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Ágrip
Í meistaraverkefni mínu, Saumaðu tilfinningar, leitaðist ég við að þróa og setja upp
vinnusmiðju með nemendum í framhaldsskóla. Í vinnusmiðjunni fást nemendur við að
tjá tilfinningar sínar í gegnum textílvinnu og -liti. Vinnusmiðjurnar voru unnar í
samvinnu við Tækniskólann í Reykjavík og Lyseonpuiston Lukio framhaldsskólann
í Rovaniemi, Finnlandi. Að lokum var vinnusmiðjan einnig haldin á opinni ráðstefnu í
Norræna húsinu í Reykjavík þann 22. apríl 2017 undir titlinum Listkennsla á 21.öld:
Tengingar og tækifæri. Í vinnusmiðjunni, Saumaðu tilfinningar, unnu nemendur út frá
grunntilfinningunum sex, byggðum á kenningum Paul Ekman, ásamt því að í
samvinnu bættu þau við þeim tilfinningum sem þeim fannst vanta upp á og pöruðu
þær saman við liti. Við verkefnavinnu var lögð áhersla á frjálsa sköpun og tjáningu út
frá tilfinningum hvers og eins nemanda. Verkefnið var að öðru leiti frjálst til túlkunar
fyrir nemendur. Nemendur unnu að sínu eigin textílverki og tengdu það svo saman
við verk samnemenda sinna í eitt sameiginlegt listaverk. Flest allur efniviðurinn sem
notaður var, var endurunninn. Vinnusmiðjan var byggð að mestu leyti á fræðilegri
nálgun menntunar til tilfinningagreindar og notast er við greiningarlykilinn CRAFT.

III

Abstrakt
My master’s thesis, Stitching Feelings, is built around a workshop I developed for
high school students. The aim of the workshop was to get students to express their
emotions through textile art. The workshops were set up at two high schools: the
Reykjavik Technical College and Iceland and Lyseonpuiston Lukio in Rovaniemi,
Finland. The work shop was also held at an open conference at the Nordic house in
Reykjavik, Iceland on the 22nd of April 2017 under the name Art Education in the
21st century: Connections and Opportunities. In the work-shop, Stitching Feelings,
students work with emotions based on Paul Ekman’s theory of the six basic
emotions. The students also worked together on adding extra emotions they felt
where missing and wanted to work with and paired them with color. Working on the
textile pieces was a free process of expression and operation based on their
emotions. Students worked on their own textile art pieces that in the end were joined
together in one communal emotions art work. Most of the material that was used was
recycled. The theory behind the work-shop is mainly built around emotional
intelligenc and the data was analyzed through CRAFT.
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Formáli
Lokaverkefni þetta er unnið til 20 eininga M.Art Ed prófs í Listkennsludeild Listaháskóla
Íslands, haustið 2017. Byggist það á vinnusmiðjum sem báru heitið Saumaðu tilfinningar
og voru framkvæmdar í Finnlandi í mars 2017 og á Íslandi í apríl 2017.
Leiðbeinendur voru Ásthildur B. Jónsdóttir og Ellen Gunnarsdóttir og vil ég þakka þeim
fyrir allan þann tíma og hjálp sem þær veittu mér og frábæra aðstoð við skrifin.
Móðir mín, Brynja, fær einnig stórt klapp á bakið fyrir allan þann stuðning bæði í gegnum
ritgerðarskrif og námið sjálft og að sjálfsögðu yfirlestur, takk mamma. Afi minn hann
Sveinn Jóhannsson, takk æði fyrir yfirlesturinn. Thelma Björk Jónsdóttir, takk fyrir að
vera besta ritgerðar systir.
Allir sem hafa sýnt mér þolinmæði og stuðning í gegnum þetta ferli, takk takk, þið eruð
æði og svo vill ég þakka sjálfri mér fyrir viljastyrkinn að panta ekki flug til Balí og stinga
af frá ritgerðarskrifum 
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1 Inngangur
Í þessu meistaraverkefni þróaði ég og vann út frá vinnusmiðjunni Saumaðu
tilfinningar, undir því yfirskininu að svara spurningunni: „Hvernig er hægt að nota
listkennslu til að hvetja nemendur til að vinna með eigin tilfinningar“. Vinnusmiðjan
var haldin í tveimur framhaldsskólum, einu sinni í Lyseonpuiston Lukio
framhaldsskólanum í Rovaniemi, Finnlandi og þrisvar sinnum í Tækniskólanum í
Reykjavík. Hún var einnig haldin á opinni ráðstefnu undir titlinum „Listkennsla á
21.öld: Tengingar og tækifæri“ í Norræna húsinu í Reykjavík þann 22. apríl 2017. Í
vinnusmiðjunni, Saumaðu tilfinningar, fengust nemendur við að tjá tilfinningar sínar
með handsaum út frá tengslum við liti og sköpun. Notast var að mestu leyti við
endurnýjanleg efni. Við skipulagningu vinnusmiðjunnar notaðist ég við
grunntilfinningar kenningar Paul Ekman, ásamt því að vinna út frá kenningum Daniel
Golemans um tilfinningagreind, í bland við hugsmíðahyggjuna. Að lokum eru
vinnusmiðjurnar greindar út frá greiningarlyklinum CRAFT, fyrir samfélagsmiðuð
listverkefni.
Það er áhugi minn á tilfinningum og tengslum þeirra við sköpun, sem myndar grunn
þessa meistaraverkefnis. Þegar ég ákvað að byggja meistaraverkefni mitt á þessum
áhuga, byrjaði ég á því að greina mín fyrri sköpunarverk og skoða hvernig ég sjálf hef
unnið með tilfinningalegar tengingar. Ég gerði mér grein fyrir að þó nokkuð væri um
þess konar tengingar í minni fatahönnun, sem áhugavert var að greina og tengja við
bæði aðstæður og atvik, sem áttu sér stað á þeim tíma. Við greiningu fyrri verka má
sjá að notkun tilfinninga var ekki alltaf meðvituð, en augljóst var að þær höfðu áhrif á
verk mín sem fata- og textílhönnuður. Sköpunarferlið hefur veitt mér tækifæri til að tjá
tilfinningar mínar. Þessi tjáning er á þann hátt að mér líður ekki eins og ég sé á
útopnu, heldur get ég í gegnum vinnu mína, fengið tilfinningarlega útrás, þó svo að
ég sé ekki að segja of mikið eða deila of miklu með öðrum. Þetta form hefur hentað
mér mjög vel við tjáningu og þróun tilfinningalegs þroska. Ég á ekki auðvelt með að
tjá tilfinningar mínar með orðum en í staðinn tjái ég þær í verkum mínum þar sem
þær eru gjarnan faldar í dulbúningi lita og mynda. Í gegnum sköpunarferlið hef ég
lært að skilja eigin tilfinningar betur og unnið úr ýmiskonar tilfinningaflækjum. Það var
sú reynsla sem varð uppspretta sannfæringar minnar um mikilvægi þess að veita
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framhaldsskólanemendum tækifæri til að vinna með tilfinningar sínar í gegnum
listsköpun.
Í ritgerðinni leitast ég við að svara því hvernig hægt er að nota verkefni, byggt á
þátttöku nemenda, til að hvetja þá til að vinna með eigin tilfinningar. Ég tel mikilvægt
að opna fyrir umræðu á mikilvægi tjáningar á tilfinningum og tel að svigrúm sé fyrir
það innan listkennslunnar. Listkennslan býður einnig upp á fjölbreyttari nálganir til
kennslu á viðfangsefninu. Með aukinni umræðu, tjáningu og svigrúmi fyrir tilfinningar
innan kennslu, er verið að stuðla að tilfinningaþroska og -greind nemanda.
Kveikja að sköpun getur verið margskonar og oft getur kveikjan verið innri löngun
einstaklingsins til að kljást við eigin tilfinningar eða upplifanir (Ingibjörg Jóhannsdóttir,
Elísabet Indra Ragnarsdóttir & Torfi Hjartarson, 2012). Það er því mikilvægt fyrir
listkennara að veita nemendum svigrúm og aðstæður til að takast á við þess háttar
verkefni. Með því að leggja fyrir verkefni sem virkja tilfinningagreind, öðlast nemendur
forsendur til að læra betur á eigin tilfinningar og tilfinningar annarra og með þeirri
þekkingu fylgir aukin sjálfsstjórn, aukinn félagslegur þroski og jákvæðari samskipti
(Goleman, 2000). Tilfinningar eru eðlilegur og sjálfsagður hluti af tilverunni. Við
finnum fyrir lífinu og tökum þátt í því í gegnum tilfinningar okkar. Þær gera okkur að
einstaklingum, því við finnum öll til en hver og einn á sinn hátt (Valgerður Ólafsdóttir,
2008). Hildur Jóhannsdóttir skólastjóri kemst vel að orði um mikilvægi tilfinninga og
sköpunar:
„Við leggjum mikla áherslu á að örva og hvetja nemendur. Í kennslustundum með
nemendum notum við fjölbreyttar vinnuaðferðir sem fá nemandann til þess að
nálgast verkefnin á margan hátt, kveikja á öllum skynfærunum og þjálfa þá í að
verða næmari á umhverfi sitt og um leið eigin tilfinningar, skoðanir og áhugasvið.
Tilgangurinn er að hreyfa við nemandanum.“
„Við viljum með skapandi starfi hreyfa þannig við nemandanum að hann skilji á
dýptina og viti á endanum hvers megnugur hann er og hve lífið er stórfenglegt."
(Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012).
Í gegnum vinnusmiðjuna lagði ég áherslu á að veita nemendum fjölbreyttar
vinnuaðferðir til nálgunar á viðfangsefninu og þjálfun í að vera næmari á umhverfi sitt
og um leið á eigin tilfinningar og tjáningu þeirra.
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1.1 Eigin list byggð á tilfinningum
Eftir greiningu á mínum fyrri verkum tók ég ákvörðun að vinna listaverk alfarið og
mjög meðvitað út frá tilfinningum mínum, til þess að dýpka reynslu mína á þess háttar
vinnu. Ég vildi vinna verk sem veitti mér aukinn skilning á mínum eigin tilfinningum
og skoða markvisst tengsl þeirra við mína skapandi vinnu. Reynsluna vildi ég svo
nýta sem grunn að uppbyggingu á vinnusmiðju, sem þessi ritgerð byggðist upp á.
Niðurstaða vinnuferils míns er verkið Welcome to LaLa land.
Ég skráði og fylgdist mjög meðvitað með vinnuferli mínu á bak við verkið. Fyrsta
skrefið var að ég skráði niður tilfinningar mínar sem ég þurfti að vinna með hverju
sinni. Einnig gat þetta verið reynsla eða upplifun sem tengdist tilfinningum og varð því
skráning á þeim að hálfgerðri sögu sem varð síðan upphafið að sköpun á Lala land
heiminum. Á sama tíma var ég að lesa mér til um tilfinningagreiningu Ekmans, sem
greindi ólíkar mannlegar tilfinningar. Þær tilfinningar sem ég tengdi við mína eigin
reynslu urðu að minni eigin tilfinningasögu. Út frá þessum smásögum teiknaði ég
myndir. Það kom mér margt á óvart við vinnu á þessu verki og ég lærði heilan helling
um mig sjálfa, tilfinningar mínar og vinnuferla. Áhugaverðast fannst mér að skoða og
upplifa hvernig tilfinningasögur mínar tóku mig í einhverskonar flæði við teikningu á
myndum út frá þeim. Vinnan var á tímum erfið, en líka gefandi og mikið var um
tilfinningarlega útrás. Verkið var svo til sýnis á sýningunni Interwoven1 í mars og apríl
2017, bæði í Finnlandi og Íslandi.

1

Lista sýning með verkum tengdum fjórum háskólum á norður heimskautssvæðinu undir þemanu sjálfbærni,
handverk og menning. Sýningin var haldin í Rovaniemi 23. febrúar – 8. mars 2017 og Norræna húsinu 5 – 30
apríl 2017.
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Mynd 1. Rakel Blomsterberg, Welcome to Lala land, 2017, 110x110 sm, textíll/blönduð tækni. Ljósmynd höfundar.

Verkið Welcome to Lala land (mynd 1 að ofan) varð svo að kveikju á vinnusmiðjunni
sem ég hélt í tengslum við sýningarnar, undir heitinu Saumaðu tilfinningar.
Í gegnum vinnuna við þetta meistaraverkefni, mótaði ég eigin starfskenningu sem
byggði á því hvernig ég vildi stuðla að auknum tilfinningarþroska með listsköpun.
Hugmyndir mínar byggði ég á greiningu á verkum mínum og vinnuferlinu á bak við
Welcome to Lala land. Hugmyndirnar voru einnig byggðar á fyrstu tilraunum mínum
við notkun á tilfinningum í starfsnámi mínu í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ.
Verkefnið var einnig byggt upp á hugmyndum ýmissa fræðimanna og má þar m.a.
nefna kenningar Daniel Golemans um tilfinningagreind, notkunar
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hugsmíðahyggjunnar í skólakerfinu og kenningar Paul Ekman um grunntilfinningarnar
sex. Hér í næsta kafla geri ég grein fyrir helstu áhrifavöldum í tengslum við þessa
vinnu. Í framhaldi þess fjalla ég um nokkra listamenn sem hafa nýtt sér tilfinningar
sem uppsprettu sköpunar og í framhaldi þess greini ég frá viðtölum sem ég átti við
aðra listkennara um tilfinningar innan skólakerfisins. Í kjölfarið geri ég grein fyrir
vinnusmiðjunum Saumaðu tilfinningar. Við greiningu á verkinu nýti ég CRAFT
aðferðafræðina en hún nýtist vel við skipulagningu og framkvæmd á listaverkefnum
sem tengjast út í samfélagið. Í lokakafla ritgerðarinnar kynni ég eigin starfskenningu
sem ég dró saman út frá ferlinu auk þess að kynna hugmyndir um áframhaldandi
skref við vinnu tengda tilfinningum.
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2 Tilfinningar og listnám
Í bókinni Tilfinningagreind eftir Daniel Goleman, skilgreinir hann orðið tilfinningar
(e. emotions) út frá tilvísun úr Oxford English Dictonary.
„Sérhver hræring eða röskun hugar, tilfinningar, ástríðu; hvers konar ákefð eða
hugaræsing“ (Goleman, 2000).
Í framhaldi af því kemur fram að tilfinningar eru þær hugsanir sem auðkenna hugann,
svo og sálrænt og líkamlegt ástand, ásamt eðlilegri hneigð mannsins til athafna út frá
viðbrögðum við þeim (Goleman, 2000). Sálfræðingurinn Kris Girrell sagði í Ted
fyrirlestri um tilfinningagreind, að það skiptir ekki máli hvort þú sért svartur eða hvítur,
gyðingur eða múslimi, gamall eða ungur, maður eða kona, því það er eitt sem við 7
milljarðar jarðarbúa eigum m.a. sameiginlegt, það er geta okkar til að finna fyrir öllum
þessum tilfinningum (Girrell, 2016).
Í aðalnámskrá framhaldsskóla kemur m.a. fram að leggja þurfi áherslu á ræktun
heilbrigði nemanda, með því að auka skilning þeirra á tilfinningum sínum og annarra.
Heilbrigði og velferð byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Börn verja
stórum hluta dagsins í skóla og því er mikilvægt að öllum líði vel. Mikilvægt er því að
leggja áherslu á uppbyggingu jákvæðrar sjálfsmyndar, hreyfingu, næringu, hvíld,
andlega líðan, samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilning á sínum eigin
tilfinningum og annarra (Mennta- og menningarmálaráðurneyti, 2012).
Sálfræðingurinn Daniel Goleman skilgreinir tilfinningagreind sem hæfni til að greina
eigin tilfinningar og annarra en sú skilgreining kemur einnig fram í aðalnámskrá
framhaldsskólanna í því skyni að stuðla að heilbrigði nemandans (Goleman, 2000 &
Mennta- og menningarmálaráðurneyti, 2012). Goleman vill meina að til að byggja upp
tilfinningagreind þurfi að búa yfir sjálfsmeðvitund. Aðeins þá sé hægt að ná
sjálfsstjórn og félagslegri meðvitund. Ef því er náð, er hægt að öðlast aukna
félagslega færni og hafa jákvæð áhrif á aðra. Því er ekki hægt að byrja strax á að
kenna færni, heldur þarf að byrja á því að miðla kennslu á þann hátt að nemendur
skilji sjálfan sig og sinn styrk (Goleman, 2000).
Goleman skilgreinir mikilvægi markvissrar vinnu með tilfinningagreindina út frá
fimm megin þáttum: (Boyatzis, 2000).
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Hæfni til að þekkja og nefna eigin tilfinningar ásamt því að geta greint
tengsl á milli hugsana, tilfinninga og hegðunar.



Hæfni til að stjórna eigin tilfinningum í því skyni að geta stuðlað að
bættri líðan.



Hæfni til að setja sig inn í ákveðið tilfinningalegt ástand, ásamt vilja til að ná
árangri.



Hæfni til að skynja, þekkja og taka tillit til tilfinninga annarra.



Hæfni í mannlegum samskiptum.

Varnarleysið sem við finnum stundum fyrir gagnvart tilfinningum okkar, endurspeglast
í orðinu ástríða, sem er á mörgum tungumálum í ætt við enska orðið passion. Við
höfum talsvert svigrúm til þess að stjórna tilfinningum, bæði með því að kalla
hugsanir, minningar og ímyndanir fram í hugann og með því að koma okkur í
aðstæður sem þjóna sama tilgangi (Jakob Smári, 1993). Tilfinningar eru eðlilegur og
sjálfsagður hluti af tilverunni. Við finnum fyrir lífinu og tökum þátt í því í gegnum
tilfinningar okkar. Samkvæmt sálfræðingum greinast tilfinningar fyrst og fremst niður í
hvort þær eru þægilegar eða óþægilegar. Þær gera okkur að einstaklingum, því við
finnum öll til, en hver og einn á sinn hátt (Jakob Smári, 1993 & Valgerður Ólafsdóttir,
2008).
Tilfinningar eru flókið fyrirbæri, vegna þess að þær eru að miklu leyti huglægar og
túlkun okkar á þeim getur verið mismunandi. Erfitt getur verið að segja til um
tilfinningar annarra og jafnvel okkar eigin, en á sama tíma hafa þær mikil áhrif á
hegðun okkar og framkvæmd. Í rannsóknum Ekman á mannlegri hegðun hefur ekki
verið hægt að einangra tilfinningar og segja nákvæmlega til um hvar þær byrja eða
enda. Þetta stafar af því að tilfinningar okkar eru fjölbreyttar og ólíkar, við bregðumst
við og finnum til á ólíkan hátt (Ekman, 1999).

2.1 Skilgreining tilfinninga og grunntilfinningarnar sex
Sálfræðingurinn Paul Ekman (1934) skiptir tilfinningum mannsins niður í sex
grunntilfinningar og vill meina að í daglegu lífi upplifi hann flestar, ef ekki allar, af
grunntilfinningunum sex. Grunntilfinningarnar sex samkvæmt kenningum hans eru
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reiði, hræðsla, hamingja, óbeit, undrun og leiði (Ekman & Cordaro, 2011). Tjáning
tilfinninga birtist á ólíkan hátt eins og í formi hegðunar, svipbrigða, líkamlegra
einkenna og með staðhæfingum (Jakob Smári, 1993). Tilfinningar geta verið
mikilvægur áttaviti sem hjálpa til við að beina athyglinni að ákveðnum aðstæðum eða
atburðum sem skipta máli fyrir velferð. Þær eru ekki sjálfstætt fyrirbæri heldur ein hlið
tilverunnar sem alltaf er til staðar (Goleman, 2000).
Samkvæmt Ekman koma allar aðrar tilfinningar eða eru samsettar út frá
grunntilfinningunum sex, en kenning hans skilgreinir hvað gerir hverja tilfinningu
einstaka, hvað þær eiga sameiginlegt og hvað skilgreinir þær frá öðrum tilfinningum
og áhrifavöldum. Grunntilfinningarnar eru stakar og hægt að skilgreina á milli þeirra
með grundvallaratriðum. Þær eru skilgreindar með því að rannsaka hvaða undirfari á
sér stað fyrir uppsprettu tilfinningarinnar og síðan greindar út frá ósjálfráðum
líffræðilegum viðbrögðum andlits og raddar (Ekman & Cordaro, 2011). Darwin vildi
meina að tjáning tilfinninga með andlitinu væri almenn meðal mannfólks og telur að
svipbrigði sem endurspegla tiltekin geðhrif, komi frá miðtaugakerfi mannsins og megi
rekja aftur til baka í þróun hans (Solomon, 2002 & Goleman, 2000).
Þegar grunntilfinningar mannsins eru rannsakaðar eru m.a. skoðuð svipbrigði fólks.
Fólk á yfirleitt nokkuð auðvelt með að greina svipbrigði hjá hvort öðru sem merki um
ákveðnar tilfinningar. Þetta á einnig við um fólk sem kemur frá mjög ólíkum
menningarsvæðum. Því virðist ekki vera hægt að skýra svipbrigðin að öllu leyti sem
lærð viðbrögð heldur virðast þau spegla einhvern sameiginlegan kjarna af
tilfinningalegri reynslu. Svipbrigði hafa áhrif á tilfinningar, tilfinningar koma fram í
svipbrigðum. Börn sýna t.d. merki um reiði og ótta mjög ung og það áður en nokkuð
bendir til þess að þau ráði yfir hugsun sem tengist slíkum tilfinningum (Ekman, 1999).
Ekman telur m.a. að eitt af einkennum grunntilfinninganna sex séu ósjálfráð líkamleg
viðbrögð sem komi frá viðbrögðum taugakerfisins.
Það sem skilgreinir og gerir einnig grunntilfinningarnar einstakar frá öðrum
tilfinningum, er að þegar þær eru upplifaðar er yfirleitt verið að takast á við
grundvallar verkefni úr daglegu lifi. Líkamleg ósjálfráð viðbrögð við grunntilfinningum
eru lærð og hafa aðlagast og þróast bæði út frá fortíð mannkynsins en einnig út frá
eigin persónulegri reynslu (Ekman, 1999). Með rannsókn sinni getur Ekman rakið
fíngerðustu geðhrif sem bregður fyrir í andlitssvipnum á minna en hálfri sekúndu, og
hefur hann sannreynt að tilfinningaleg svipbrigði koma fyrst fram sem breytingar á
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vöðvakerfi andlitsins fáeinum þúsundustu hlutum úr sekúndu eftir að atvikið sem
viðbragðið veldur, á sér stað (Goleman, 2000). Einnig telur hann að ein af
aðalástæðum fyrir því að tilfinningaleg viðbrögð eigi sér stað sé sú, að fá líkamann til
að bregðast hratt við ákveðnum aðstæðum (Ekman, 1999).
Tilgangur hans við að flokka tilfinningarnar niður í sex grunntilfinningar er ekki til að
hundsa eða gera lítið úr öðrum tilfinningum heldur að auðvelda flokkun tilfinninga
yfirhöfuð. Eftirfarandi eru grunntilfinningarnar sex og skilgreining þeirra:
Reiði (e. anger): Tilfinningaleg viðbrögð við því að eitthvað standi í vegi fyrir að þú
komist nær markmiðum þínum sem skipta þig máli. Einnig getur sú tilfinning komið
fram þegar einhver reynir að gera þér eða einhverjum sem þér þykir vænt um, mein á
andlegan eða líkamlegan hátt.
Hræðsla/ótti (e. fear): Tilfinningaleg viðbrögð við hættu á andlegum eða líkamlegum
skaða. Hræðsla getur ýtt undir hvata til að vilja frjósa eða flýja og er yfirleitt undirlag
sem vekur upp reiðitilfinningu.
Undrun (e. surprise): Tilfinningaleg viðbrögð sem kvikna út frá einhverju sem gerist
allt í einu, eða ekki er átt von á að gerist. Þessi tilfinning er stysta tilfinningin.
Leiði (e. sadness): Tilfinningaleg viðbrögð við að missa eða tapa annað hvort hlut
eða manneskju sem þér er annt um eða skiptir þig máli. Tilfinningalegt ferli sem á
það til að breytast úr leiða yfir í angist vegna erfiðleikanna við að takast á við
leiðatilfinninguna og fara svo aftur yfir í leiða.
Óbeit (e. disgust): Tilfinningaleg viðbrögð við að sjá, bragða eða lykta eitthvað.
Þessi tilfinning getur einnig kviknað út frá einhverju sem misbýður þér eða móðgar
þig.
Hamingja (e. happiness): Tilfinningaleg viðbrögð yfir einhverju sem þú nýtur og
sækist eftir. Flokkast niður í margar aðrar góðar og jákvæðar tilfinningar sem gefa af
sér ólík merki og hegðun, þessi tilfinning getur kviknað út frá fjölbreyttum aðstæðum
og er því erfiðara að skilgreina einkenni hennar en hinna hér að ofan.
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Mynd 2. Grunntilfinningarnar sex, ljósmyndir enginn höfundur

2.2 Hugsmíðahyggja og áhersla á tilfinningar
Áhersla á tilfinningar er stór þáttur í hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar en
mikilvægir fræðimenn sem tengjast henni eru m.a. heimspekingurinn John Dewey
(1859-1952) frá Bandaríkjunum, sálfræðingurinn Howard Gardner (1943) frá
Bandaríkjunum, sálfræðingurinn Lev Vygotsky (1896-1934) frá Rússlandi og
sálfræðingurinn Jean Piaget (1896-1980) frá Sviss.
Fylgismenn félagslegrar hugsmíðahyggju gera ráð fyrir að nemandinn sé að byggja
upp þekkingu en ekki að tileinka sér hana til endursagnar, því skiptir ferlið við að
byggja upp þekkingu nemandans miklu máli (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009).
Fylgismenn hennar leggja einnig ríka áherslu á að nemendur íhugi sitt eigið nám,
skilji hvernig það á sér stað og hafi stjórn á því (Goleman, 2000). Með því að tengja
menntun við fyrri reynslu, dýpkar nemandinn skilning sinn á efninu. Forvígismenn
hugsmíðahyggjunnar höfðu einnig mikil áhrif á aukið vægi tilfinninga í námi og hefur
sú áhersla haft áhrif á afstöðu skólafólks til tengsla og áhrifa milli tilfinninga og náms
(Dewey, 1958 & Dewey, 1957).
John Dewey vildi meina að til þess að menntun skilaði sér til nemandans og út í
samfélagið, þyrfti hún að byggja á reynslu og raunverulegri lífsreynslu einstaklingsins.
Leggur hann áherslu á að læra með því að framkvæma (Dewey, 2000). Í félagslegri
hugsmíðahyggju kemur fram að þekking á raunveruleikanum og umhverfinu verði til í
félagslegu samhengi og að raunveruleikinn og umhverfið sé skapað af mönnunum
(Searle, 1995). Taldi hann að skólinn ætti að endurspegla samfélagið ásamt því að
stuðla að breyttu og bættu samfélagi (Dewey, 2000). Dewey taldi að helsta hlutverk
tilfinninga innan skólakerfisins væri að styrkja rökhugsun út frá því að hugsanir og
tilfinningar væru samtvinnaðar. Vildi hann meina að ekki væri hægt að hugsa án þess
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að upplifa tilfinningar og í gegnum tilfinningar upplifum við umhverfið og heiminn
(Dewey, 1958 & Dewey, 1957).
Howard Gardner lagði áherslu á að menntakerfið ætti að eyða minni tíma í að flokka
börnin og meiri tíma til að hjálpa þeim að gera sér grein fyrir eðlislegum hæfileikum
sínum og náðargáfum og kenna þeim að leggja rækt við þær. Rannsóknir hans sýndu
fram á að leiðir til að ná árangri eru óteljandi og þeir eiginleikar sem skila fólki áleiðis
að markinu eru margvíslegir. Hann lagði einnig áherslu á að almenn hugmynd um
greind væri ekki í tengslum við raunverulegt umfang þeirra hæfni og hæfileika sem
skiptir máli í lífinu (Goleman, 2000 & Armstrong, 2001). Árið 1983 lagði Gardner fram
fjölgreindarkenningu sína, þar sem hann flokkaði greind niður í átta, jafnvel níu
grunngreindir. Ein af þessum greindum kallast sjálfsþekkingargreind: Sú greind
leggur áherslu á tengsl við eigið tilfinningalíf og að geta skilgreint tilfinningar sínar og
annarra. Nemandinn sé fær um að nota tilfinningar sínar til að leiðbeina sjálfum sér
og til að skilja eigin hegðun. Með aukinni sjálfsþekkingargreind getur nemandinn m.a.
krufið flóknar tilfinningaflækjur, gert grein fyrir veikleikum og styrkleikum og getur
hvatt sjálfan sig áfram (Menntamálstofnun, 2016).
Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla er lögð áhersla á að nemendur viti hvað
þeir vita og hvað þeir geta, þannig vita þeir best hvernig þeir geta beitt þekkingu sinni
og leikni til að hafa áhrif á umhverfi sitt. Hæfni er þannig meira en þekking og leikni,
hún felur einnig í sér viðhorf og siðferðisstyrk, tilfinningar og sköpunarmátt,
félagsfærni og frumkvæði (Mennta- og menningarmálaráðurneyti, 2012).
Í skólum þar sem lögð er áhersla á fjölgreindarkenningu Gardners er lagt til
grundvallar að koma auga á heildarmynd eðlislægra hæfileika einstaklingsins og
leggja síðan áherslu á skyldleika sem fram kemur. Til að leitast við að nota þessar
aðferðir er því mikilvægt að rækta tilfinningagreind með nemendum sem kemur til
með að veita þeim aukinn styrk og áhugahvöt við að takast á við ný verkefni og
byggja upp með sér aukna hæfileika í góðu flæði í námi sínu. Niðurstaðan gefur
síðan vísbendingu um tilfinningagreind viðkomandi, styrkleika og þróunarmöguleika
(Goleman, 2000).
Fylgismenn hugsmíðahyggjunnar lögðu einnig áherslu á mikilvægi þess að nemendur
bæru ábyrgð og hefðu stjórn á eigin námi og auk þess að verkefni sem unnin væru í
skólum þyrftu að vera í samhengi og samræmi við raunveruleikann. Verkefnin ættu
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að undirbúa nemendur til að takast á við flókna hluti sem þeir koma til með að þurfa
að takast á við utan skólaveggjanna, en almenn menntun miðar að því að efla
sjálfsskilning einstaklingsins og hæfni hans til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi
(Þuríður Jóhannsdóttir, 2009 & Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012).
Rannsóknir Burckle og Boyatzis frá 1999 sýna að fólk sem hefur góða innsýn í eigin
tilfinningar, þ.e.a.s. nákvæmt sjálfsmat, hefur raunhæfara mat á eigin frammistöðu en
þeir sem hafa litla innsýn í eigin tilfinningar (Morgunblaðið, 2001 & Goleman, 2000).

2.3 Áherslur á tilfinningar í námi og kennslu
Áherslur nýrrar aðalnámskrár (2012) kveða á um mikilvægi þess að nemendur geti
samhæft þekkingu sína og reynslu við námið. Með því móti öðlast námið aukið gildi
fyrir nemendur og gefur þeim betra innsæi í námsefnið. Kennsluna skal byggja á
fjölbreyttum viðfangsefnum sem nemendur geta tengt við daglegt líf, áhugamál eða
samskipti við annað fólk. Fjölbreytni í kennslu og aðferðum, inntaki og verklagi í
námsgreinum, þarf að ýta undir rökhugsun og tilfinningar barns ásamt því að svara
sköpunarþrá og meðfæddri forvitni (Mennta- og menningarmálaráðurneyti, 2012).
Á vef menntamálastofnunar má finna lista yfir grundvallarfærni sem ýmsir fræðimenn
telja að leggja beri áherslu á í framhaldsskólum. Á þeim lista má finna orðið
tilfinningar í þó nokkuð mörgum liðum. Þar segir m.a. til um að mikilvægi tilfinninga
komi fram við að þekkja sjálfan sig og aðra, með því að geta gert grein fyrir og nefnt
tilfinningar sínar, en eins og fram kemur hér að ofan er ein af skilgreiningum
Golemans á tilfinningagreind, hæfni til að skynja, þekkja og taka tillit til tilfinninga
annarra (Goleman, 2000 & Menntamálstofnun, 2016). Þegar kemur að því að taka
ábyrgar ákvarðanir er mikilvægt að hafa stjórn á tilfinningum sínum, svo að þær geti
fremur verið til hjálpar en hindrana við að ráða við aðstæður. Við umhyggju fyrir
öðrum kemur fram að til að sýna samhygð þarf m.a. að greina og skilja tilfinningar
annarra. Við rannsóknir á starfsemi heilans á síðustu árum hefur verið varpað ljósi á
tengsl tilfinninga og mannlegrar hegðunar og sýnt hefur verið fram á að tilfinningar og
líðan hafa mun meiri áhrif á nám en talið var. Rannsóknirnar hafa einnig leitt í ljós að
heilinn starfar þannig að maður sækist eftir tengslum úr umhverfi sínu til að gera
námsefnið merkingarbærara. Nám á sér stað þar sem tekið er tillit til daglegrar
reynslu okkar hvort heldur sem hún sé áþreifanleg, vitsmunaleg, tilfinningaleg,
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félagsleg eða siðferðisleg. Til að hámarka nám verður skólinn að vera staður þar sem
kennarar og nemendur vinna saman í ögrandi umhverfi og námið tengt
raunveruleikanum utan kennslustofunnar. Þessi nýja þekking rennir styrkum stoðum
undir nauðsyn þess að stuðla að félags- og tilfinningatengdu námi byggðu á
skilgreiningum Goleman á tilfinningagreind (Boyatzis, 2000, Caine og Caine, 1997,
Sylvester, 1995, 2000: & Shore, 1996).
Þjálfun í tilfinningahæfni má hæglega koma að við kennslu með öðrum greinum sem
þegar eru í námskrá (Goleman, 2000). Þar koma listgreinarnar sterkar inn, því
rannsóknir á heilanum hafa sýnt fram á að listgreinar auka færni nemenda við að
læra, en tilfinningagreind okkar þróast best í gegnum þátttöku okkar í listgreinunum.
Samkvæmt niðurstöðum doktorsritgerðar eftir Susan Jean Clark, þar sem hún skoðar
samband á milli listgreina og tilfinningagreindar, kemst hún að þeirri niðurstöðu að
þeir nemendur sem taka þátt í listgreinum mældust yfirhöfuð með hærri
tilfinningagreind en aðrir nemendur sem ekki tóku þátt í listgreinum. Nemendur sem
tóku þátt í listgreinum sýndu m.a. fram á betri getu við að skilgreina milli hugsana og
tilfinninga og skildu og stjórnuðu þeim betur en önnur börn (Clark, 2006).
Fræðimenn telja einnig að aukin menntun í tilfinningagreind gegni mikilvægu hlutverki
í að gera okkur hamingjusöm og hjálpi til við að ná auknum árangri í námi og vinnu
og er því mikilvægt að námsskrár skólanna leggi aukna áherslu á að viðhalda og
auka við kennslu tilfinningagreindar innan sem flestra faga skólans (Clark, 2006).
Kennarinn Mr. Kanamori úr heimildarmyndinni Children Full of Life (2003) leggur
mikla áherslu á að nemendur tjái tilfinningar sínar í kennslustundum, en markmið
hans sem kennari er að kenna nemendum hvernig þeir geta lifað hamingjusömu lífi
en á sama tíma þótt vænt hvort um annað. Telur hann að með aukinni
tilfinningagreind fylgi meiri hamingja og kærleikur (Kaetsu, 2003).
Gardner (1943) vildi meina að með því að efla skilning á mannlegum hæfileikum
sé verið að stuðla að enn meiri þroska barna. Sá skilningur kemur til með að beina
barninu inn á það svið þar sem hæfileikar þess njóta sín best, þar sem það verður
ánægt og það finnur til sín (Goleman, 2000).
Margir kennarar og taugasérfræðingar telja að nemendur geti ekki lært án þess að
tilfinningar séu til staðar og að tilfinningaleg tengsl séu mikilvæg til að auka
minnisgetu, rökhugsun og dýpri þekkingu (Clark, 2006). En því miður hefur saga
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tilfinninga að miklu leyti einkennst af því að maðurinn eigi að bæla þær niður, ná
fullkominni stjórn á þeim, frekar en að þjálfa og nota þær til að aðstoða hann við
námið (Goleman, 2000).

2.4 Kennarinn: skipulag náms með tilliti til tilfinninga
Þegar kemur að kennslu á tilfinningagreind skiptir hæfni kennarans meira máli en
hvort kennsla á tilfinningalæsi eða -greind verði gerð að sér námsgrein. Kennarinn
gegnir mikilvægu hlutverki, þar sem hann er m.a. fyrirmynd og lifandi dæmi um
tilfinningalega hæfni eða í sumum tilfellum skort á henni. Sem dæmi má nefna t.d.
viðbrögð kennarans innan kennslustofunnar við einstökum atvikum. Goleman vill
meina að það sé engin tilviljun hvaða kennarar laðast að slíkri kennslu. Kennarinn
þarf fyrst og fremst að eiga auðvelt með að ræða tilfinningamál. Ekki eru allir
kennarar færir um þetta og þeir kæra sig ekki heldur allir um það (Goleman, 2000).
Listkennarar hafa þó almennt tjáð sig um kröfur og þarfir nemenda fyrir tilfinningalega
útrás með tjáningu í gegnum sköpun og listkennslu (Seidel, Tishman, Winner,
Hetland & Palmer, 2009).
Í almennri menntun kennara er undirbúningur fyrir slíka kennslu lítill eða enginn.
Margir kennarar eru tregir til þess í upphafi að takast á við námsgrein sem virðist svo
frábrugðin því sem þeir hafa lært og þeim aðferðum sem þeir hafa tileinkað sér.
Flestir kennarar sem fallast á að reyna, eru ánægðir með viðfangsefnið þótt
minnihlutanum vaxi það í augum. Með áherslu skólanna á aukna menntun í
tilfinningalæsi, verður skólinn mikilvægara tæki innan samfélagsins. Með því að
tryggja að börn tileinki sér þessa mikilvægu kunnáttu sem þau koma til með að búa
að alla ævi, telur Goleman þetta vera afturhvarf til hins sígilda hlutverks menntunar
(Goleman, 2000). Því sannfærðari sem börn eru um sig sjálf, sínar tilfinningar og rétt
sinn yfir þeim, þeim mun hæfari einstaklingar verða þau (Valgerður Ólafsdóttir, 2008).

2.5 Listkennsla, innsæi og tilfinningar
Innsæi og tilfinningar eru mikilvægir þættir í eðli hvers manns og því er mikilvægt fyrir
nemandann að læra að skilja þessa þætti og vinna með þá. Erfitt getur reynst að
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útskýra innsæi á nákvæman hátt, þar sem það má skoða það út frá fjölbreyttum
sjónarhornum. Frá einu þeirra má líta á innsæi sem viðbragð sem þróast hefur með
manninum á löngum tíma, líkt og ýmis önnur hegðun sem er okkur eðlislæg og
meðfædd. Þannig er innsæi í raun hluti af undirmeðvitundinni og ákvarðanir sem
byggjast á innsæi eru að einhverju leyti æðri en annars konar ákvarðanir, sem teknar
eru á meðvitaðan, rökvísan og jafnvel hversdagslega hátt. Albert Einstein sagði einu
sinni að innsæið væri náðargjöf en rökvísin dyggur þjónn. Innsæið getur einnig verið
uppsöfnuð vitneskja og reynsla sem við höfum viðað að okkur í gegnum lífið
(Goleman, 2000).
Innsæi og tilfinningar eru nátengd. Oft verður fyrri reynsla til þess að byggja upp
djúpstæða tilfinningu fyrir ákveðnum aðstæðum og fólk getur tekið ákvörðun á
svipstundu, byggða á innsæi. Tilfinningar og upplifanir geta mótað manneskju fyrir
lífstíð og margir eru drifnir áfram af slíkri reynslu (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012).
Í bókinn The Qualities of Quality (2009) eftir Steve Seidel, Shari Tishman, Ellen
Winner, Lois Hetland og Patricia Palmer eru kostir listkennslu innan skólakerfisins
rannsakaðir. Í þeirri bók er talað um að nemendur finni m.a. fyrir auknum tilgangi við
list og sköpun, verði virkari í námi, opnari fyrir tilfinningalegri hreinskilni, tjáningu og
opnist því fyrir því að vilja prófa sig áfram. Helsta ástæða þess að það opnast betur
fyrir tilfinningar innan listkennslu er talin vera þetta örugga rými sem myndist inni í
kennslustofunni, en þar á listkennarinn stóran þátt í að móta slíkt rými, sem veitir
nemendum aukið frelsi til að tjá tilfinningar sýnar á ólíkan og fjölbreyttan hátt í
gegnum sköpun sína (Seidel o.fl., 2009).
Kennarar sem leggja áherslu á tilfinningagreind og –læsi, vilja að nemendur finni til
öryggis til að tjá sig og opna fyrir tilfinningar sínar innan listkennslu hvort um er að
ræða jákvæðar eða neikvæðar tilfinningar (Hagtvedt, Hagtvedt & Patrick, 2008).
Nemandinn þarf að finna til öryggis og geta treyst því að verk hans séu skoðuð og
rædd af virðingu og sanngirni (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Við kennslu á
tilfinningagreind og -læsi er ekki aðeins mikilvægt að nemendur tjái sínar eigin
tilfinningar í gegnum vinnu sína og verk heldur skipti líka miklu máli að virða og geta
brugðist rétt við verkum samnemenda sinna (Hagtvedt o.fl., 2008). Margt getur orðið
til þess að nemandi fyllist óöryggi og velji því alltaf leið sem hann þekkir og veit að
skilar viðunandi niðurstöðu, án þess að hann sé í raun að læra eitthvað nýtt. Þá lærir
hann ekki að treysta innsæi sínu og tilfinningum og ögrar ekki sjálfum sér við vinnu
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(Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Tilgangur listar er að kveikja eða vekja upp
tilfinningar á einn eða annan hátt, en því er mikilvægt við kennslu á listum að veita
nemendum þetta öryggi og rými til að fá að prófa sig áfram og tjá tilfinningar sínar, en
með því er verið að veita þeim enn betri listkennslu (Seidel o.fl., 2009).
Áhugi og kveikja að sköpun getur verið margs konar, stundum er um að ræða innri
löngun einstaklingsins til að kljást við eigin tilfinningar eða upplifanir og hafa sumir
nemendur meiri áhuga á að vinna út frá tilfinningum en mikilvægt er að læra að tala
um tilfinningar okkar, að þær fái sinn sess við hlið rökvísinnar og að það sé ekki
annaðhvort eða (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012).
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3 Listamaðurinn, tilfinningar og litir
Algengustu leiðir listamanna til að tákna tilfinningar í verkum sínum er í gegnum
tjáningar málefna í gegnum verkið eða með vinnuaðferðum og efnisnotkun.
Áhrifamestu dæmi þess konar verka er þegar báðar þessara aðferðir eru við hafðar.
Einnig getur tilfinningaleg upplifun á verkinu komið fram á tvennskonar hátt, út frá
tilfinningum listamannsins eða vegna tilfinningalegra tengsla sem skapast út frá eigin
reynslu áhorfandans. Erfitt getur reynst fyrir listamanninn að ná túlkun og tjáningu
tilfinninga í gegnum verk sitt út frá mannlegri hlið þess, ólíkri reynslu og upplifun
okkar á tilfinningum (Ingram, 2007). Tilfinningar og ástríður setja mark sitt á list af öllu
tagi og gefa ótal tilefni til umfjöllunar (Ingibjörg Jóhannsdóttir, o.fl., 2012).
Í rannsókn eftir Henrik Hagtvedt, Reidar Hagtvert og Vanessa M. Pattrick eru tengsl
og áhrif milli tilfinninga og skynjunar og skynjunar og sjónlistar skoðuð. Í þeirri
rannsókn kemur fram að þær tilfinningar sem áhorandinn upplifir við skoðun á
listaverkinu, kemur til með að hafa áhrif á skoðanir viðkomandi á verkinu og einnig að
því einfaldara sem verkið kemur fyrir áhorfandann, því fallegra finnst þeim það.
Einnig kemur fram að áhugi þátttakenda á listaverkunum sem þeir skoðuðu hafði
áhrif á tilfinningarleg viðbrögð og fagurfræðilegt álit þeirra á því. Rannsóknir
Hagtvedt, Hagtvert og Vanessa byggist á kenningum heimspekingana Gustav
Fechner (1801-1887) og Theodor Lipps (1851-1914) (Hagtvedt o.fl., 2008).
Gustav Fechner vildi meina að til þess að bæta við þess konar heimspekilegum
vangaveltum, þyrfti að gera sálræna fagurfræði að sjálfstæðu fagi. Út frá því byrjaði
Fechner að rannsaka og skoða fegurð og jafnvægi hennar út frá ímyndunarafli og
hugrænni kenningu og hvernig hægt væri að meta það formlega. Theodor Lipps
studdist einnig við kenningar Fechner um samúð í rannsóknum sínum, þar sem hann
skýrði frá því að fagurfræðilegt þakklæti var ekki bara huglægt, heldur komi út frá
verkinu sjálfu. Með öðrum orðum, fegurðin kom ekki bara frá ímyndunarafli eða
tilfinningum áhorfandans við áhorf verksins, heldur kom frá verkinu sjálfu, til
áhorfandans. Til þess að upplifa þessa tilfinningalegu upplifun við áhorf listaverka,
telja rannsakendur að ákveðnum tilfinningalegum þroska þurfi að hafa verið náð til að
hámarka upplifunina (Alkholy, 2009 & Hagtvedt o.fl., 2008).
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3.1 Litir og tilfinningar
Árið 2001 gaf sálfræðingurinn Marcel R. Zentner út rannsókn sína á tengslum lita og
tilfinninga sem byggð er á kenningum sálfræðingsins Paul Ekmans um
grunntilfinningarnar sem komið er að hér að ofan. Í rannsókninni eru bæði börn og
fullorðnir viðfangsefnið. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur fram og er
sannreynt, að meirihluti yngri nemenda tengja jákvæðar tilfinningar við bjarta liti s.s.
rauðan, gulan og grænan en neikvæðar tilfinningar við dökka liti s.s. bláan, brúnan og
svartan. Samræmið milli eldri og yngri nemenda var á milli tengsla lita og hamingju
og leiðatilfinninga. Meirihlutinn tengdi gula litinn við hamingjutilfinningu, en bláa litinn
við leiðatilfinningu. Helsti munur á niðurstöðum milli eldri og yngri nemenda var á
tilfinningalegum tengslum við rauðu og svörtu litina. Hjá eldri nemendum var
algengara að svartur litur væri tengdur við leiða og rauður við reiði. Í þessari
rannsókn kemur því skýrt fram að það er til staðar ákveðin táknræn tenging á milli lita
og tilfinninga (Zentner, 2001).
Í rannsóknum Oatley og Duncan (1992) kemur einnig fram að rúmlega 7% af
tilfinningum sem við upplifum í daglegu lífi koma út frá menningarlegri list í umhverfi
okkar. Það er því vel þekkt að myndlist er fagurfræðilegur hvati sem vekur upp
tilfinningaleg viðbrögð hjá okkur (Alkholy, 2009).

3.2 Listamenn og tilfinningar
Fjöldi listamanna hefur þróað með sér þau vinnubrögð að vinna út frá tilfinningum
sínum. Sumir þeirra tjá sig oft mjög opið um þess háttar vinnubrögð og tilfinningaleg
tengsl þeirra við vinnu. Í grein eftir listkennslufræðinginn Cindy Zerm Ingram, kemur
fram að með því að veita nemendum tækfæri á að upplifa listaverk sem innihalda
tilfinningar, kemur það ekki aðeins til með að opna fyrir ný sjónarhorn hjá
nemandanum, heldur einnig að hjálpa nemendum við að tengjast því mannlega sem
er í okkur öllum. Í grein hennar um tilfinningaleg tengsl milli listamannsins og
áhorfandans, tekur hún nokkur dæmi um þekkta listamenn sem takast á við
tilfinningar í verkum sínum. Tvö dæmi skulu nefnd. Samtímalistkonan Susan
Rothenberg (1945) og súrrealistinn Francis Bacon (1909-1992). Einnig vill ég bæta
við listakonunni Frida Kahlo (1907-1954) vegna mikilla áhrifa sem hún hefur haft á
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mig, bæði í gegnum verk og vinnubrögð og sérstaklega notkun hennar á litum
(Ingram, 2007).
Samtímalistkonan Susan Rothenberg frá Bandaríkjunum er ein þeirra sem vinnur
með tilfinningar í verkum sínum og má sem dæmi nefna málverk eftir hana sem
kallast „Orange Break“. Í því verki tengir hún saman tilfinningaleg tengsl sín við
ofbeldi, kvíða og berskjöldun. Til þess notast hún m.a. við litina appelsínugulan og
rauðan sem tákna ofsafenginn hita í verkinu. Einnig leggur hún áherslu á að tengjast
áhorfandanum með notkun tilfinninga sinna (Ingram, 2007). Rothenberg telur
mikilvægt að áhorfandinn upplifi tilfinningar sem hún setur í verk sín. Í viðtali við
hana tjáir hún sig um að í vinnu sinni gefi hún allt af sér þegar kemur að tilfinningum.
Því getur oft tekið á fyrir hana að mála myndir og vinna út frá tilfinningunum.
Inngangspunktur og mynduppbygging hennar eru einnig talin spila stóran þátt í
tilfinningalegu vægi myndefnisins. Inngangspunktur hennar er yfirleitt staðsettur hátt
yfir jörðu og er þetta sjónarhorn talið gefa aukna tilfinningarlega merkingu (Art 21,
2010 & Art 21, 2017).

Mynd 3. Sussan Rothenberg, Orange break 1989-90, 202x242 sm, olía á striga.

Francis Bacon er þekktastur fyrir súrrealisma og kúbisma. Einnig fyrir að nota sínar
innstu eðlishvatir við vinnu á verkum sínum. Í þeim glímir hann m.a. við hversu
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þvingandi áhrif siðmenningin getur haft á einstaklinginn. Verk eftir Bacon sem kallast
Self-Portrait (1956) (sjá mynd 4 hér að neðan) er gott dæmi um notkun hans á
tilfinningum í verkum sínum. Því er lýst sem sjálfsmynd sem sýnir óbyggða en
áþreifanlega mynd. Samsetning myndarinnar skapar kvíða- og óttatilfinningu í
gegnum álúta líkamsstöðu, hræðslusvip í andlitinu og óskýrum útlínum (Ingram,
2007). Algengt var fyrir Bacon að tjá m.a. dauða, ofbeldi, leiða, erfiðleika og
einmannaleika í verkum sínum. Hann notast m.a. við grófar og hraðar pensilstrokur,
andlitsmyndir hans eru yfirleitt gróflega afskræmdar og notkun hans á brúnum,
rauðum, bláum, grænum og fjólubláum litum gefur tilfinningu fyrir blóði, skít og
marblettum (Fine art, 2009 & Biography.com, 2016).

Mynd 4. Francis Bacon, Self-Portrait 1956, 198x137 sm, olía á striga.
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Myndlistarkonan Frida Kahlo er þekktust fyrir sjálfsmyndir sínar, en í þeim er að finna
mikinn sársauka og ástríðu. Lífsreynsla hennar er algengt þema í myndefni hennar,
þar sem Frida glímdi m.a. við fötlun eftir slys og átti einnig í stormasömu
hjónabandi. Frida átti það til þegar hún varð reið, m.a. út í eiginmanninn sinn, að tjá
tilfinningar sínar í gegnum sjálfsmyndir. Við fyrstu skoðun á sjálfsmyndum hennar líta
þær út eins og hver önnur sjálfsmynd, en við nánari skoðun er fjöldinn allur af
vísbendingum sem lýsa innra tilfinningarástandi hennar. Andlit hennar er yfirleitt
svipbrigðalaust og gefur því enga beina tilvitnun um tilfinningalegt ástand hennar,
heldur tjáir hún þær í bakgrunni, í gegnum liti, þemu og stíl. Allar sjálfsmyndir hennar
hafa einhverja sögu að segja (Frida Kahlo Fans, 2008). Má þar m.a. nefna sjálfsmynd
eftir hana sem kallast „The Broken Column“, en þar tjáði hún mjög opinskátt andlegt
og líkamlegt ástand sitt eftir bílslys sem hún lenti í. Á sama tíma málar hún sig sterka
og er með því að ögra áhorfandanum og sjálfum sér við að taka á ótta sínum
(Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012 & Frida Kahlo, 2011). Frida Kahlo notaði liti mikið
við túlkun í verkum sínum. Þar má nefna verk hennar sem kallast „Time Flies“ (1929),
þar sem aðal litaval hennar var grænn, rauður og hvítur. Litirnir tákna rætur hennar
í Mexíkó og þau menningarlegu áhrif sem hafa mótað hana. Í dagbók sinni
reyndi Frida að útskýra hvað litirnir þýddu í verkum hennar. Grænn er hlýtt og gott
ljós, bleikur er blóð, brúnn er litur fæðingarblettanna sem fer og verður að jörð, gulur
er brjálæði, veikindi og hræðsla en einnig hluti af sólinni og gleðinni. Blár táknar
rafmagnaða og hreina ást. Við skilgreiningu hennar á svörtum lit seigir hún, að ekkert
sé svart. Laufgrænn táknar laufin, leiða, vísindi og Þýskaland. Grængulur er enn
meira brjálæði og ráðgáta og klæðast draugarnir fötum í þessum lit. Dökkgrænn er
litur lélegra auglýsinga og góðra viðskipta. Dökkblár þýðir fjarlægð en einnig blíðu og
rauðan lit er hún ekki alveg viss um, en á tímum táknar hann blóð (Frida Kahlo Fans,
2008).

21

Mynd 5. Frida Kahlo, The broken column, 1944,
40x30 sm, olía á mdf plötu.

Mynd 6. Frida Kahlo, Time flies 1929, 155x197 sm,
olía á mdf plötu.

Út frá þessum dæmum og heimildum má álykta að notkun, túlkun og tjáning
tilfinninga í gegnum listina sé algeng meðal listamanna. Notkun á tilfinningum í
verkum þeirra er fjölbreytt. Eitt form þessara tjáningar er í gegnum liti og eru litirnir oft
mjög þýðingamiklir þegar kemur að því að draga fram túlkun tilfinninga í verkinu.
Samkvæmt niðurstöðum rannsókna, eftir sálfræðinginn Marcel R. Zentner, kemur
skýrt fram að það sé til staðar ákveðin táknræn tenging á milli lita og tilfinninga og má
greina þessa tengingu frá unga aldri sem heldur áfram að þróast með auknum
þroska. Heimspekingurinn Theodor Lipps vill meina að til þess að upplifa þessa
tilfinningalegu upplifun við áhorf listaverka, þurfi ákveðnum tilfinningalegum þroska að
hafa verið náð, til að hámarka upplifunina (Alkholy, 2009). Eins og fram kemur hér að
ofan hafa rannsóknir á heilanum sýnt fram á að listgreinar auka færni nemenda við
að læra, en tilfinningagreind okkar þróast best í gegnum þátttöku okkar í listgreinum
(Clark, 2006). Í kaflanum hér á eftir, verður farið nánar út í tengingar á fræðikaflanum
við vettvang, þar sem sagt verður frá viðtölum við listkennara víðsvegar um Evrópu
og lýst verður reynslu þeirra og þekkingu á tilfinningum og listkennslu.
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4 Viðtöl við vettvang
Sem óreyndur kennari á vettvangi, fannst mér mikilvægt að dýpka skilning minn á
þessu verkefni og ræddi ég því við reyndari listkennara um reynslu þeirra sem
kennarar og tilfinningar í kennslustofunni. Ég tók viðtal við fimm listkennara víðsvegar
frá Evrópu. Þessir kennarar haf allir ólíkan bakgrunn og voru af ýmsum
kennslustigum, en eiga það allir sameiginlegt að vinna við kennslu. Við samantekt á
viðtölunum kom ýmislegt áhugavert fram um notkun tilfinninga í listkennslu og reynslu
þessara listkennara á því sviði.
Niðurstöður viðtalanna bentu til að óhætt sé að segja að tilfinningar innan
kennslustofunnar koma fram á mjög fjölbreyttan hátt. Listkennarar eru með ólíkar
skoðanir á notkun þeirra og margir þeirra gera sér oft ekki grein fyrir áhrifum sem þær
hafa á kennslu fyrr en umræðan er hafin. Allir viðmælendur mínir voru sammála um
að tengsl væru á milli tilfinninga og listkennslu og að mikilvægt væri að skapa rými
fyrir nemendur til að vinna út frá þeim eða með þeim. Goleman leggur mikla áherslu á
að listkennsla sé góður grundvöllur innan skólakerfisins til að veita nemendum
svigrúm til að öðlast tilfinningalega útrás í gegnum sköpun sína (Goleman, 2000).
Viðmælendur töluðu einnig um mikilvægi þess að byrja að skapa aðstæður fyrir
nemendur fyrir þróun tilfinningagreindar snemma á skólagöngu þeirra. Færni í
tilfinningagreind væri mikilvægur grunnur fyrir alla og kæmi til með að nýtast m.a. við
áframhaldandi skólagöngu og einnig til að takast á við daglegt líf utan skólans.
Þessar hugmyndir styðja einnig kenningar Goleman um tilfinningagreind. Hann taldi
að með því að virkja tilfinningagreind nemenda þá skapast forsendur fyrir þá að læra
betur á eigin tilfinningar og tilfinningar annarra og með þeirri þekkingu fylgir aukin
sjálfsstjórn, félagslegur þroski og jákvæðari samskipti (Goleman, 2000). Þetta er í
samræmi við svör eins viðmælenda míns, sem vildi m.a. meina að með auknu
tilfinningalæsi yrði nemandinn meðvitaðri um tilfinningar sínar.
Þegar viðmælendur voru spurðir nánar út í, hvernig þeir takast á við þegar tilfinningar
nemenda koma fram í kennslustofunni, voru flestir þeirra sammála um að það ætti að
leyfa þeim að koma fram, við þannig aðstæður ætti að hlusta á nemendur og gefa
þeim rými til að tjá sig. Viðmælendur mínir útskýrðu einnig að tilfinningar nemenda
kæmu fram í kennslustundum á fjölbreytta vegu. Þeir nefndu m.a. að tilfinningar
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kæmu fram í gegnum verkefni nemanda, samvinnu þeirra, listsköpun og
hugmyndavinnu og við skoðun á listaverkum.
Einn viðmælenda minna lagði mikla áherslu á mikilvægi þess að skipuleggja nám
nemenda á þann hátt að þeir upplifðu fjölbreyttar tilfinningar við listræna vinnu. Hann
taldi að tilfinningarleg upplifun þeirra við vinnu og nám spilaði mikilvægt hlutvert í að
hvetja nemendur áfram í vinnu. „Þegar tilfinningarnar fara að flæða fer vinna að flæða
með í takt“. Þegar rými er gefið fyrir umfjöllun um tilfinningar eru nemendur að öðlast
dýpri þekkingu á viðfangsefninu og koma til með að muna það betur í framtíðinni.
Þessi athugasemd frá viðmælanda mínum er í samræmi við tilgátur fleiri kennara og
taugasérfræðinga sem telja að nemendur geti ekki lært án þess að tilfinningar séu til
staðar og að tilfinningaleg tengsl séu mikilvæg, til að auka minnisgetu, rökhugsun og
dýpri þekkingu (Clark, 2006).
Þrír af viðmælendum mínum töluðu þó um að oft reyndist erfitt að vinna með
tilfinningar innan skólakerfisins, þar sem ekki væri nægilegt rými fyrir þær. Að mestu
leyti væri það vegna þess að erfitt er að meta verkefni byggð á tilfinningum. Í
skólakerfinu í dag er gerð krafa á að setja fram hæfniviðmið sem hægt er að meta.
Það getur hinsvegar stundum reynst erfitt að meta tilfinningar. Það getur líka verið
erfitt að vinna tilfinningalegatengd verkefni þegar bekkirnir eru orðnir stórir og tíminn
stuttur. Með styttingu skólakerfisins vex hraðin og nemendur skipta ört um tíma, svo
ekki er nægur tími til að sinna hverjum og einum og kafa dýpra í efnið. Slíkir
starfshættir halda efninu meira á yfirborðinu. Einn viðmælenda minna talaði um að
vegna þessa hraða notaðist hann að mestu leyti við tilfinningarleg tengd verkefni í
upphafi annar í m.a. vinnusmiðjum eða kynningum þar sem ekki þyrfti að gefa
nemendum einkunnir.
Lýsingar viðmælenda minna á reynslu þeirra á tilfinningum inni í kennslustofum er
mjög í takt við hugsmíðihyggjuna. Viðmælendur mínir töluðu um mikilvægi þess að
nemendur fengju rými til að tjá tilfinningar sínar, með því að veita þeim frelsi til að
prófa sig áfram og með stjórn á eigin námi. Tveir viðmælenda minna töluðu um
mikilvægi þess að skapa aðstæður innan kennslustofunnar, þar sem nemendur
prófuðu sig áfram við að vinna út frá eða í gegnum tilfinningar sínar, vegna þess að
slík vinnubrögð gæfu þeim forsendur til að dýpka viðfangsefnið og þeir gætu betur
tengst því persónulega. Áherslur fylgismanna hugsmíðarhyggjunnar setja í forgrunn
að nemendur íhugi sitt eigið nám, skilji hvernig það á sér stað og hafi stjórn á því
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(Dewey, 1958; Dewey, 1957 & Goleman, 2000). Einn viðmælenda minna talaði út frá
eigin reynslu af sínu námi og vildi meina að það sem hún kann og man best í dag frá
námi sínu, séu þeir hlutir þar sem hún notaðist við tilfinningar og/eða tengdi þær við
efnið. Viðmælendur mínir voru sammála um að með því að notast við tilfinningar, fá
nemendur meira út úr náminu. Með því að gefa rými fyrir umfjöllun um tilfinningar
nemenda koma þeir til með að læra betur. Í hugsmíðarhyggjunni er lögð áhersla á
mikilvægi þess að nemendur beri ábyrgð og hafi stjórn á eigin námi og auk þess að
verkefni sem unnin væru í skólum þurfi að vera í samhengi og samræmi við
raunveruleikann (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009; Mennta- menningarmálaráðuneyti,
2012).
Einn viðmælenda minna taldi að mikilvægi þess að notast við tilfinningar innan
listkennslu, væri vegna þess að góð list byggði á tilfinningum. Verk snúast ekki bara
um fegurð, heldur skipta tilfinningarnar líka máli. Heimspekingurinn Theodor Lipps
seigir að fegurðin komi ekki bara frá ímyndunaraflinu eða tilfinningum áhorfandans,
heldur sé í verkinu sjálfu og þeim tilfinningum sem listamaðurinn leggur í verkið
(Alkholy, 2009).
Viðmælendur mínir tjáðu sig einnig um það hvar algengt væri að tilfinningar kæmu
fram í listkennslu. Einn þeirra vildi meina að oft þyrfti ekki að tala um þær með orðum,
heldur væru þær tjáðar í gegnum verk nemendanna og þyrfti að taka tillit til þess, en
algengasta form tjáningar á tilfinningum í verkum nemenda væri í gegnum liti. Hann
sagði að hann og aðrir listkennarar sem hann þekkti til, ynnu oft með litakenningar og
gömul listaverk væru greind út frá litum og tilfinningum. Umfjöllun hans um hvernig
hann greindi listaverk voru í samræmi við umfjöllin þessar ritgerðar í kaflanum
Listamenn og tilfinningar. Í honum fjalla ég um listamenn sem notast m.a. við liti til að
tjá tilfinningar í verkum sínum. Listamennirnir Francis Bacon, Frida Kahlo og Susan
Rothenberg eiga það sameiginlegt að notast við liti til að tjá tilfinningar sínar.
Sjálfsþekkingargreind er ein af greindunum úr fjölgreindarkenningu Garners
(Menntamálstofnun, 2016). Gardner lagði áherslu á mikilvægi þess að huga að
tilfinningagreind nemenda innan kennslu og veita rými fyrir tilfinningar innan kennslu.
Hann sagði að til þess að hlúa að tilfinningarlegum þroska nemanda, þurfi kennarinn
að vera fyrirmynd og sýna m.a. eigin tilfinningar. Einnig þarf kennarinn að skapa
öruggt andrúmsloft í kennslustofunni með því að veita leyfi, halda gagnrýni í skefjum
og viðurkenna tilfinningar þegar þær eru látnar í ljós. Einnig er gott að notast við
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kvikmyndir, bækur og álitamál til að vekja upp tilfinningarleg viðbrögð hjá nemendum
(Armstrong, 2001).
Einn af viðmælendum mínum talaði um að reynslan hefði sannað fyrir honum
mikilvægi þess að vera tilfinningarleg fyrirmynd fyrir nemendur. Hann sagði að það
væri mikilvægt fyrir kennara að finna jafnvægi á milli þess að opna fyrir of mikið af
tilfinningum og að vera of lokaður og láta engar tilfinningar í ljós. Að finna þetta
jafnvægi getur tekið tíma fyrir kennarann að byggja upp. Hann vildi meina að
mikilvægt væri fyrir nemendur að upplifa að kennarinn væri mannlegur og gerði hann
það með því að láta í ljós tilfinningar sínar, en aðeins upp að vissu marki.
Flestir viðmælenda minna voru þó sammála um að alltaf væri hægt að þróa
tilfinningagreind nemenda í kennslu og hægt væri að tengja það við fjölbreytt
verkefni, en ekki væru allir kennarar meðvitaðir eða undir það búnir að vinna með
tilfinningagreind og lokuðu því oft á það. Tilfinningagreind ætti að koma að á öllum
stigum skólagöngunnar leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla.
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5 Undirbúningur og aðferðarfræði verkefnis
Áherslur á tilfinningar í námi eru ólíkar milli skólastofnanna, en eins og fram kemur
hér að ofan þá segir í Aðalnámskrá framhaldsskóla að til að stuðla að heilsueflandi
umhverfi og bættri heilsu nemandans, þarf að leggja áherslu á skilning á eigin
tilfinningum (Mennta- og menningarmálaráðurneyti, 2012).
Í vinnusmiðjunni Saumaðu tilfinningar er lögð áhersla á að nemendur vinni út frá og
tjái tilfinningar sínar í gegnum sköpun. Samkvæmt tilfinningagreind Goleman kemur
fram að listkennsla er góður grundvöllur innan skólakerfisins til að veita nemendum
svigrúm við að öðlast tilfinningalega útrás í gegnum sköpun sína (Goleman, 2000).
Um leið og nemendur þroskast og umbreytast í gegnum nám sitt, eru þeir skapandi í
einhverjum skilningi og lærdómurinn verður að einhverju marki samofinn
hugsunarhætti, heimsmynd og tilfinningalífi nemandans (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl.,
2012). Þannig getur vinna út frá eða með tilfinningar, verið mjög fjölbreytt innan
skólakerfisins.

5.1 CRAFT
Til greiningar, undirbúnings og við framkvæmd á vinnusmiðjunni Saumaðu
tilfinningar, notaðist ég við greiningarlykilinni CRAFT. CRAFT á uppruna sinn að rekja
til Bandaríkjanna og var sett saman af hópi sérfræðinga undir stjórn Keith Knight og
Mat Schwarzman. Er það hannað til þess að hjálpa fólki við að vinna að
samfélagsmiðuðum verkefnum, bæði innan skólastofunnar, sem og annars staðar í
samfélaginu. CRAFT aðferðin gefur góða leiðsögn í gegnum það ferli sem best er að
vinna eftir í samfélagmiðuðum verkefnum eða listtengdum viðburðum, sem ætlaðir
eru til þess að hafa samfélagsleg áhrif (Knight & Schwarzman, 2005).
CRAFT ferlið samanstendur af fimm meginþáttum:


Tengjast (e. contact): Tengjast þeim samfélagshóp sem ætlað er að vinna
með.



Rannsókn (e. research): Rannsaka umhverfið og bakgrunn þess
samfélagshóps sem ætlað er að vinna með.
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Framkvæmd (e. action): Verkefnið í framkvæmd.



Viðbrögð (e. feedback): Svörun frá markhópnum



Kennsla (e. teaching): Niðurstöðum, hvað verkefnið skilaði af sér og hvernig er
hægt að taka það áfram.

Hér að neðan má sjá CRAFT töfluna sem vinnusmiðjan Saumaðu tilfinningar er
greind út frá:
CRAFT
Tengiliðir

Verkefnið

Lærdómur

Samfélagið

Í gegnum kennara

Nemendur voru

Notast var við

hvers hóps sem

hvattir til að spyrja

sérþekkingu

vinnusmiðjan er

spurninga í

fræðimanna á borð við

sett upp með.

gegnum allt ferlið.

Paul Ekman og Daniel
Goleman til kynningar á
vinnusmiðjunni

Rannsókn

Nemendur vinna út

Nemendur tengja

Verkið kemur til með að

frá því að túlka

saman liti við

vera til sýnis fyrir

sínar eigin

tilfinningar til að

almenning.

tilfinningar í

túlka þær í gegnum

gegnum textíl

verk sitt.

listaverk.
Framkvæmd Nemendur vinna

Í lokin tengja

Verkið verður til sýnis í

textíl verk út frá

nemendur öll verkin Norræna húsinu þann

tilfinningum sínum

sín saman í eitt

22. apríl 2017 og einnig

sem er frjálst í

sameiginlegt verk.

í Tækniskólanum í

sköpun og tjáningu

Reykjavík yfir þema
daga í maí 2017.

Endurgjöf

Vinnusmiðjan í

Kom bæði frá

Vinnan við verkið vekur

Norræna húsinu

kennara hverrar

nemendur til

ásamt umfjöllun í

vinnusmiðju, frá

umhugsunar um

auglýstum

mér sjálfri við

tilfinningar sínar og

viðburðum í

greiningu hverrar

samnemenda sinna.
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vinnusmiðju og

vinnusmiðju og

Opnar einnig fyrir aukna

sýningu

einnig frá öðrum

möguleika á notkun

listkennurum á

þeirra í framtíðinni.

vinnusmiðjunni í
Norræna húsinu.
Kennsla

Verið er að kenna

Væri hægt að

Nemendur dreifa

nemendum um

stækka

þekkingu sinni áfram

tilfinningagreind, sú vinnusmiðjuna og

inn í samfélagið og geta

þekking kemur til

gera hana

haldið áfram að byggja

með að fylgja þeim

fjölbreytilegri, lengri

hana upp.

áfram inn í önnur

og auka við hana

verkefni í skólanum þekkingu og
og fyrir utan hann.

fróðleik um
tilfinningagreind.

5.2 Starfskenning
Starfskenning mín innan listkennslu byggir á gildum mínum, reynslu og þekkingu sem
ég hef öðlast í gegnum árin, bæði í starfi og námi.
Vill ég leggja áherslu á að nemendur:


Finni fyrir eignarétti og hvata til að vilja stjórna eigin vinnuferli.



Skynji áframhaldandi möguleika til að þróa vinnu sína.



Upplifi sig örugga með að prófa sig áfram og það sé í lagi að gera mistök í
vinnuumhverfi sínu.



Líði eins og það sem þau séu að vinna að, skipti máli innan skólans og jafnvel
í stærra samhengi, eins og í samfélaginu eða fyrir framtíðina.

Mikilvægt er að leggja áherslu á þessa liði við kennslu á vinnusmiðjunni.
Sérstaklega vill ég leggja áherslu á að nemandanum líði öruggum í vinnuumhverfi
sínu við að prófa sig áfram. Ég tel að með áhuga og virðingu fyrir viðfangsefninu og
nemendum geti ég náð til nemenda og þannig veitt þeim aukna þekkingu m.a. á
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tilfinningagreind, sköpun, endurnýtingu og textíl, í gegnum vinnusmiðjur mínar. Að
vinna með tilfinningar getur reynst viðkvæmt efni en með því að skapa þess háttar
umhverfi tel ég að nemendur komi til með að vinna betur, fái meira út úr
vinnusmiðjunni og verði opnari fyrir því að prófa sig áfram. Við það öðlist þeir aukinn
skilning og þekkingu bæði á ólíkum efnum, tækni, aðferðum og og á sjálfum sér.
Nemendur koma til með að fá svigrúm til að vinna út frá tilfinningum sínum, hvort sem
það er til að fá tilfinningalega útrás eða aðeins til fá að prófa sig áfram og öðlast
þannig reynslu sem gagnast þeim við áframhaldandi vinnu í framtíðinni.

5.3 Hæfniviðmið og markmið
Markmið verkefnisins var að fá nemendur til að tjá tilfinningar sínar í gegnum
textílverk í þeim tilgangi að opna fyrir samtal um tilfinningar og áframhaldandi hugsun
nemenda um tilfinningar sínar og annarra. Einnig var markmiðið að opna fyrir
fjölbreyttari hugmyndir nemenda um tengsl tilfinninga og sköpunar og notkun þeirra
við áframhaldandi vinnu. Með því eru nemendur að fræðast um tilfinningagreind og
öðlast aukinn skilning á sínum eigin tilfinningum og annarra. Nemendur fá einnig
tækifæri til að sýna frumkvæði í gegnum val, samvinnu og sköpun. Á sama tíma er
lögð áhersla á notkun endurnýjanlegs efnis og því gefið nýtt líf og nýjan tilgang.
Hæfniviðmið námskeiðsins voru að nemendur:


Vinni sjálfstætt út frá tilfinningum sínum.



Geti átt samtal um tilfinningar og tengt þær við liti.



Endurnýti efnivið og gefi honum nýtt líf.



Geti unnið einfalda saumavinnu í höndunum.



Sýni fram á frumkvæði í sköpun.



Sýni fram á samvinnu við tenginu verka sinna saman í eitt loka verk.



Unnið eftir fyrirmælum.



Beri virðingu fyrir vinnu sinni og samnemendum.

30

5.4 Undirbúningur vinnusmiðju og kennsla
Mótun á vinnusmiðjunni kemur upphaflega út frá greiningu á mínum fyrri verkum.
Eins og fram kemur í innganginum, byrjaði ég á því að skoða hvernig tilfinningar hafa
haft áhrif á vinnu mína. Við það komst ég að því að tilfinningar mínar hafa haft mikil
áhrif á verk mín innan fatahönnunar, við textílhönnun. Út frá því byggði ég upp
kennsluáætlun, þar sem nemendur unnu út frá tilfinningum sínum, sem ég notaði við
starfsnám mitt við Fjölbrautaskólann í Garðbæ, undir leiðsögn Þórunnar Maríu
Jónsdóttir. Starfsnámið stóð yfir í tvær vikur, þar sem ég kom inn í textíláfanga á
fatahönnunarbraut skólans. Þar lagði ég fyrir nemendur að vinna textílprufur og nota
tilfinningar sínar sem innblástur og prófa sig þannig áfram. Kennslunni var skipt niður
í tvo hluta, í þeim fyrri unnu nemendur út frá jákvæðum tilfinningum en í þeim seinni
var unnið gegnum sömu skref en út frá neikvæðum tilfinningum. Nýlega tók ég svo
þátt í lista sýningunni Interwoven, sem var til sýnis bæði í Finnlandi og á Íslandi. Fyrir
þá sýningu vann ég textíl verk, alfarið út frá tilfinningum mínum, þar sem ég lét þær
ráða ferðinni. Út frá þessari reynslu og vinnu hófst hugmyndarvinnan mín og mótun á
vinnusmiðjunni Saumaðu tilfinningar. Vinnusmiðjan fyrir þetta verkefni, Saumaðu
tilfinningar, var sett upp í fimm skipti. Fjögur af þeim skiptum fóru fram í
framhaldsskólum, einu sinni í framhaldsskólanum Lyseonpuston Lukio í Rovaniemi,
Finnlandi, þrisvar sinnum í Tækniskólanum í Reykjavík og að lokum var hún einnig
haldin á opinni ráðstefnu í Norræna húsinu í Reykjavík undir titlinum Listkennsla á 21.
Öld: Tengingar og tækifæri.
Við skipulagningu á vinnusmiðjunni fannst mér mikilvægt að verkefnið væri fjölbreytt
og snerti á ólíkum kennsluaðferðum s.s. samvinnu, einstaklingsvinnu og vali til að ná
til sem flestra. Notaðist ég við grunntilfinningar kenningar Paul Ekman á
grunntilfinningunum sex; reiði, hræðsla, undrun, leiði, óbeit og hamingja, sem
nemendur tengdu í samvinnu við þá liti sem þeim fannst þær tengjast best við. Litirnir
sem unnið var út frá voru; gulur, rauður, græn, blár, svartur, hvítur, fjólublár, bleikur
og appelsínugulur. Þegar búið var að para saman liti og grunntilfinningar voru eftir
þrír litir sem vantaði að tengja tilfinningar við og nemendur völdu aftur í
sameiningu þær tilfinningar, sem þeim fannst að upp á vantaði og tengdu þær við
þá liti sem eftir voru. Samkvæmt skilgreiningu Goleman við vinnu með tilfinningar
nefnir hann m.a. mikilvægi þess að nemendur þekki og geti nefnt eigin tilfinningar. Í
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hugsmíðahyggjunni er lögð áhersla á að nemendur beri ábyrgð á og hafi stjórn á
eigin námi, en einnig að verkefni væru í samræmi og samhengi við raunveruleikann.
Með því að veita nemendum val, var ég hvetja þá til frumkvæðis við vinnu og veita
þeim þannig eignarétt á eigin verkefni. Uppsetning og andrúmsloft í kennslustofunni
skiptir einnig máli og nálgun mín til þeirra, en ég lagði upp úr því að veita nemendum
svigrúm til að vinna sjálfstætt og var opin í öllum samskiptum mínum við þau. Með
því vildi ég að nemendum liði eins og vinna þeirra skipti máli og hvatti ég þau til að
spyrja spurninga og prófa sig áfram, í þeim tilgangi að nemendur myndu upplifa
öruggt vinnuumhverfi til að prófa sig áfram í. Þegar nemendur hafa parað saman liti
og tilfinningar, vinna þeir í sjálfstæðu textílverki, sem eru frjáls til túlkunar í tengslum
við tilfinningar og liti. Þar er þeim veitt rými til að tjá frumkvæði í sköpun, ásamt því að
vinna sjálfstætt út frá tilfinningum sínum. Við vinnu á því verki er notast við að
endurnýta efni, gömlum fötum er gefið nýtt líf í gegnum textílverk nemendanna. Eftir
að nemendur klára sjálfstæðu textílverkin sín út frá tilfinningum sínum, raða þau
verkunum saman og tengja við önnur verk í eitt samverk, en með því er verið að
leggja áherslu á tengingu, skynjun og að taka tillit til tilfinninga annarra.
Við skipulagningu á efnivið fyrir vinnusmiðjuna fannst mér mjög mikilvægt að
endurnýta efni og var sú ákvörðun tekin út frá umhverfissjónarmiði, en einnig af
fjárhagslegum ástæðum. Kennarar í skólum hafa oft takmarkað fjármagn til að vinna
með og gefur þessi leið aukið svigrúm til annarra verkefna, en á sama tíma er það
umhverfisvænt án þess að það bitni á útkomu þess. Með því að endurnýta efni er
einnig verið að setja gott fordæmi fyrir nemendur og þeir öðlast innsýn inn í
fjölbreyttar aðferðir endurnýtingar. Notast er að mestu leyti við notuð föt og helst föt
sem ekki er hægt að endurselja og eru kominn á botninn í endurvinnslukeðjunni. Ég
safnaði saman fötum í litunum níu sem notast var við. Þau voru klippt niður í misstóra
búta og kom skemmtilega á óvart fjölbreyttir aukahlutir, sem hægt var að nota með til
skreytinga. Að auki notaðist ég við útsaumsþráð, einnig í litunum níu.
Grunnurinn sem unnið er á, er hvít bómull, sem var keypt fyrir þessa vinnusmiðju en
einnig hefði verið hægt að fá endurnýtanlegt efni fyrir grunninn og það hefði vissulega
verið ódýrara. Ég teiknaði útlínur eftir skapalóni af hringjum á hvíta efnið, einn hringur
fyrir hvern þátttakanda vinnusmiðjunnar (sjá mynd 7 hér að neðan). Hugmyndin að
hringunum kom upphaflega út frá teiknimyndinni Inside Out, þar sem kúlur í allskonar
litum voru notaðar til að túlka ólíkar tilfinningar einstaklinga. Þrátt fyrir að þessi
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teiknimynd sé ætluð yngri aldurshópi en þeim sem ég vann með, þá fannst mér
einfaldleikinn í þessari hugmyndafræði henta vel inn í vinnusmiðjuna mína. Tilgangur
teiknimyndarinnar er að fræða krakka um tilfinningar á skemmtilegan hátt og fá þá til
gera sér betur grein fyrir því að allar tilfinningar okkar hafa tilgang. Á sama tíma vildi
ég líka blanda saman þessum einfaldleika, því ekki finnst öllum einfalt að vinna út frá
eða með tilfinningar sínar innan kennslustofunnar. Hugmyndin er að hver nemandi
búi til sína eigin tilfinningakúlu, en að lokum tengja þeir allar kúlurnar saman. Stærsti
hringurinn er notaður sem grunnur fyrir listaverkið þar sem minni hringirnir koma til
með að vera staðsettir í lokin. Aukaefniviður sem notast var við, voru tússpennar,
nálar, þræðir, skæri og lím.

Mynd 7. Sýnidæmi af hringum sem voru teiknaðir á hvít bómullarefni, sem nemendur unnu með, mynd eftir höfund
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6 Vinnusmiðjurnar – Saumaðu tilfinningar
Haldnar voru fimm vinnusmiðjur Saumaðu tilfinningar. Ein þeirra fór fram í
framhaldsskólanum Lyseonpuiston lukio í Rovaniemi í Finnlandi þann 23. febrúar
2017 í samstarfi við 16-18 ára nemendur í þeim skóla. Þrjár þeirra voru haldnar í
Iðnskólanum í Reykjavík dagana 5. og 6. mars 2017 með nemendum á aldrinum 1620 ára. Lokasmiðjan var haldin á opinni ráðstefnu með listkennslukennurum í
Norræna húsinu þann 22. apríl 2017 undir titlinum Listkennsla á 21. öld: Tengingar
og tækifæri. Hver vinnusmiðja var í rúmar tvær klukkustundir. Hér að neðan verður
þeim lýst ásamt myndum og greindar út frá CRAFT greiningunni, ásamt því að fara
yfir hvað gekk vel, hvað mátti betur fara og framtíðar hugmyndir um áframhaldandi
verkefni í tengslum við tilfinningar og vinnusmiðjuna Saumaðu tilfinningar.

6.1 Vinnusmiðja eitt í Rovaniemi
Fyrsta vinnusmiðjan var haldin í framhaldsskólanum Lyseonpuiston Lukio í
Rovaniemi í Finnlandi 21. febrúar 2017. Þar tók á móti mér kennarinn Kristine og fékk
ég að koma inn sem gestakennari í listkennslutíma hjá henni. Nemendurnir voru 19
talsins á aldrinum 17-19 ára og var kynjahlutfall frekar jafnt. Vinnusmiðjan tók tvo
tíma og var sá tími vel nýttur. Þetta var þetta fyrsta vinnusmiðjan sem ég hélt og ég
vildi prófa mig eins mikið áfram og ég hafði tækifæri til og búa mig sem best undir
komandi vinnusmiðjur. Samnemandi minn, Thelma Björk Jónsdóttir, var einnig á
staðnum til að aðstoða mig, m.a. við að taka myndir og setja upp vinnusmiðjuna.
Áður en nemendur komu inn í stofuna var búið að setja upp allan efnivið sem notast
var við, svo hægt var að hefjast handa strax að lokinni kynningu. Á eitt borðanna
hafði ég stillt upp öllum áhöldum og efnisveitu, sem var litaflokkuð. Á annað borð
hafði ég komið fyrir lokaefnishringnum, þar sem nemendur áttu að raða saman
textílverkum sínum í lokin. Ég lagði metnað minn í að setja stofuna upp á þann hátt
að hún væri spennandi og skapaði andrúmsloft sem ýtti undir forvitni nemendanna.
Mikilvægt var að skapa gott vinnuumhverfi svo nemendum liði öruggum við vinnu
sína, prófuðu sig áfram og væru ekki hrædd við að gera mistök. Það kom sér vel að
vera búin að stilla öllu upp áður en tíminn byrjaði, til að ná hámarks nýtingu í
tímanum.
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Mynd 8. Uppsetning vinnustofu eitt í Lyseonpuiston Lukio í Rovaniemi, verið er að para saman tilfinningar við liti með
nemendum, ljósmynd höfundar.

Þegar tíminn byrjaði og nemendur voru búnir að koma sér fyrir í kennslustofunni,
kynnti ég mig og minn bakgrunn. Þetta var í fyrsta skipti sem ég hitti þessa
nemendur. Því næst fór ég beint í útskýringar á því hvað við ætluðum að gera í
tímanum og útskýrði fyrir þeim að þessi vinnusmiðja væri hluti af lokaritgerð í
mastersnámi mínu hjá Listaháskóla Íslands. Nemendurnir tóku vel í þetta, en augljóst
var á viðbrögðum þeirra að þeir drógu sig aðeins til baka þegar ég fór að tala um
tilfinningar. Ég tók eftir að nemendur litu hvert á annað, nokkrir sögðu „ha tilfinningar“
sín á milli og mátti taka eftir einstaka grettum og flissi. Þarna fann ég greinilega fyrir
því hversu gott það hefði verið að fá tækifæri að vinna með hóp sem ég þekki betur.
Þá hefði ég hugsanlega fengið meiri dýpt í verkefnið og getað leiðbeint þeim betur
eftur þörfum hvers og eins þannig að vinna þeirra hámarkaðist.
Ég kynnti fyrir þeim skilgreiningu Paul Ekman á grunntilfinningunum sex. Ræddi við
þá um tengingu tilfinninga við liti og vinnu út frá tilfinningum okkar og fór svo aðeins
inn á listamenn sem nota tilfinningar við vinnu sína. Á tímabili fannst mér í kynningu
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minni ég vera að missa athygli nemenda. Í næstu vinnusmiðju stefndi ég á hnitmiðari
og styttri kynningu og reyndi að spjalla meira við nemendur á meðan á vinnu stóð. Ég
fann gott svigrúm var til þess um leið og nemendur byrjuðu að vinna verk sín.

Mynd 9. Nemendur að vinna í vinnusmiðju eitt í Rovaniemi, ljósmynd höfundar

Því næst átti sér stað umræða milli allra nemendanna um hvernig ættii að para
saman tilfinningar og liti. Ég stjórnaði þeirri umræðu, spurði spurninga og merkti litina
með þeim tilfinningum sem þeir lögðu til. Byrjað var á því að para saman
grunntilfinningarnar sex; reiði, hræðsla, óvænt, leiði, óbeit og hamingju við liti. Litirnir
sem við unnum með voru; gulur, rauður, græn, blár, svartur, hvítur, fjólublár, bleikur
og appelsínugulur. Nemendur voru misvirkir í þessari umræðu, það voru nokkrar
raddir sterkari en aðrar, en þarna fann ég mikinn áhuga og forvitni gagnvart
verkefninu. Ég lagði mig fram við að spyrja nemendur um álit og fleira tengt pöruninni
til að reyna að fá alla til að taka þátt í umræðunni. Að því loknu völdu og bættu
nemendur við þremur auka tilfinningum sem þeim fannst vanta við
grunntilfinningarnar og vildu vinna út frá og voru þær tilfinningar einnig tengdar við liti.
Þær tilfinningar sem nemendur völdu aukalega voru eftirsjá, gleði og jákvæðni. Hér
að neðan á mynd 10 má sjá hvaða liti og tilfinningar hópurinn tengdi saman.
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Þetta samtal átti sér stað á ensku, móðurmál mitt er íslenska og móðurmál nemenda
er finnska.
Gulur
Hamingja

Blár
Jákvæðni

Fjólublár
Hræðsla

Rauður
Reiði

Svartur
Leiði

Bleikur
Undrun

Grænn
Óbeit

Hvítur
Eftirsjá

Appelsínugulur
Gleði

Mynd 10. Tenging lita og tilfinninga nemenda úr vinnusmiðju eitt í Rovaniemi, mynd eftir höfund.

Næst dreifði ég efnisbút með minni hringnum á, til allra nemendanna til að vinna
textílverk sitt á. Textílverkið var alveg frjálst í túlkun en áhersla var lögð á, að þeir
þyrftu að vinna út frá tilfinningum sínum í tengslum við liti. Ég gaf nemendum dæmi
að þeir gætu tjáð tilfinningar fyrir eitthvað ákveðið atvik/viðburð, daginn, vikuna eða
árið. Það væri alveg frjálst. Margir nemendur byrjuðu strax að vinna og voru með fullt
af hugmyndum, aðrir spurðu hvort þeir mættu gera þetta og hitt og fljótlega fór boltinn
að rúlla og þeir voru allir komin af stað og farnir að vinna.
Ég rölti á milli nemenda og aðstoðaði og spjallaði við þá, kennarinn þeirra sagði mér
að á meðan þeir voru að vinna, væru þeir að tala um tilfinningar. Stundum sem grín
en oft í alvöru, þeir voru dugleg að spyrja út í litina og tilfinninguna og fann ég þannig
að þeir voru að ná að tengja og túlka.
Nokkrir nemendur fóru í það að útskýra í smáatriðum af hverju þeir notuðu hvern lit
og hvaða atvik hann túlkaði í lífi þeirra. Þrátt fyrir að ég setti enga pressu á að þeir
þyrftu að tjá sig um verk sín og notkun tilfinninganna, þar sem ég gerði mér grein fyrir
opinskátt samtal við nemendur um tilfinningar getur oft verið viðkvæmt og þá
sérstaklega fyrir þennan aldurshóp og einnig þar sem að ég þekkti þau lítið sem
ekkert. Ég lagði mig fram um að vera opin fyrir öllum hugmyndum og umræðum sem
áttu sér stað í því skyni að skapa gott andrúmsloft og öruggt umhverfi til að vinna í.
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Sem dæmi, er myndin af hringnum á mynd 11 hér að neðan til vinstri. Hann var
gerður af stelpu sem kom í skiptinám til Lyseonpuiston Lukio frá Hondúras og
útskýrði hún verkið sitt á þennan hátt:
„Í miðjunni er rauður því ég er búin að vera eitthvað
reið undanfarna daga, því næst kemur hvítur því það er
líka búið að vera smá eftirsjá í lífi mínu og utan um það
er fjólublár sem er hræðslan sem ég er búin að finna
fyrir upp á síðkastið. Flétturnar tvær bleik, hvít og
fjólublá sem tákna heimferð mína, sem fer að styttast í.
Hið óvænta, hvað kemur næst, því mér stendur til boða
Mynd 11. Tilfinningahringur nemanda,
ljósmynd höfundar.

að koma aftur til Finnlands en ég veit ekki, ég er hrædd
við að fara frá vinum mínum hérna en líka frá vinum

mínum og fjölskyldu heima, svo er líka svolítið af eftirsjá fyrir að líða svona. Svarti
liturinn utan um hringinn er leiðinn yfir því að vera að fara frá öllum góðu vinum
mínum sem ég hef eignast hérna en appelsínuguli er öll gleðin sem ég hef upplifað
hérna í Finnlandi og að lokum skrifaði ég felicidad á móður máli mínu í gulu því ég er
svo hamingjusöm.“
Annað dæmi frá nemenda, frá strák sem var í
skiptinámi frá Indónesíu, sjá mynd 12 til vinstri. Verkið
eftir hann var eins konar kökurit þar sem hann setti upp
í kökuna hlutfallslega hvernig honum leið. Í verkinu lýsti
hann því hvernig honum leið þá og þegar. Rúmlega
helmingur af kökunni er appelsínugulur sem táknar
gleði, einn fjórði af kökunni hans er bleikur sem táknar
Mynd 12. Tilfinningahringur nemanda,
ljósmynd höfundar.

eitthvað óvænt, önnur stór sneið er blá sem táknar
gleði en aðeins örlítil sneið af kökunni er svört sem

táknar leiða. Eftir frekari samræður við kennarann var hún mjög ánægð að sjá túlkun
hans á tilfinningum sínum þar sem hann hafði í upphafi skiptináms síns átt í
erfiðleikum með að aðlagast og ekki liðið nógu vel. Skólinn hafði verið að vinna í því
að honum líði betur í umhverfi sínu.
Þegar nemendurnir höfðu lokið við vinnu í sínum tilfinningahring, staðsettu þau hann
inn í stærri hringinn. Þarna áttu þeir að tengjast öðrum tilfinningahringjum og
staðsetja hringina sína eins og þeim fannst hann passa best inn í heildarmyndina.
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Þarna fann ég enn fyrir því að gott hefði verið að vera með lengri tíma til að vinna
með þeim eða jafnvel áframhald í næsta tíma. Gagnlegt hefði verið fyrir þá að ná
léttri yfirferð um verkefnið, en tíminn var ekki með okkur. Þrátt fyrir það ræddu þeir
sem voru að staðsetja hringana um staðsetningu sinna hringa og spáðu í hvar þeir
ættu að vera inni í hringnum og við hliðina á hverjum.

Mynd 13. Lokaverk nemenda í vinnusmiðju eitt í Rovaniemi, ljósmynd höfundar.

Í lokin sagði kennari þeirra mér að þeir hafiðu unnið verkefnið mjög vel. Þeir væru alls
ekki vanir því að vinna með tilfinningar eða tjá þær og að það væri mjög sterkt í
menningu þeirra að vera ekki mikið að ræða þær. Þetta væri eitthvað alveg nýtt fyrir
þá en þrátt fyrir það hafi þeir tekið vel í þetta, en annað slagið hafi smá efi komið upp.

6.2 Vinnusmiðja tvö í Reykjavík
Önnur vinnusmiðjan var haldin í Tækniskólanum í Reykjavík 5. apríl 2017. Þar kom
ég inn sem gestakennari í kennslustund í menningarlæsi, sem er skylduáfangi í
Tækniskólanum, hjá kennaranum Ásdísi Spanó. Í kennslustundinni voru alls 20
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nemendur, 19 strákar og ein stelpa á aldrinum 16-21 árs. Vinnusmiðjan tók alls eina
og hálfa klukkustund.
Ég var mætt hálftíma áður en tíminn byrjaði, til að setja upp stofuna og var með allan
efnivið flokkaðan niður í liti, sem ég kom fyrir á fyrstu röðinni af borðum inni í stofunni,
ásamt áhöldum sem nemendur áttu að notast við. Þessi kennslustofa var miklu minni
en kennslustofan sem ég hélt vinnusmiðju eitt í, í Rovaniemi, svo nýta þurfti plássið
vel. Eins og áður, lagði ég metnað minn í að setja upp stofuna á þann hátt að hún
væri spennandi og skapaði andrúmsloft sem ýtti undir forvitni nemendanna. Ég stillti
ekki upp efninu með stóra hringnum, sem notaður er í lokin til að tengja saman
verkin, vegna plássleysis í stofunni en í lok kynningar á verkefninu sýndi ég þeim
hann.
Þegar tíminn var byrjaður og nemendur voru búnir að koma sér fyrir í
kennslustofunni, las Ásdís bekkinn upp og kynnti mig fyrir honum og gaf mér svo
orðið. Ég tók létta kynningu á sjálfri mér og bakgrunni mínum og sagði þeim svo frá
því að þetta verkefni væri unnið í tengslum við mastersritgerðina mína og hver
hugmyndin væri á bakvið þessar vinnusmiðjur. Ég sagði þeim einnig frá því að þau
væru fyrsti hópurinn sem ég héldi þessa vinnusmiðju með á Íslandi en ég hafi prófað
mig einu sinni áður áfram með hana í Finnlandi. Að því loknu útskýrði ég fyrir þeim
hvað vinnusmiðjan gengi út á og að þau væru að aðstoða mig við lokaverkefni mitt.
Þá kynnti ég fyrir þeim hugmyndir Paul Ekman um grunntilfinningarnar sex, sem við
kæmum til með að vinna út frá. Við kynninguna nýtti ég mér reynslu frá
vinnusmiðjunni í Rovaniemi og reyndi að hafa hana eins stutta og hnitmiðaða en á
sama tíma að koma skilaboðunum áleiðis um hvað verkefnið snerist. Ég reyndi svo
að nýta mér tímann á meðan nemendur voru að vinna, til að ræða nánar um
verkefnið og tilgang þess.
Um leið og ég sagði orðið tilfinningar, sá ég nemanda snúa sér að vini sínum og líta
hneykslaður á hann. Ég fann einnig fyrir því að stemmingin í stofunni breytist aðeins í
átt að undrun um leið og orðið tilfinningar komu til sögunnar. Ég sagði nemendum
einnig frá því að verk þeirra kæmi til með að verða til sýnis í Norræna húsinu þann
22. apríl og þeir væru allir velkomnir að koma á þá sýningu og sjá verkið sitt.
Ég reyndi að halda kynningunni á léttu nótunum og stoppaði reglulega og spurði
nemendur hvort ég væri að skýra þetta nógu vel og hvort það væru einhverjar
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spurningar. Með því að gera það, tók ég eftir að ég var með athygli nemenda við
verkefnið. Þennan morgun klæddi ég mig upp í mjög litrík föt, í von um að brjóta ísinn
fyrr með þeim. Allir nemendur sýndust vera með á nótunum og vildu að ég héldi
áfram að útskýra næstu skref vinnusmiðjunnar.

Mynd 14. Uppsetning vinnusmiðju tvö í Tækiskólanum í Reykjavík, ljósmynd höfundar.

Að lokinni kynningu fór ég beint yfir í umræður með öllum nemendunum við að para
saman tilfinningar og liti. Eins og áður var mitt hlutverk að halda umræðunum
gangandi, hvetja alla til að taka þátt með spurningum og umræðum og merkja litina
þegar þeir höfðu tekið ákvörðun um hvaða tilfinning ætti við hvernig lit. Pörun lita og
tilfinninga er alfarið verk nemendanna sjálfra.
Í upphafi kom upp vandræðalega þögn og ég þurfti að vera dugleg að hvetja hópinn
áfram til að koma af stað umræðum um tengsl tilfinninga og lita. Ég fann að ég varð
að passa mig að tjá mig ekkert um mínar skoðanir eða fyrri reynslu af tengingu lita og
tilfinninga, til að halda þessu hlutlægu fyrir niðurstöður og greiningu. Eftir að ég var
búin að fá upp úr þeim tvær lita- og tilfinningatengingar, fór boltinn að rúlla og þau
tóku betur við sér og meiri þátt í umræðunum. Notast var við sömu liti og áður; gulur,
rauður, græn, blár, svartur, hvítur, fjólublár, appelsínugulur og bleikur. Byrjað var að
tengja saman grunntilfinningarnar; reiði, hræðsla/ótti, undrun, leiði, óbeit og
hamingja. Tilfinningarnar þrjár, sem nemendurnir bættu við, voru kvíði, hryggð og
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neikvæðni. Hér að neðan á mynd 15 má sjá hvaða liti og tilfinningar hópurinn tengdi
saman.
Gulur
Undrun

Blár
Leiði

Fjólublár
Hryggð

Rauður
Reiði

Svartur
Neikvæðni

Bleikur
Hamingja

Grænn
Óbeit

Hvítur
Hræðsla

Appelsínugulur
Kvíði

Mynd 15. Tenging lita og tilfinninga nemenda úr vinnusmiðju tvö í Reykjavík, mynd eftir höfund.

Næst dreifði ég minni hringunum á alla nemendurna og spjallaði létt við þá á meðan
á því stóð. Ég sagði nemendum að þeim væru frjálsir að túlka hvaða tilfinningu eða
tilfinningar sem bærðust með þeim, en það þyrfti einungis að vera í tengslum við
litina. Einnig gaf ég þeim dæmi um hvernig þeir gætu túlkað daginn sinn, vikuna,
mánuðinn eða eitthvað atvik eða athöfn. Sagði þeim svo að myndrænt form túlkunar
þeirra væri frjálst og að það yrði þeirra listaverk.
Nemendurnir þurfa á hvatningu að halda við að standa upp og byrja að velja sér efni
og margir spyrja „hvað sem er?“. Verkefnið er að mörgu leiti mjög opið og
sköpunarferlið frjálst og nemendur þurfa í upphafi að vinna sjálfstætt út frá
tilfinningum sínum.
Ég áttaði mig á að nemendur voru ekki vanir að vinna með nál og tvinna, svo ég tók
stutta sýnikennslu og rifjaði upp með þeim grunnatriði þeirrar vinnu. Hópurinn var ekki
stór því var auðvelt að aðstoða hvern og einn.
Ég var opin fyrir spurningum og reyndi að halda umræðunum opnum til þess að
nemendur yrðu öryggari að prófa sig áfram. Ég gekk á milli nemenda og hrósaði þeim
fyrir verk þeirra og hvatti þá til að vera dugleg að prófa sig áfram.
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Mynd 16. Nemendur við vinnu í vinnusmiðju tvö í Reykjavík, ljósmynd höfundar.

Nemendur voru mjög forvitnir um vinnu og verk samnemenda sinna og ég heyri m.a.
nokkra nemendur spyrja: „Ert þú að setja þessa tilfinningu?“ og „Hvað ert þú að
gera?“. Að öðru leiti voru þeir frekar hljóðlátir og unnu hver fyrir sig. Algengt þema hjá
þeim var að tjá mjög beint hvernig þeim leið þá og þegar, mikið var um andlit sem
sýndu tilfinningar þeirra eða um kökurit þar sem þau settu hlutfallslega hvaða
tilfinningar væru algengastar. Ég komst ekki mjög nálægt þeim í umræðunni. Þeir oru
frekar feimnir og lítið fyrir að tjá sig um vinnu sína, þrátt fyrir það fann ég fyrir áhuga
og forvitni. Nemendur spurðu út í mig, námið mitt, ritgerðina mína og í lokin þegar
nemendur voru búnir með sín verk og máttu fara, komu sumir aftur og kíktu á hin
verkin og spurðu út í þau.
Hér að neðan kemur greining á þremur tilfinningahringum frá nemendum sem bjuggu
til andlit til að tákna líðan sína út frá tengingu lita og tilfinninga.
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Á mynd 17 til vinstri má sjá mynd af andliti í
tilfinningahring nemanda, sem túlkar líðan sína út
frá því. Grunnurinn á andlitinu er hvítur, sem táknar
hræðslu, augun eru rauð og blá sem tákna leiða og
reiði viðkomandi. Nefið er svart og táknar neikvæðni
og gulur munnur táknar undrun.

Mynd 17. Tilfinningahringur nemanda,
ljósmynd höfundar.

Á mynd 18 til vinstri má sjá annað andlit í
tilfinningahring nemanda. Það er með bleikum
grunni sem táknar hamingjuna. Nemandinn vildi
meina að það væri grunntilfinningin, en svo bætast
hinar ofaná. Augun eru blá sem tákna leiða,
augabrúnunum er svo skipt niður í leiða og reiði og
munnurinn er svartur sem táknar neikvæðnina í
líðan hans.
Mynd 18. Tilfinningahringur nemanda,
ljósmynd höfundar.

Á mynd 19 til vinstri má sjá þriðja dæmið um
andlitsmynd í tilfinningahring nemanda. Þar er
nemandinn að lýsa líðan sinni. Með svörtum grunni
er mikil undirliggjandi neikvæðni. Ofan á koma
appelsínugul augu, sem lýsa kvíða nemandans,
gula nefið táknar tilfinninguna undrun og blái
munnurinn leiða.

Mynd 19. Tilfinningahringur nemanda,
ljósmynd höfundar.

Nemendur unnu verk sín mishratt. Ég lagði upp úr því að hvetja þá áfram, að bæta
við og vera skapandi. Gerði þeim þó grein fyrir að þeir þyrfa ekki að bæta fleiri
tilfinningum í verk sín en gætu haldið áfram að notast við sömu liti og byggt það upp
þannig. Þegar þeir höfðu lokið við verkið, klipptu þeir hringinn út og röðuðu þeim í
sameiningu inn í lokahringinn, þar sem þeir sameinuðu tilfinningaverk sín. Nemendur
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saumuðu svo hringina sína inn í stóra hringinn. Það tók nokkuð langan tíma og því
vörðu þeir meiri tíma saman við hringinn og í að skoða tilfinningahringi hvers annars.
Þarna fann ég að það hefði verið gagnlegt að vera lengur með þeim og jafnvel í
annan tíma í framhaldi af þessum. Þá hefðu nemendur geta tengt verk sín betur
saman og rætt meira um verkin í heild sinni. Þarna kom berlega í ljós að ég þekkti
þau lítið og því hefði frekari yfirferð verið gagnleg. Hefðum við verið búin að vinna
lengur saman, hefði meira traust byggst upp í hópnum.

Mynd 20. Lokaverk nemenda í vinnusmiðju tvö í Reykjavík, ljósmynd höfundar.

6.3 Vinnusmiðja þrjú í Reykjavík
Þriðja vinnusmiðjan var haldin í Tækniskólanum í Reykjavík 6. apríl 2017. Þar kom
ég aftur inn sem gestakennari í kennslustund í menningarlæsi hjá kennaranum Ásdísi
Spanó, en þessi áfangi er skylduáfangi í skólanum. Ekki var um sama hóp að ræða
og áður. Í þessari kennslustund voru alls 16 nemendur, 14 strákar og 2 stelpur.
Nemendur voru á aldrinum 16-21 árs og tók vinnusmiðjan alls eina og hálfa
klukkustund eða rúmar tvær kennslustundir.
Ég mætti aftur hálftíma áður en kennslustundin byrjaði, til að setja upp allan efnivið,
flokkaðan niður í liti og áhöld. Að þessu sinni var ég miklu sneggri og náði að koma
öllu fyrir á minna svæði en áður, svo meira pláss var fyrir nemendur til að vinna við.
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Þegar nemendur voru búnir að koma sér fyrir og tíminn var byrjaður, byrjaði Ásdís á
því að lesa upp og kynna mig svo fyrir bekknum og gaf mér orðið.
Ég hafði tekið eftir því að með því að hafa raðað efninu upp áður en nemendur
mætta, kviknaði strax forvitni og áhugi nemendur þegar þeir komu inn í stofuna.
Nemendur í þessum bekk voru ekki allir vanir að vinna í höndunum og þótti þeim
uppsetning og efniviður mjög óvanalegur. Í þessum tíma var ég öruggari með það
sem ég ætlaði að gera með þeim. Ég hafði fengið tækifæri til að prófa mig þrisvar
áfram og var komin með góða reynslu, bæði í viðbrögðum og við spurningum
nemenda. Mér leið mjög vel, var tilbúin og sjálfsörugg, sem gerði allt auðveldara og
skemmtilegra. Ég byrjaði á því að kynna mig og lagði þarna aðeins meiri áherslu á
bakgrunn minn, sem fagmanneskju og fyrri vinnu mína með tilfinningar, frekar en að
ég væri nemandi að prófa mig áfram, en útskýrði þó líka fyrir nemendum að þetta
væri hluti af mastersverkefni mínu.
Verkefnið var útskýrt og nú var mun auðveldara að ná tengingu við nemendur. Ég
sagði þeim að við byrjuðum á því að vinna út frá grunntilfinningum Paul Ekmans og í
framhaldi af því bættu þeir við þeim tilfinningum sem þeir vildu vinna útfrá. Í
kynningunni lagði ég aukna áherslu á tilfinningavinnu þeirra og mikilvægi hennar. Ég
ræddi við þá um að við öll hefðum tilfinningar og það væri ekkert feimnismál þó okkur
liði á einn eða annan hátt og líklegt væri að við hefðum öll á einhverjum tíma
upplifað sömu tilfinningar.
Ég sagði þeim einnig frá því að verk þeirra yrði til sýnis í Norræna húsinu þann 22.
apríl n.k. og þeir væru allir velkomnir að koma og sjá það og einnig að það yrði hengt
upp í skóla þeirra yfir þemadagana í maí.
Þessi dagur var síðasti dagurinn fyrir páskafrí í skólanum, svo nemendur voru
afslappaðir og léttir í lund.
Ég byrjaði á að stýra umræðum milli nemenda um að para saman tilfinningar og liti.
Eins og áður, byrjuðum við á því að tengja grunntilfinningarnar; reiði, hræðsla/ótti,
undrun, leiði, óbeit og hamingja. Notast var við sömu liti og áður; gulur, rauður, græn,
blár, svartur, hvítur, fjólublár, appelsínugulur og bleikur. Tilfinningarnar þrjár sem
nemendur bættu við var ást/gredda, þunglyndi/kvíði og von. Pörun á milli tilfinninga
og lita gekk vel og hratt fyrir sig hjá nemendum, þeir voru frekar samstíga og með
ákveðnar skoðanir.
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Af fyrri reynslu ákvað ég að taka stutta kennslu á því hvernig þræða ætti nál með
tvinna og sýndi þeim lokahringinn, þar sem þeir kæmu til með að tengja
tilfinningahringina sína saman í eitt lokaverk.
Ég dreifði svo litlu hringunum á nemendur. Á meðan ég gerði það voru nemendur
duglegir við að spyrja spurninga um hvað þeir mættu gera og hvað þeir mættu ekki
gera. Augljóst var að hugmyndir voru að myndast hjá þeim. Ég hélt öllu opnu og léttu
og leyfði þeim að vinna alveg frjálst, en það eina sem þeir þurftu að gera var að vinna
út frá tilfinningum sínum, hvort sem það var líðan þeirra í dag, vikan, mánuðurinn,
árið eða út frá einhverju ákveðnu atviki. Túlkun á þeim væri frjáls, myndirnar mættu
vera abstrakt, form eða myndir, þetta væru þeirra eigin tilfinningar og listaverk. Hér
að neðan, á mynd 21, má sjá hvaða liti og tilfinningar hópurinn tengdi saman.
Gulur
Hamingja

Blár
Leiði

Fjólublár
Hræðsla

Rauður
Reiði

Svartur
Kvíði/
Þunglyndi

Bleikur
Ást/Gredda

Græn
Óbeit

Hvítur
Undrun

Appelsínugulur
Von

Mynd 21. Tenging lita og tilfinninga nemenda út vinnusmiðju þrjú í Reykjavík, mynd eftir höfund.

Einbeiting varð strax mikil og allir nemendur unnu mjög vel. Þeir ræddu sín á milli um
tilfinningar sem hver og einn væri að nota og margir voru mjög opnir fyrir útskýringum
og heyrðist nokkrum sinnum „já svona líður mér bara stundum“.
Flestir þeirra sem tjáðu sig við mig um notkun svarta litins, sem táknar
þunglyndi/kvíða, settu hann í samhengi við skólann. Einnig töluðu þeir um hvað þetta
væri róandi að sitja svona og sauma og það að vinna fjölbreytilega bryti upp daginn.
Ég rölti á milli nemenda, hrósaði þeim fyrir verkin þeirra, ræddi við þá og svaraði
spurningum. Það myndaðist gott andrúmsloft og kennari þeirra, Ásdís, minntist einnig
á að þeir væru mjög einbeittir og ynnu vel að þessu verkefni.
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Mynd 22. Nemendur að vinna í vinnusmiðju þrjú í Reykjavík, ljósmynd höfundar.

Hér að neðan eru myndir af einstökum tilfinningahringum nemenda ásamt
útskýringum á notkun tilfinninga og lita í þeim.

Ef skoðuð er mynd 23 hérna til vinstri þá hefur
nemandinn búið til gult og svart yin yang merki,
sem á að tákna jafnvægið á milli hamingju og
þunglyndis.

Mynd 23. Tilfinningahringur nemanda, ljósmynd
höfundar.
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Annað dæmi af tilfinningahring frá nemanda er á
mynd 24 hér til vinstri. Verkinu er raðað saman í
hjarta og er um ástina. Orðið sem hann notaði til
að lýsa verki sínu var unrequited love, sem þýðir
að vera ástfanginn af einhverjum sem er ekki
ástfangin af þér til baka. Þessi nemandi notaði
rauðan lit, sem táknaði reiði, bláan sem táknaði
leiða, fjólubláan sem táknaði hræðslu og bleikan
sem táknaði ást/greddu til að tjá líðan sína
Mynd 24. Tilfinningahringur nemanda, ljósmynd
höfundar.

gagnvart þessari tilfinningu.

Að lokum má taka dæmi frá nemanda á mynd 25
hér til vinstri. Þessi nemandi byggði upp
tilfinningatré, eins og hann kallaði það. Gulur stofn
trésins táknaði hamingjuna sem fylgir æskunni,
svo vöxum við og verðum fullorðin og byrjum að
upplifa fleiri tilfinningar eins og reiði,
þunglyndi/kvíða, von, hræðslu og leiða. Útskýring
hans var að í upphafi og í grunninn erum við alltaf
hamingjusöm og við vildum alltaf komast þangað
Mynd 25. Tilfinningahringur nemanda, ljósmynd
höfundar.

aftur.

Góður vinnuandi myndaðist í þessari vinnusmiðju, nemendur voru mjög einbeittir og
unnu verkefnið vel. Nemendurnir kláruðu verkin sín á misjöfnum tíma og byrjuðu eitt
og eitt að festa verk sitt á lokaverkið. Þessi bekkur tók langan tíma í að velta fyrir sér
hvar þeir vildu staðsetja verk sín inn í stærri tilfinningahringinn og spáðu í við hvaða
tilfinningahlið þeir staðsettu sig, hvernig hringurinn yrði hengdur upp og hvernig
verkið kæmi til með að snúa. Mynd 26 hér að neðan sýnir lokaverk nemanda úr
vinnusmiðju þrjú í Tækniskólanum í Reykjavík.
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Mynd 26. Lokaverk nemenda í vinnusmiðju þrjú í Reykjavík, ljósmynd höfundar.

6.4 Vinnusmiðja fjögur í Reykjavík
Fjórða vinnusmiðjan var haldin í Tækniskólanum í Reykjavík, 6. apríl 2017. Þar kom
ég aftur inn sem gestakennari í kennslustund í skylduáfanganum menningarlæsi hjá
kennaranum Ásdísi Spanó. Þetta var þriðji hópurinn sem ég vann með í þeim áfanga
en þetta voru ekki sömu nemendur og í hinum tveimur vinnusmiðjunum. Alls voru 13
nemendur sem tóku þátt, 12 strákar og ein stelpa. Vinnusmiðjan tók eina og hálfa
klukkustund.
Eins og áður mætti ég tímanlega til að setja upp stofuna og var með allt efni flokkað
niður í liti og öll áhöld tilbúin þegar tíminn byrjaði og nemendur voru búnir að koma
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sér fyrir. Ásdís byrjaði á því að lesa upp og kynna
mig fyrir bekknum og gaf mér svo orðið. Hún var
að kenna öðrum bekk á sama tíma í stofunni við
hliðina, svo ég sá ein um þessa vinnustofu.
Þessi vinnustofa fór fram í lok dags og eins og
fram kom hér að ofan, var þetta síðasti dagurinn
fyrir páskafrí nemendanna, svo mikil gleði og
léttleiki var í loftinu.
Ég byrjaði á því að kynna mig og mína vinnu fyrir
þeim, hélt kynningunni á léttum nótum og kynnti
svo verkefnið fyrir þeim og að þetta væri hluti af
mastersritgerðinni minni. Einnig sagði ég þeim frá
fyrri vinnusmiðjum og að þetta væri þriðja
vinnusmiðjan sem ég héldi í Tækniskólanum.
Mynd 27. Uppsetning vinnustofu fjögur í
Tækniskólanum í Reykjavík, ljósmynd höfundar.

Kynnti þeim hugmyndir Paul Ekmans um
grunntilfinningarnar sex; reiði, hamingja, undrun,

hræðsla, leiði og óbeit og að við kæmum til með að vinna út frá þeim, ásamt því að
þeir gætu svo bætt við þremur aukatilfinningum sem þeim fyndist vanta og vildu vinna
með.
Því næst fór bekkurinn í sameiningu að para saman tilfinningar og liti. Eins og áður
hélt ég sömu rútínu og leyfði þeim alfarið að taka ákvarðanir um hvaða tilfinningar
þeir vildu para saman við litina. Mitt hlutverk var að halda umræðunni gangandi með
spurningum og að hvetja nemendur til að tjá skoðanir sínar og einnig sá ég um að
lesa upp tilfinningarnar og merkja við litina.
Litirnir sem notast var við voru þeir sömu og áður; gulur, rauður, grænn, blár, svartur,
hvítur, fjólublár, bleikur og appelsínugulur. Það gekk mjög vel að para saman liti og
tilfinningar. Flest allir nemendurnir höfðu miklar skoðanir og mikið fjör kom í
umræðurnar. Nokkrum sinnum kom fyrir að það þurfti að stoppa og ræða betur og
nánar um hvaða tilfinning ætti að fara á hvern lit og nemendur fóru að rökstyðja
skoðanir sínar þar sem ekki voru allir alltaf sammála. Það var þeirra að komast að
sameiginlegri niðurstöðu sem hópur. Tvisvar kom það fyrir að nemendur vildu breyta
ákveðinni litapörun í einhverja aðra, sem þeim fannst eiga betur saman. Við pörun á
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tilfinningum og litum var mikið rætt um tilfinningar og dæmi tekin. Tilfinningarnar sem
nemendurnir bættu við voru kvíði, einmannaleiki og stolt. Hér að neðan, á mynd 28,
má sjá hvaða liti og tilfinningar hópurinn tengdi saman.
Gulur
Stolt

Blár
Leiði

Fjólublár
Einmanna

Rauður
Reiði

Svartur
Hræðsla

Bleikur
Hamingja

Grænn
Óbeit

Hvítur
Kvíði

Apelsínugulur
Undrun

Mynd 28. Tenging lita og tilfinninga nemenda út vinnusmiðju þrjú í Reykjavík, mynd eftir höfund.

Á meðan ég dreifði minni hringunum á nemendur, sagði ég þeim að verkið yrði til
sýnis í Norræna húsinu þann 22. apríl 2017 og einnig yrði það hengt upp í skóla
þeirra á opnum dögum í maí 2017.
Þeir tóku strax til hendinni og byrjuðu að vinna. Þeir voru miklu öruggari en aðrir
hópar sem ég hef unnið með áður. Það öryggi gæti að einhverju leyti stafað af því að
ég var sjálf orðin mun öruggari með vinnusmiðjuna og hvernig hún virkaði og fátt kom
mér orðið á óvart í viðbrögðum og spurningum nemenda. Einnig skipti máli að
útskýringin á verkefninu var orðin mjög æfð og góð hjá mér og að þeir voru að fara í
páskafrí eftir þennan tíma, svo allir voru í góðu skapi.
Á meðan þeir voru að vinna, sýndi ég þeim stærri hringinn sem þeir áttu að tengja
hringina sína saman í, í eitt lokaverk.
Í þessari vinnusmiðju lenti ég í því í fyrsta skipti að nemandi neitaði að taka þátt í
verkefninu og vildi ekkert segja til um af hverju. Í lokin tók ég eftir því að hann hafði
þó tekið þátt að einhverju leyti og unnið í verkinu sínu. Ásdís, kennari nemendanna,
ræddi betur við hann í lok kennslustundarinnar og kom þá í ljós að hann var eitthvað
illa stemmdur.
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Mynd 29. Nemendur að vinna í vinnusmiðju fjögur í Reykjavík, ljósmyndir höfundar.

Ég rölti á milli og spjallaði við nemendur, aðstoðaði þá við vinnu og var dugleg að
minna þá á hvaða litir tengdust hverri tilfinningu og mikilvægi þess að vinna út frá
tilfinningum sínum. Þar sem þetta var síðasta vinnusmiðjan mín í Tækniskólanum,
ræddi ég einnig við nemendur um pörun lita og tilfinninga frá öðrum vinnusmiðjum
sem ég hafði haldið og að m.a. höfðu allir hóparnir tengt rauðan við reiði og grænan
við óbeit. Einn nemandinn taldi að sú pörun kæmi frá teiknimyndinni Inside Out en í
þeirri teiknimynd er rauður karlkyns karakter sem táknar tilfinninguna reiði (e. anger)
og kvenkyns karakter sem táknar tilfinninguna óbeit (e. disgust), sjá mynd 30 hér að
neðan.
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Mynd 30. Teiknimyndapersónur úr teiknimyndinni Inside Out, Walt Disney.

Skemmtileg vinnustemming myndaðist og nemendur voru duglegir við að tjá sig um
verk sín við mig og samnemendur sína. Flestum fannst verkefnið skemmtilegt og
róandi og voru þeir ánægð með tilbreytinguna frá hefðbundinni kennslustund.
Hér að neðan koma nokkur dæmi af tilfinningahringum nemenda.
Á mynd 31 hér til vinstri, saumaði nemandinn bleikan
hring utan um verk sitt, sem átti að tákna hamingju
hans og inn á milli bætti hann við gulum lit sem tákni
um stolt sem fylgir hamingjunni. Í miðjunni voru
hvítur og svartur ríkjandi, sem tákn um hræðslu og
kvíða. Kvíðinn og hræðslan voru staðsett í miðjunni
og hamingjan og stoltið umlykur þær tilfinningar.

Mynd 31. Tilfinningahringur nemanda,
ljósmynd höfundar.

Annað dæmi frá nemenda og tilfinningahringur hans
er á mynd 32 hérna til vinstri. Nemandinn myndaði
hring utanum verkið úr rauðu fyrir reiði, grænu fyrir
óbeit, gulu fyrir stolt og appelsínugulu sem táknaði
undrun. Þessi hringur utan um var tákn um algengar
tilfinningar sem nemandinn hafði fundið fyrir. Í
miðjunni er bleikur kassi sem táknaði hamingjuna,
sem var undirstöðutilfinning nemandans, en ofan á
kom blátt tár sem táknar leiða sem hefur komið upp.
Mynd 32. Tilfinningahringur nemanda,
ljósmynd höfundar.
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Þriðja dæmið um tilfinningahring má sjá á mynd 33
hér vinstra megin. Sá hringur var búinn til út frá
tilfinningum nemandans í tengslum við tölvuleik
sem hann spilar mikið. Þar var aðalliturinn bleikur
sem táknaði hamingju við að spila leikinn, einnig var
smá grænt sem táknaði óbeit sem kemur stundum
fram við spilun leiksins. Næst á eftir kom guli liturinn
sem táknaði stolt vegna þess hvað viðkomandi var
Mynd 33. Tilfinningahringur nemanda,
ljósmynd höfundar.

góður í leiknum og svo smá af rauðum og svörtum
sem táknaði hræðslu og reiði sem nemandinn fann
einnig stundum fyrir, þegar hann var að spila
leikinn.
Að lokum má nefna dæmi af tilfinningahring frá
nemenda á mynd 34 til vinstri. Í þeim hring setti hann
bleikan kassa í miðjuna og klippt svo út lítil tákn af
öllum hinum tilfinningunum. Á bakvið hugmynd hans
var að allir vilja vera hamingjusamir (bleiki liturinn) og
þannig líður honum oftast. Stundum koma hinar
tilfinningarnar fram og hefur hann fundið fyrir þeim
öllum á misjöfnum tímapunktum, undrun, óbeit, leiði,

Mynd 34. Tilfinningahringur nemanda,
ljósmynd höfundar.

hræðsla, stolt, einsemd, kvíði og reiði. Á meðan
hann vann að þessu verki fór hann að rifja upp

aðstæður sem hann hafði upplifað þessar ólíku tilfinningar. Allt frá því að upplifa
kvíða við að fara í próf til þess að finna fyrir leiða og reiði við að tapa fótboltaleik.
Nemendur voru misfljótir að vinna verk sín og um leið og þau kláruðu, byrjuðu þau að
raða verkum sínum saman og staðsetja sinn tilfinningahring inn í stærri hringinn.
Nokkrir nemendur voru þó fram á síðustu mínútu kennslustundarinnar að vinna í
verkunum sínum. Nemendur veltu sér mikið upp úr því hvernig hringurinn kæmi til
með að snúa, þegar hann yrði sýndur. Uppröðun á verkunum í lokin gekk vel. Sjá
mynd 35 hér að neðan af sameiginlegu lokaverki nemendanna.
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Mynd 35. Lokaverk nemenda í vinnustofu fjögur í Reykjavík, ljósmynd höfundar.

6.5 Vinnusmiðja fimm í Norræna húsinu
Fimmta vinnusmiðjan var haldin í Norræna húsinu 22. apríl 2017. Vinnusmiðjan var
hluti af opinni ráðstefnu undir titlinum Listkennsla á 21.öld: Tengingar og tækifæri.
Markaðshópurinn fyrir þessa ráðstefnu var listgreinakennarar í grunn- og
framhaldsskólum. Alls tóku 80 gestir þátt í ráðstefnunni. Auk minnar vinnusmiðju voru
þrjár aðrar smiðjur í boði á sama tíma. Alls stóðu þær yfir í tvær klukkustundir.
Þessi vinnusmiðja var haldin með öðru sniði en þær fyrri, þar sem aðalmarkmið
hennar var að kynna hugmyndir mínar fyrir öðrum listgreinakennurum og fá frá þeim
hugmyndir og endurgjöf. Formið var því frjálslegra vinnustofan einkenndist af meira
flæði, þar sem þátttakendur komu og fóru. Ég var búin að stilla upp til sýnis,
lokaverkum úr hinum fjórum vinnustofunum. Einnig var ég búin að stilla upp
endurunna efninu sem stóð til boða í efnisveitunni. Efnisveitan var flokkuð eftir litum
og öll áhöld voru til taks á borðinu. Uppsetning var með svipuðu sniði og í fyrri
vinnusmiðjunum, fyrir utan að í þetta skipti var ég búin að setja upp stóra hringinn,
þar sem allir minni tilfinningahringirnir yrðu sameinaðir á í lokin, á miðju vinnuborðinu.
Um leið og einhver kláraði verk, gat hann stillt því upp og var verkið því fyrir framan
þátttakendur og oft unnið í því líka. Öllum gestum var frjálst að taka þátt og prófa.
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Í upphafi byrjaði ég á því að para saman tilfinningar og liti með þeim fimm
þátttakendum sem voru komnir að borðinu. Fljótlega fjölgaði í hópnum og undir lokin
voru um tíu sem tóku þátt í að para tilfinningar við litina.
Þrátt fyrir að þessi vinnusmiðja væri á léttari nótunum og hugsuð til að kynna
hugmyndir mínar, þá upplifði ég eins og ég væri sífellt að endurtaka mig, ég er þó
ekki viss um að þátttakendurnir hafi upplifað það, því að þeir voru niðursokknir í
vinnuna og umræður sín á milli.
Þeir þátttakendur, sem komu eftir að pörunin hafði átt sér stað, bentu á að þeir hefðu
ekki parað tilfinningarnar og litina á sama hátt ef þeir hefðu tekið þátt í ferlinu. Þetta
sannfærði mig um hvað það var mikilvægur liður í fyrri vinnusmiðjunum mínum að fá
alla nemendur saman í upphafi til að taka sameiginlegar ákvarðanir um pörun lita og
tilfinninga uppá áframhaldandi vinnu.
Eins og áður var byrjað á því að vinna út frá grunntilfinningunum sex; reiði, hræðsla,
óbeit, hamingja, undrun og leiði. Einnig var haldið áfram við að notast við sömu liti og
áður; gulur, rauður, græn, blár, svartur, hvítur, fjólublár, bleikur og appelsínugulur.

Mynd 36. Uppsetning vinnustofu fimm í Norræna húsinu, ljósmynd höfundar.

Hér að neðan, á mynd 37, má sjá hvernig þátttakendur pöruðu saman tilfinningar og
liti. Tilfinningarnar þrjár sem þeir völdu aukalega voru heiðarleiki, spenna og efi.
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Mynd 37. Tenging lita og tilfinninga þátttakenda úr vinnusmiðju fimm í Norræna húsinu, mynd eftir höfund.

Að lokinni pörun lita og tilfinninga, útskýrði ég í grófum dráttum út á hvað verkefnið
gengi og þátttakendurnir byrjuðu hægt og rólega að vinna verkin sín. Mikið flæði var á
fólki svo útskýringar og umræður um verkefnið varð mjög flæðandi og á léttum
nótunum.

Mynd 38. Þátttakendur að vinnu í vinnusmiðju fimm í Norræna húsinu, ljósmynd höfundar.

Þátttaka í vinnusmiðjunni fór langt fram úr öllum mínum væntingum. Skemmtileg
stemming myndaðist og góðar og gagnlegar umræður við aðra listgreinakennara um
þeirra upplifun á vinnusmiðjunni átti sér stað. Allir gáfu vinnusmiðjunni mjög jákvæða
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umsögn. Margir listkennarar sáu fyrir sér fjölbreyttar leiðir til að aðlaga hana að þeirra
fögum, eins og t.d. í myndmennt og textílmennt. Einnig komu upp hugmyndir og
umræður um hvernig verkefni eins og þetta gæfi möguleika á þverfaglegri nálgun.
Einn þátttakendi benti á að hægt væri að blanda henni saman við önnur verkefni,
sem þegar væri verið að kenna og bæta þá við áherslu á tengingu lita og tilfinninga
inn í verkefnið. Ég fékk líka að heyra að lengdin á vinnusmiðjunni væri mjög hentug.
Það væri mjög jákvætt að hægt væri að kenna þessa vinnusmiðju yfir tvöfalda
kennslustund eða lengur og að það væri sveigjanlegt án þess þó að það bitnaði á
verkefninu sjálfu. Mörgum fannst einnig frábært að bjóða upp á verkefni sem veitti
nemendum tækifæri til þess að fá tilfinningarlega útrás í gegnum vinnu sína en á
sama tíma þyrfti nemandinn ekki að vera að opna sig og tjá.
Þessi endurgjöf var mér mjög dýrmæt. Hún gaf mér forsendur fyrir áframhaldandi
þróun á þessari vinnusmiðju og um leið fékk ég frábært tækifæri til að ræða við
reynda kennara.

6.6 Niðurstöður
Ég byrjaði þetta verkefni á því að reyna eftir bestu getu að svara spurningunni:
Hvernig er hægt að nota listkennslu til að hvetja nemendur til að vinna með eigin
tilfinningar?
Út frá þessari spurningu þróaðist vinnusmiðjan Saumaðu tilfinningar, sem rúmlega 70
framhaldsskólanemendur tóku þátt í, bæði á Íslandi og í Finnlandi. Einnig var
vinnusmiðjan haldin í Norræna húsinu á opinni ráðstefnu fyrir listkennara. Nokkrir liðir
í ferlinu stóðu upp úr, við greiningu á vinnusmiðjunum og kem ég til með að fara
nánar út í þá hér að neðan.
Tími og tilfinningar
Eitt af því sem ég gerði ráð fyrir að yrði erfiðast að nálgast í þessari vinnusmiðju, væri
að fá nemendur til að opna sig og vinna opinskátt út frá tilfinningum sínum. Að ræða
um tilfinningar við nemendur, getur verið viðkvæmt og nálgast þarf efnið af varfærni
og með tillitssemi. Í öllum fjórum vinnusmiðjunum sem ég hélt í framhaldsskólum, var
ég alltaf að vinna með nýjum nemendum sem ég hafði aldrei hitt eða unnið með
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áður. Hver vinnusmiðja var einungis einn og hálfan tíma eða tvo tíma að lengd, sem
var varla nógu langur tími til að byggja upp traust og þekkingu á milli mín og
nemendanna.
Í starfskenningu minni tek ég fram að ég vilji að nemendur finni sig örugga við að
prófa sig áfram og að það sé í lagi að gera mistök í vinnuumhverfi sínu. Við
uppsetningu á vinnusmiðjunum, lagði ég metnað minn í að setja upp stofuna á þann
hátt að hún virkaði spennandi og skapaði jákvætt og afslappað andrúmsloft.
Það sem fram kom í kennarasmiðjunni í Norræna húsinu, er í anda þess sem kemur
fram í bókinni The Qualities of Quality, en þar seigir að nemendur eigi auðveldara
með að vera opnari fyrir tilfinningalegri hreinskilni og tjáningu innan listkennslu og þar
eru viðbrögð og framkoma listkennarans mikilvæg (Seidel o.fl., 2009). Í vinnunni með
nemendum reyndi ég að spjalla við þá á léttu nótunum, vera jákvæð og opin og veita
þeim og vinnu þeirra jákvæða athygli og gagnrýni. Í vinnusmiðjunum skapaðist rými
og aðstæður fyrir nemendur til að fá tilfinningalega útrás í sköpun sinni. Samkvæmt
tilfinningagreind Goleman kemur fram að listkennsla er góður grundvöllur innan
skólakerfisins, til að veita nemendum svigrúm til að öðlast tilfinningalega útrás í
gegnum sköpun sína en listkennarar hafa almennt tjáð sig um kröfur og þarfir
nemenda fyrir tilfinningalega útrás með tjáningu í gegnum sköpun (Goleman, 2001 &
Seidel o.fl., 2009).
Reykjavík og Rovaniemi
Haldin var ein vinnusmiðja í Rovaniemi í Finnlandi, en þrjár í Reykjavík. Þegar ég ber
saman þessi tvö lönd, Finnland og Ísland, kemur ýmislegt í ljós. Mest áberandi munur
fannst mér vera á tilfinningavali nemenda. Í Finnlandi völdu nemendur tvær jákvæðar
tilfinningar og eina neikvæða, voru þau mjög meðvituð um að það væru fleiri
neikvæðar tilfinningar í grunntilfinningunum sex, sem notast var við í upphafi
vinnusmiðjunnar. Á Íslandi voru yfirleitt valdar neikvæðar tilfinningar og kom
tilfinningin kvíði alltaf fyrir í tilfinninga vali nemenda í öllum þremur vinnusmiðjunum.
Vísbendingar um líðan nemenda má greina eftir vali á þeim tilfinningum sem þeir vilja
vinna með. Til að geta dregið ályktun, þyrfti að framkvæma ítarlega rannsókn. Í
íslenskum fjölmiðlum er aukin umræða um aukningu þunglyndis og kvíða í
framhaldsskólum og í kjölfar þess hefur opnast fyrir umræðu um kvíða og þunglyndi,
sem getur að einhverju leyti hafa haft áhrif á val nemenda á þeim tilfinningum.
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Eins og fram hefur komið, tóku rúmlega 70 nemendur á framhaldsskólaaldri þátt í
vinnusmiðjunni Saumaðu tilfinningar. Voru þessir nemendur mjög ólíkir og upplifði ég
mjög fjölbreyttan vinnuanda eftir því hver átti í hlut. Nemendur brugðust við á mjög
ólíkan hátt, sumir voru mjög opnir í upphafi við að tjá sig og útskýra, á meðan aðrir
virtust vera lokaðri og þurftu á hvatningu að halda til að koma sér af stað. Ég tók eftir
því að um leið og nemendur fóru að hreyfa sig um stofuna, sækja efni, skoða verk
samnemenda o.s.frv., þá opnaðist oft fyrir dýpri umræður um tilfinningar. Eitt af
hæfniviðmiðum mínum fyrir vinnusmiðjurnar var að nemendur gætu átt umræður um
tilfinningar og tengt þær við liti. Á sama tíma tók ég líka eftir töluverðum mun á
nemendum út frá mínu eigin öryggi og nálgun.
Umræður um tilfinningar átti sér einnig stað í upphafi vinnusmiðjurnar, þegar
nemendur pöruðu saman tilfinningar og liti. Fyrir mér var þetta einn af
uppáhaldsliðum vinnusmiðjunnar, til að heyra og skynja viðbrögð nemenda. Þarna
reyndi oft á mig sem leiðbeinanda að koma umræðum af stað. Ég þurfti að gæta vel
að því að halda mínum skoðunum fyrir utan umræðurnar og vera eins hlutlaus og
hægt var. Nokkrum sinnum kom fyrir að nemendur voru ekki sammála um pörun lita
og tilfinninga. Þarna fannst mér mjög mikilvægt að nemendur sæu sjálfir um, hver
lokaniðurstaða yrði. Við þessar aðstæður fann ég fyrir mikilli pressu frá þeim að ég
tæki lokaákvörðun fyrir þá. Ég reyndi þá að hvetja til meiri umræðu þeirra á milli, fá
þá til að rökstyðja ákvarðanir sínar og komast að sameiginlegri niðurstöðu. Með
þessu ferli var markmiðið að nemendur kæmu til með að finna fyrir auknum
eignarrétti og hvata til að vilja stjórna eigin vinnuferli og kæmu til með að vinna
sjálfstætt út frá tilfinningum sínum.
Litir og mynstur
Þegar skoðuð eru mynstur og litaþema úr vinnusmiðjunum, er nokkuð um samræmi á
milli þeirra. Áhugavert er að í öllum vinnusmiðjunum komu fram ákveðin mynstur, en
það eru andlitin og kökuritin. Andlitin voru allavega á litinn en alltaf notuð undir því
yfirskyni að tjá líðan sína, eins konar tilfinningar sjálfsmynd. Kökuritin voru sett upp
þannig að þau tjáðu hlutfullslegar tilfinningar nemandans, hvort sem það var eitthvað
sérstakt atvik, dagurinn, vikan eða mánuðurinn, en það var alltaf mismunandi.
Nemendur höfðu ekki séð myndir frá öðrum vinnusmiðjum, svo skoðanir þeirra voru
ekki fyrirfram mótaðar. Þegar ég útskýrði vinnusmiðjurnar fyrir þeim, tók ég aldrei
dæmi um hvers konar mynd þau gætu gert, leyfði því að vera alveg frjálsu, það eina
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sem ég tók fram var að verkin gætu verið óhlutbundin eða hlutbundin. Þeim var alveg
frjálst hvernig þeir kusu að túlka verkefnið og tjá tilfinningar sínar. Þetta felsi var til að
stuðla að hæfniviðmiðinu, að nemendur gætu sýnt frumkvæði í sköpun.
Annað algengt þema sem ég tók eftir hjá nemendum var hugsuninn á bakvið
uppbyggingu á verkum þeirra. Algeng hugsun hjá þeim var að í upphafi væri maður
hamingjusamur sem barn og því var byrjað á notkun jákvæðra lita og svo byggt ofan
á það með neikvæðum litum eftir því sem þeir eltust og þroskuðust. Nemendur
útskýrðu þessa niðurstöðu á þann hátt að þegar maður yrði eldri yrði lífið flóknara og
þeir færu að glíma við erfiðari og neikvæðari tilfinningar. Í grunninn væri þó alltaf
þessi hamingja sem alltaf var leitað aftur í, þegar neikvæðar tilfinningar áttu sér stað í
lífi þeirra.
Litur/vinnusmiðja

1.

2.

3.

4.

5.

Gulur

Hamingja

Undrun

Hamingja

Stolt

Hamingja

Rauður

Reiði

Reiði

Reiði

Reiði

Reiði

Grænn

Óbeit

Óbeit

Óbeit

Óbeit

Óbeit

Blár

Jákvæðni

Leiði

Leiði

Leiði

Leiði

Svartur

Leiði

Neikvæðni

Kvíði/Þunglyndi

Hræðsla

Hræðsla

Hvítur

Eftirsjá

Hræðsla

Undrun

Kvíði

Heiðarleiki

Fjólublár

Hræðsla

Hryggð

Hræðsla

Einmanna

Efi

Bleikur

Undrun

Hamingja

Ást/Gredda

Hamingja

Spenna

Appelsínugulur

Gleði

Kvíði

Von

Undrun

Undrun

Mynd 39. Samantekt af lita- og tilfinningatengingu frá vinnusmiðjunum fimm, mynd eftir höfund.

Hér að ofan, á mynd 39, má svo sjá samantekt af lita- og tilfinningatengingum yfir
allar fimm vinnusmiðjurnar sem haldnar voru.
Vinnusmiðja merkt númer eitt var haldin í Lyseonpuiston Lukio í Rovaniemi,
vinnusmiðjur merktar númer tvö, þrjú og fjögur voru haldnar í Tækiskólanum í
Reykjavík og vinnusmiðja merkt númer fimm var haldin fyrir listgreinakennara í
Norræna húsinu í Reykjavík.
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Ef byrjað er að skoða rauða og græna litinn má sjá að í öllum fimm vinnusmiðjunum
tengdu þátttakendur alltaf sömu tilfinningu við litina. Rauðan við reiði og grænan við
óbeit. Eins og fram kemur hér að framan, vildu nemendur frá vinnusmiðju fjögur í
Tækniskólanum í Reykjavík, meina að sú tenging kæmi út frá teiknimyndinni Inside
Out. Þegar þessi sama tenging á rauðum og grænum átti sér stað meðal listkennara í
Norræna húsinu átti ég bágt með að trúa þeirri kenningu hundrað prósent. Ekki er
ólíklegt að hún hafi einhver áhrif en ekki alfarið. Blái liturinn var tengdur við
tilfinninguna leiða, í öllum fjórum vinnusmiðjunum sem haldnar voru í Reykjavík, en
við jákvæðni í Rovaniemi. Í rannsókninni eftir sálfræðinginn Marcel R. Zentner kemur
fram að sterk tenging sé á milli tilfinninga og lita og að meirihluti fullorðinna tengi
rauðan lit við reiði (Zentner, 2001).
Ef skoðuð eru tengsl milli lita og jákvæðra og neikvæðra tilfinninga, má einnig sjá
samsvarandi mynstur í vali milli þátttakenda. Guli og bleiki liturinn er alltaf paraður
saman við jákvæðar tilfinningar, á meðan rauður, grænn, svartur og fjólublár eru
paraðir saman við neikvæðar tilfinningar í gegnum allar fimm vinnusmiðjurnar.
Appelsínugulur er í meirihluta tengdur við jákvæðar tilfinningar, á meðan blár og
hvítur eru í meirihluta tengdir við neikvæðar tilfinningar. Samkvæmt rannsóknum
Zentner kemur einnig fram að meirihluti þátttakanda tengi jákvæðar tilfinningar við
gulan en neikvæðar tilfinningar við bláan, svartan og rauðan (Zentner, 2001). Það má
því segja að samræmi sé í lita- og tilfinningatenginu í verkefninu mínu og
rannsóknum Zentner en hann notast einnig við grunntilfinningar Paul Ekmans í
rannsókn sinni. Zentner vill meina að rannsókn hans sýni greinilega fram á að það sé
til staðar ákveðin táknræn tenging á milli lita og tilfinninga.
Nemandinn og tilfinningar
Að lokum finnst mér mikilvægt að ræða aðeins um vinnusmiðjurnar út frá markmiðinu
að nemendur beri virðingu fyrir vinnu sinni og samnemenda. Goleman telur að með
því að leggja fyrir verkefni, sem virkjar tilfinningagreind, öðlist nemendur forsendur til
að læra betur á eigin tilfinningar og tilfinningar annarra. Með þeirri þekkingu fylgi
aukin sjálfsstjórn, aukin félagslegur þroski og jákvæðari samskipti (Goleman, 2000).
Eins og fram kemur hér að framan er lögð áhersla á að nemendur fái tækfæri til að fá
tilfinningalega útrás í gegnum sköpun sína en á sama tíma finnst mér líka mikilvægt
að opna fyrir umræður um tilfinningar. Sálfræðingurinn Kris Girrell sagði í TED
fyrirlestri um tilfinningagreind að það er eitt sem við 7 milljarðar jarðarbúa eigum
63

sameiginlegt og það er getan til að finna fyrir öllum þessum tilfinningum (Girrell,
2016). Tel ég þessi skilaboð vera mjög mikilvæg í vinnu með tilfinningagreind.
Niðurstöður hverrar vinnusmiðju var að setja öll tilfinningaverkin saman í eitt stórt
tilfinningaverk. Það veitti nemendunum tækifæri að sjá sínar tilfinningar í samhengi
við aðrar og opnar vonandi augu nemanda fyrir því að hann sé ekki einn um þessa
tilteknu tilfinningu, heldur getur verið að hann deilir henni með fleirum í bekknum
sínum eða umhverfi sínu. Tilfinningar eru eðlilegar og sjálfsagður hluti af tilverunni.
Við finnum fyrir lífinu og tökum þátt í því í gegnum tilfinningar okkar (Valgerður
Ólafsdóttir, 2008). Ég tel að vinnusmiðjan veiti nemendum rými til að skoða
tilfinningar sínar og samnemenda og þessi hugsun komi til með að fylgja þeim út úr
kennslustofunni og ég vona að eftir sitji betri skilningur á eigin tilfinningum og
annarra.
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7 Lokaorð
Í þessu meistaraverkefni skoðaði ég hvernig hægt væri að nota listkennslu til að
hvetja nemendur til að vinna með eigin tilfinningar. Með því að skipuleggja
vinnusmiðjur, komst ég að því að kennarar geta unnið með tilfinningar í
kennslustofunni á mjög fjölbreyttan hátt. Því er að mörgu að hyggja þegar leggja skal
áherslu á þær í námi.
Sú reynsla sem ég hef aflað mér í gegnum vinnu mína á verkinu Welcome to Lala
land og einnig út frá vinnu minni með nemendum í vinnusmiðjunni Saumaðu
tilfinningar, hefur gefið mér góða innsýn inn í mikilvægi þess að gefa rými fyrir
tilfinningar innan listkennslu. Í viðtölum mínum við listkennara kom fram að í
skólakerfinu í dag, væri erfiðara að vinna tilfinningatengd verkefni vegna hraða, stærð
bekkja, hve stuttar kennslustundirnar eru og hve erfitt getur verið að meta og gefa
einkunnir fyrir tilfinningatengd verkefni. Ég tel að ég hafi fundið áhugaverða nálgun
sem gæti nýst vel til að innleiða tilfinningar í kennslu. Þegar litið er til viðtalanna sem
ég tók við kennarana og samtölin sem áttu sér stað í vinnusmiðjunni í Norræna
húsinu, þá hefur vinnusmiðjan mín Saumaðu tilfinningar, möguleika á að þróast og
aðlagast öðrum verkefnum í ýmiskonar námi í skólum. Með því m.a. að tengja
vinnusmiðjuna við önnur verkefni, skapast forsendur til að leggja áherslu á fjölbreytta
nálgun, sem gerir kennurum auðveldara með að meta vinnu nemenda.
Mig langar til að halda áfram að þróa þessa vinnusmiðju sem kennari, hvort heldur
sem er í grunn- eða framhaldsskóla. Ég tel að hún feli í sér mikla möguleika og mörg
tækifæri og geti tekið á sig fjölbreyttar myndir og þróast áfram. Vinnan við þetta
meistaraverkefni hefur þroskað mig sem kennara, eflt trú mína á eigin getu og gefið
mér tækifæri til að vinna með hugmyndir mínar, bæði sem listamaður og kennari.
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