnu efni. Verklegi parturinn var unninn á þremur dögum á svokölluðum 

gleðidögum í skólanum í samstarfi við textíl- og umsjónarkennara. 

Markmiðin voru: 

Að nemendurnir ættu samtal við fjölskylduna sína og helst þá ömmur og afa um hvað þau 

teldu felast í orðinu jafnrétti.  

Að nemendurnir kynntust hver Ingunn sem skólinn er nefndur eftir var. 

Að nemendur tækju þátt í umræðum í skólanum um jafnrétti. 

Að nemendur kynntust sögu kosningarréttar kvenna á Íslandi. 

Hæfniviðmin voru: 

Að nemendurnir gætu samið setningu í samráði við fjölskyldu sína um jafnrétti. 

Að nemendurnir gætu skrifað setningu á viskustykki. 

Að nemendurnir gætu tekið þátt í að vinna að styttu af Ingunni Arnórsdóttir. 

    

    

Myndir 58-62.  Viskustykkin og Ingunn. 

Þetta verkefni fór aðeins lengra en hin verkefnin sem ég hef unnið þar sem ég fór fram á 

samtal fyrir utan kennslustofurnar, samtal sem var einhvers konar heimavinna. Samtalið átti 
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að vera á milli fjölskyldumeðlima nemandans og jafnvel helst með eldri kynslóðinni. Á 

þennan hátt var hægt að tengja við aðalnámskrá grunnskólana þar sem stendur að ,,skólinn er 

oft hjarta byggðarlags þar sem kynslóðir mætast og má líkja við mannlífstorg borga og 

mikilvægt að skólar nýti möguleika sem bjóðast til að tengja saman ólíkar kynslóðir í 

samfélaginu‘‘ (Aðalnámskrá grunnskóla, bls.46). Með þessu verkefni var hægt að tengja  nám 

nemenda við veruleika og hugmynd fjölskyldunnar um jafnrétti svo að reynsla þeirra varð 

merkingarbær. Eins er einn af grunnþáttum í aðalnámskránni jafnrétti og þar er sagt orðrétt ,, 

jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á viðteknum hugmyndum í samfélaginu og 

stofnunum þess í því augnamiði að kenna börnum og ungmennum að greina þær aðstæður 

sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra‘‘ (Aðalnámsskrá grunnskóla, bls. 21). 

Verkefnið var því beintengt aðalnámskránni og grunnþáttunum um jafnrétti. Þetta verkefni var 

unnið á mun styttri tíma en venjulega þannig að undirbúningurinn frá okkur kennurunum var 

mjög ákveðinn og vel skipulagður. Uppsetning og frágangur verkefnisins í safninu var flókinn 

en unninn með hjálp frá smið á vegum Þjóðminjasafnsins. Þetta verkefni hjálpaði mér við að 

treysta á að það væri hægt að ná góðri áætlun á stuttum tíma en samt koma ákveðnum 

skilaboðum til skila. 

Það sem ég tók með mér frá þessu verkefni í smiðjurnar með hælisleitandi börnum var að það 

er í lagi að vera með afmörkuð og fyrir framákveðna útfærslu og form. Það sem hefur áhrif á 

skilninginn hjá barninu er samtalið og eigin útfærsla. 

 

 

 

Viðauki 5. 

Auðigur þóttumst er eg annan fann (2016) 

 

Vorið 2016 vann ég verkefni með 4.- 5. bekk (75 börn) út frá Hávamálum þar sem leiðarljósið 

var gildin Vinátta og Gestrisni. Þessi gildi eru enn í dag mikilvæg í okkar samfélagi ekki síst í 

ljósi hins mikla fjölda flóttamanna sem koma til Evrópu frá stríðshrjáðum svæðum.  

Útfærslan var í formi skálar úr endurunnum pappír og höfðu nemendurnir velt fyrir sér 

þessum hugtökum og ástandinu í heiminum og hvernig maður sýnir öðru fólki áhuga, vináttu 

og gestrisni. Skálarnar voru notaðar sem tákngerving fyrir þá vináttu og gestrisni sem við 

viljum sýna þegar við bjóðum fólki heim til okkar. Ástæðan fyrir því að skálar urðu fyrir 
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valinu er að venjan hjá okkur flestum er að vilja bjóða upp á eitthvað matarkyns þegar við 

fáum heimsóknir. 

Úrvinnslan fór fram með samræðum um flóttamenn og af hverju þeir koma til landsins. 

Samræðurnar voru á þann veg að stríð skapast ekki í ákveðnu tómarúmi heldur eru þau 

afleiðing af einhverju sem hefur gengið á á undan. Þar á eftir gafst tími til að skoða og tala um 

inntak eða gildi Hávamálanna sem er að finna í bókunum Hávamál og Völuspá. Í umræðunni 

á eftir sögðu einhverjir nemendur að þeir væru hreinlega hræddir við flóttamenn á meðan 

aðrir sögðust vilja bjóða þeim heim til sín (mynd 63). Einhver vildi bjóða upp á kótilettur og 

jafnvel bjóða flóttamönnum sín eigin rúm. Aðrir horfðu nær sér og sögðust vilja búa til skál til 

að geta boðið heim foreldrum eða ömmum sem áttu ekki heimangengt. Einhverjir breyttu 

skálinni sinni í flugvél og annar í bát til að geta sótt ættingja í öðrum löndum. Svo voru 

nokkrir sem vildu bara eiga skálina til að safna nammi í hana á meðan aðrir vildu nota skálina 

til að bjóða fjölskyldunni sinni upp á poppkorn. Sýningin var sett upp í Safnahúsinu í 

tengslum við Barnamenningarhátíðina. 

Markmiðin voru: 

Að nemendurnir tóku þátt í umræðum um fólksflutninga og flóttamenn. 

Að nemendurnir kynntust inntaki og gildum í bókinni Hávamál. 

Að nemendurnir rýndu eftir boðskap í myndskreytingum. 

Að nemendurnir unnu skál eftir eigin gildum. 

Hæfniviðmiðin voru: 

Að sýna frumkvæði í vinnuferlinu í lokaútgáfu verkefnisins. 

Að vinna og tjá hugmyndir um eigið verk með tengingu við hugtakið gestrisni. 
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Mynd 63. Skál sem leitar eftir að tengjast einhverjum vini 

Í þessu verkefni var líka unnið með viðhorf gagnvart einhverju sem er framandi. Hér var líka 

hægt að draga inn umfjöllun um loftslagsbreytingar og hugsanlegar ástæður fyrir af hverju 

fólk fer í stríð og hvernig maður gerist flóttamaður. Mikilvægt umræðuefni var líka 

neyslumynstur jarðarbúa og afleiðingar þessarar hegðunar, þaðan kom áherslan á að nota 

tilfallandi pappír og rusl. Eins voru myndskreytingarnar hennar Kristínar Rögnu 

Gunnarsdóttur í bókinni Hávamál notaðar til að rýna í hvernig boðskapur eða sögur gætu 

leynst í myndum og bókaskreytingum. Í aðalnámskránni kemur það einmitt fram að ,,menntun 

í list- og verkgreinum getur stuðlað að bættu siðferði og þjóðfélagslegri ábyrgð nemenda‘‘ og 

,,þær eru vettvangur menntunar til sjálfbærni þar sem nemendur vinna með samábyrgð, 

tilfinningar sínar og annarra, samhengi við aðra menningarheima og eigið umhverfi og 

náttúru‘‘(Aðalnámsskrá grunnskóla 2016, bls. 141). Það kemur líka heim og saman við 

kenningar Paulo Freire um að það eru  ,,mannleg samskipti og umræðuefni um efni sem 

snertir daglegt líf hvers og eins sem skapar þekkingarheimi hvers og eins‘‘(Aubrey og Riley, 

2015). Snertiflötur er líka við hugmyndir Freire og er í anda áherslna hugsmíðahyggjunnar því 

samkvæmt henni er mikilvægt að vinna í samhengi við raunveruleikann (Jonassen o.fl. 

1994). Skólaverkefni þurfa að tengjast raunverulegum aðstæðum þó svo að þau séu unnin 

innan veggja skólanna til þess að búa nemendur undir þau flóknu verkefni sem er að finna 

utan hans.  

Ég gat í raun yfirfært efnið sem þetta verkefni fjallaði um beint við vinnu með 

hælisleitendum. Þetta verkefni ýtti undir þá trú mína að það skiptir máli að hlusta á nemendur. 

Til dæmis kom fram í þessari umræðu að sumir voru hreinlega hræddir við flóttamenn. Hér 
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var hægt að gefa gaum að því af hverju þessi hræðsla stafaði og leiða nemendurnir að betri 

skilningi og úrvinnslu  tilfinninga sinna. Það er í rauninni grunnurinn í Hávamálum - gildi 

samtalsins og vináttunnar.  

Í smiðjunum með hælisleitendum tók ég með mér inntak verkefnisins sem er að sýna öðru 

fólki áhuga, vináttu og gestrisni í formi tíma og gefa þeim tækifæri til að tjá sig. 

 

Viðauki 6. 

 

Texti frá Þjóðminjasafn Íslands vegna sýninguna og samstarfsverkefnið ,,Börn á flótta‘‘. 

Þjóðminjasafn Íslands er höfuðsafn á sviði þjóðminjavörslunnar og mótar, í samvinnu við 

byggðasöfnin í landinu, safnastefnu til nokkurra ára í senn. Nú er komin út ný safnastefna á 

sviði menningarminja. Í skýrslunni eru lagðar línur varðandi áhersluatriði í safnastarfi í dag. 

Markmiðin með safnastarfinu eru eftirfarandi: 

Markmið 1: Að samfélagslegt hlutverk safna verði í fyrirrúmi. 

Markmið 2: Að vinna faglega og á vandaðan hátt með safnkostinn. 

Markmið 3: Að sýna frumkvæði og hugrekki í að hafa mótandi áhrif á framþróun í 

menningarlífi. 

Markmið 4: Að lögð verði rækt við mannauð og starfsumhverfi til að styðja við markmið 

safnastarfs. 

Markmið 5: Að tekið verði mið af sjálfbærri þróun í safnastarfinu. 

Markmið 6: Að safnastarfið taki mið af alþjóðlegum tengslum og fræðilegri umræðu. 

Eins og þessi upptalning lætur í ljós er um þessar mundir rík áhersla lögð á að söfn blandi sér í 

samfélagslega umræðu um málefni sem eru í brennidepli í nærsamfélaginu hverju sinni. 

Undirstrikað er að söfn hafi samfélagslegt hlutverk og, eins og segir undir markmiði 1, þau 

eigi að skapa vettvang fyrir umræðu og efna til samvinnu og samráðs. Í Safnastefnu á sviði 

menningarminja (2017) kemur fram að: „Söfn geta með vali á sýningum, útgáfu og 

viðburðum skapað vettvang fyrir umræðu um málefni sem eru mikilvæg fyrir samfélagið. 

Viðfangsefni safna geta þannig sprottið upp úr nærumhverfinu og skilað sér til þess sem 

ávinningur. Söfn geta því skapað vettvang fyrir ólík sjónarmið og gefið gestum tækifæri til að 
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ræða málin, efla skilning sinn og stuðlað að víðsýni.“ 1 Jafnframt að: „Til að ná árangri getur 

skipt sköpum að taka höndum saman við aðra, hvort sem um ræðir önnur söfn, aðrar 

stofnanir, félagasamtök eða einstaklinga og virkja aðra til þátttöku í þágu samfélags. Sérstök 

ástæða er til að hvetja til þess að verkefni sem unnið er að hafi snertiflöt við íbúa svæðisins, 

[…]“.2 Markmið 3 og markmið 6 styðja einnig við samsvarandi sjónarmið. Undir markmiði 3 

er talað um fjölmenningarsamfélagið, um mikilvægi þess að söfn leggi sitt af mörkum til 

aukins skilnings á mismunandi aðstæðum fólks og efli virðingu og víðsýni. 

Samvinna Þjóðminjasafns Íslands við myndlistarkonuna Ásdísi Kalman og Rauða krossinn á 

Íslandi um verkefnið Börn á flótta, um smiðju hverrar afrakstur var sýndur í anddyri 

Þjóðminjasafnsins á Barnamenningarhátíð 2017, uppfyllir á afgerandi hátt markmiðin sem 

reifuð hafa verið hér að ofan. Þar hjálpast allt að; samfélagslega brýnt málefni, sýnileiki 

flóttafólks og hælisleitenda í samfélaginu, viðleitni til að skapa skilning og virðingu, 

viðurkenning á hópi fólks sem er í viðkvæmri stöðu í samfélaginu, samvinna við stofnanir og 

einstaklinga, þátttaka í umræðu í samfélaginu, fræðsla og miðlun á samfélagslega mikilvægu 

málefni. Að mati okkar sem störfum á miðlunarsviði Þjóðminjasafnsins tókst afar vel til með 

þetta verkefni og náði það tilætluðum árangri. Listsmiðjurnar sköpuðu vettvang fyrir börn 

hælisleitenda til að tjá sig á skapandi hátt og boð um að sýna verkin í Þjóðminjasafninu var 

viðurkenning á mikilvægi þeirra sem einstaklinga í samfélaginu. Sýningin sjálf hlaut talsverða 

umfjöllun í fjölmiðlum og var hún sótt af skólanemum í fylgd eða á vegum kennara sinna til 

frekari umræðu í tímum. Verkefnastjórn Barnamenningarhátíðar lýsti yfir ánægju sinni með 

að verkefni af þessum toga hefði gefið hátíðinni aukið vægi. Óhætt er að segja að við hjá 

Þjóðminjasafninu séum að sama skapi ánægð með að hafa átt aðild að þessu samstarfi. 

Jóhanna Bergmann, safnkennari við Þjóðminjasafn Íslands 

 

Heimild: 

Þjóðminjasafn Íslands (2017, apríl). Safnastefna á sviði menningarminja: Sótt af 

http://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.p

df 

 

 

                                                           
1 Þjóðminjasafn Íslands 2017, bls. 13. 
2 Þjóðminjasafn Íslands 2017, bls. 13. 

http://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf
http://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf
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Viðauki 7. 

Viðtal í Morgunblaðinu 26. apríl 2017. 
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Viðauki 8.  

Viðtal í Fréttablaðinu 29. apríl 2017. 

v  
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Viðauki 9. 

Umfjöllun í Fréttablaðinu 25. apríl 2017 

 

 

 


